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آیا نشست تهران
معادالت منطقه را
برهم میزند؟

علیرغم اینکه نشســت در تهران برگزار
شــد اما به نظر میرسد که روسیه اهمیت
بیشــتری برای آن قائل بــوده و روی آن
حساب باز کرده است
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عدم آگاهی کادرهای آموزشی مدارس در مواجهه
با بیماریهای نادر محصالن آسیب های زیادی را به دنبال دارد؛
آموزش و پرورش چرا تدبیری ندارد؟

دانش آموزان هموفیلی را

منزوینکنید

سرمقاله

بازتاب ویدئوی درخواستهای یک مادر از گشت ارشاد
در مورد فرزند بیمارش

سید حسن خمینی :اینکارهرچه باشد،
ارشادنیست

صفحه ۸

صفحه 3

علی بهشتی نیا:
ت راکم دانشآموزان با مشــکالت خاص زیاد
است و معلم باید همزمان حواسش به تمام
این دانشآموزان باشــد و اگر مشکالت آنها
مورد توجه معلمین و کادر مدرسه ق رار نگیرد
قطعا آن ها آسیب می بینند  .از سوی دیگر
خود دانشآموزان نیز آموزش ندیده اند که اگر
همکالسیشان درگیر بیماری هست یا ب رای او
اتفاقی رخ می دهد با او چگونه برخورد کنند

محمدرضا نیک نژاد:
در بســیاری از ساختارهای آموزشی جهانی
در مدرسه پرستار حضور دارد .یعنی یک نفر
به طور ثابت در هر مدرسه ای حضور دارد و
همچنین یک اتاق اولیه ب رای رسیدگی های
مقدماتی به دانــش آموزان بیمار وجود دارد.
از ســوی دیگر در مدارس ای ران کادر مدرسه
به طور کلی آشنایی در خصوص نحوه برخورد
با دانش آموزان با بیماری های خاص ندارند

خاوری
دستگیرشد؟

همین صفحه

همکاری راهبردی اقتصادی
ایران و روسیه
دکترانورخیرآبادی

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

درپی دیدار تاریخی پوتین رئیس فدراســیون
روسیه با مقام معظم رهبری عالوه بر موضوعات
سیاسی و دفاعی و امنیتی و همکاری دوجانبه
و نصایح مشفقانه معظم له خطاب به ایشان و
کلیه سیاستمداران داخلی و خارجی همکاری
راهبردی اقتصادی فیمابین جمهوری اسالمی
ایران و فدراســیون روسیه خصوصا با توجه به
تحریمهای گسترده غرب علیه دو کشور مورد
تاکید ایشان قرار گرفت .ایشان حفظ هوشیاری
را در قبــال آمریکا ضروری دانســتند چراکه
آمریکاییها عالوه بر زورگویی ،شیطنت طلب
هم هســتند و عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی اعتماد به سیاستهای امریکابود والبته
پوتین در زمان صدارت خویش استقالل روسیه
را حفظ کرده است .سیاست جایگزینی پول ملی
بجای دالر در روابط اقتصادی و تجاری ایران و
روسیه سفارش ارزشمند اقتصادی و مدیریتی
جمهوری اســالمی ایران محسوب میشود و
آرام آرام دالر بایســتی از مبادالت اقتصادی و
تجاری دو کشــور حذف شــود به گونهای که
دالر در نوسانات بازار اثرگذار نباشد و استقالل
وامنیت کشور و توسعه اقتصادی منوط به دالر
نباشــد .با توجه به اینکه جمهوری اســالمی
ایران و فدراســیون روســیه از صادرکنندگان
وتامینکنندگان عمــده جهانی نفت و انرژی
هســتند که پرداخــت بهــای آن و مبادالت
و صــادرات برمبنای جهانی دالر محاســبه و
پرداخت میشد...
ادامه در صفحه 4

یادداشت2-

میهمانی ۱۰کیلومتری
چیزی شبیه فاجعه منا
سعید درویشی

این یادداشــت باید زودتر نوشته میشد اما تاخیر
ناخواســته به دلیل مشغله کاری باعث شد با مرور
بازتاب «مهمونی  ۱۰کیلومتری عید غدیر خم در
تهران» ،نقد منصفانهای برای آن در نظر گرفته شود
تا ایرادات جشن بدون سیاهنمایی به گوش بانیان آن
رسانده شده و از حادثه احتمالی برای جشن سال
بعدپیشگیریشود.
بینظمی در این میهمانی نیازی به یادآوری ندارد
زیرا مردمی که روز عید غدیر در خیابانهای انقالب
و ولیعصر (عجل اهلل تعالــی فرجه) حاضر بودند
راستگوترین شاهد برای برنامهای هستند که بیشتر
به زجر شباهت داشت تا جشنی که به آنها وعده
داده بودند.
تبلیغات زیاد سبب شد دو میلیون نفر از ساکنین
تهران بــرای گذرانــدن وقت در فضایی شــاد و
خاطرهانگیزبهخیابانهاکشیدهشونداماآنچهنصیب
مردم شد خستگی و ترس از ل ِه شدن در ماجرایی
شبیه فاجعه منا بود که به لطف خدا به آنجا نرسید.
خود بانیان جشن هم میدانند که در شرایط موج
هفتم کرونا ،برگزاری رویدادی با این گســتردگی
ضرورت نداشــت .اگر استدالل دســت اندرکاران
برنامه برپایی جشــنی بود تا مردم بعد از دو سال
شــرایط کرونایی با روحیهای خوب وارد ماه محرم
شوند ،اکنون باید پاســخگوی وجدان خود باشند
کــه پس از برگــزاری این جشــن در چنان وضع
آشفتهای چه تعداد بر تعداد مبتالیان کرونا در تهران
اضافهمیشود.
مضاف بر اینکــه برای دعوت مردمی که عاشــق
اهلبیت پیامبر خدا (صلّی اهلل علیه و آله و ّ
ســلم)

فرزندان
سهمیهای!
مهدی مالمیر
روزنامه نگار

گفته اند :برنامه ریزی موهبتی بود که اقتصاد به
آدمیزادگان عرضه داشت .به احتمال نه چندان
کم نخستین برنامه ریزیها و زمزمههای استوار
بر پیشبینی آینده ،بر ســر مسائل اقتصادی
(آذوقه ،سرپناه ،جایی برای پیدا کردن شکار
و جمعآوری میوه و ســیر کردن شکم و)...
پدید آمده اســت .از این رو میشود یکی از
ویژگیها و برتریهای کشورهای توسعهیافته
از نظــر اقتصــادی را «پیشبینیپذیر بودن»
و «برنامــهای بود ِن» اقتصــاد و فعالیتهای
تجاری و مالی دانســت .در کشور ما سالها
است که متاســفانه واز روی اقبال بد ،حوزه
ِ
صفت پیشبینی ناپذیرترین و پر فراز
اقتصاد،
و فرودترین حوزه را به خود اختصاص داده
است و هر از چندی ،چنان بهای اجناس و مواد
اولیه برای تولید و برخی قوانین مربوط به کار
و کسب دگرگون و خسارت بار شدهاند که به
تعبیر شاعر« :در نفیرش مرد و زن نالیده اند».
این همــه گفته آمد تــا اشــارهای رود به
سیاستهای جمعیتیای که در این روزها به
گوش میرسد .دراینکه نگرانی از سالمند شدن
جمعیت و تکاپو برای رشد جمعیت دغدغهای
نیکو است ،حرفی نیست اما ،نکته اینجاست که
سیاستهایجمعیتیبدونپیشبینیپذیرکردن
زندگی اقتصادی افراد و اطمینان نسبی دادن به
زنان و مردان ،کاری ناقص و سیاستی ُدم بریده
به شمار میرود!
ادامه در صفحه 7
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یادداشت1-
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قیمت در سراسر کشور  5000تومان

1

تهران،مسکو
در مسیر تحوالت جدید

۷

یادداشت3-
هستند نیازی به تبلیغات تغذیهای نبود ،اما وقتی با
وعده توزیع دو میلیون پرس غذا و میانوعده ،مردم را
برای حضور در خیابان وسوسه کردند ،باید به ازدحام
و فشردگی جمعیت ،مسدود شدن راهها ،ترافیک
و دیر رســیدن مردم به خانههایشان در شب هم
فکرمیکردند.
قطعا تصور مــردم از این میهمانی  ۱۰کیلومتری،
قدمزدن در فضایی آرام و بدون زحمت و سختی بود
اما در عمل با موجی از افراد در خیابانها مواجه شدند
که مثل خودشان برای حرکت کردن دچار مشکل
شــده بودند .صدای بــوق خودروها در تقاطعهای
گره خوردهای مثل فلسطین-انقالب و وصال-انقالب
نیز کالفگی عابران را دوچندان کرده بود تا این برنامه
به هر چیزی جز میهمانی شبیه باشد .حال بماند که
در این جو وحشتناک ،آیا فکری برای تردد راحت
وسایل نقلیه امدادی مثل اورژانس و آتشنشانی آن
هم در مرکز شهر شده بود یا خیر؟ ضمن اینکه در
برخی تقاطعها ،خودروهایی نظیر خودروهای واحد
ســیار صدا و سیما توقف کرده بودند تا محل عبور
مردم تنگتر هم شــود و هر لحظه وقوع حادثهای
جان مردم را تهدید کند.
این مدارک و استداللها به معنی مخالفت با شادی
مردم نیست اما دوراندیشی و احتیاط ،شروط عقل
هســتند .برای مردمی که یکی از نقدهایشان به
مسئولین ،کمبود نشــاط و آزادی در جامعه است،
از این دســت برنامهها نه تنها الزم است بلکه باید
چندبار در ســال هم تکرار شود ،به شرطی که اول
ایمنی و سالمت جان مردم تضمین شود.
در خصــوص ایــن جشــن گفته میشــود که
برگزارکننــدگان آن گروههــای مردمی و جهادی
بودند .بنابراین به نظر میرسد معنای «سپردن کارها
به مردم» مانند برخی دیگر از آرمانهای انقالب از
چارچوب درست خارج شده است و نیاز به بازبینی
و بازتعریف دارد.

خاوریدستگیرشد؟

زمزمههایــی در فضای مجازی پیچیده
است مبنی بر اینکه مفقود شدن  ۶روزه
محمود خاوری مربوط به دســتگیری
و بازگردانده شــدن او از کانــادا به ایران
است .به گزارش انصاف نیوز ،در حالی که
هیچ منبع رسمی دربارهی این موضوع
اظهارنظر نکرده اما پس از آنکه شایع شده
که خاوری از شــش روز پیش در کانادا
مفقود شــده ،حاال از شب گذشته ادعای بازگرداندن او در فضای مجازی در حال
مطرح شدن است .شایعات مطرح شده به نوع استرداد احتمالی که قانونی یا به نوعی
دیگر است حدس و گمانهزنیهایی شده است .محمودرضا خاوری (زادهی ۵خرداد
 )۱۳۳۱در دولت محمود احمدینژاد مدیر عامل بانک ملی ایران بود .او از مجرمان
محکوم شده به دلیل مشارکت در تخلف بانکی ۳هزار میلیارد تومانی است .خاوری
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به ۲۰سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰سال
حبس محکوم شده است .در سالهای اخیر بارها برای استرداد قانونی او از کانادا به
ایران تالشهایی شده بود اما هیچ کدام محقق نشد.

تاثیر اخذ رضایت
و برائت از بیمار

محمدعلی طیبی سورکی *

شغل شریف پزشکی از جمله مشاغلی است که
قبل از شروع طبابت و اخذ پروانه و مجوز افتتاح
مطب ،می بایست در راستای اجرای تعهدات و
رعایت قوانین و مقررات و نظامات ،ادای سوگند
نمایند و عدم رعایت مقررات از ناحیه پزشک و
ورود ضرر و صدمه به بیمار ،مسئول خواهد بود.
شرایطی وجود دارند که عملیات پزشکی و طبی
را نسبت به مســئولیت کیفری پزشک ،موجه
جلوه میدهند ،که آن شرایط را میتوان در چند
مورد خالصه نمود؛
-۱انتخــاب راه صحیح علمــی و فنی از ناحیه
پزشــک بدین توضیح که اگر پزشــک تنها راه
صحیــح علمی و فنی را به عنــوان مثال ،قطع
عضو بیمار برای جلوگیری از پیشــرفت بیماری
تشــخیص دهد ،و این اقدام را یعنی قطع عضو
را بعمل آورد ،مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
-۲پزشک میبایست در اقدامات خویش موازین
و مقررات علمی و فنی را بکار گیرد و به عبارتی
رعایت نماید و اگر با رعایت مسائل فوق ،صدمه
یا ضرری متوجه مریض گردد ،پزشک مسئولیت
کیفری نخواهد داشت.
-۳مــورد دیگری کــه از شــرایط موجه بودن
عملیات طبی و پزشــکی در قبال مســئولیت
کیفری اســت ،اخذ رضایت از بیمار میباشــد.
در این خصوص ســوالی قابل طرح است که اگر
پزشک عالوه بر اخذ رضایت از بیمار ،از او برائت
نیــز حاصل نماید ،چه آثار حقوقی برآن مترتب
خواهد بود؟
رضایت ،مســئولیت کیفری را زائل میکند ولی
برائت ،مسئولیت مدنی را زائل مینماید و هر دو
متزلزل بهعدم تقصیر میباشند یعنی اگر پزشک
معالج از بیمار برائــت و رضایت اخذ نماید ولی
تعدی و تفریــط و بعبارتی تقصیر نماید ،برائت
و رضایت اخذ شده ،معتبر نخواهد بود و پزشک
مســئول عمل خویش خواهد بود و مسئولیت
کیفری و مدنی وی زائل نخواهد شد.
-۴عملیــات طبی و جراحی که پزشــک بعمل
میآورد باید مشروع باشــد ،به عبارتی پزشک
نبایــد برخالف نظامــات و مقررات پزشــکی،
جراحی که مجاز به آن نبوده را انجام دهد و در
هر صورت مسئول است هرچند از بیمار برائت و
یا رضایت أخذ نموده باشد و در این مورد چون
مجوز این عملیات را پزشک نداشته ،اگر تقصیر
هم نکرده باشــد ،ولی ضرری که به بیمار وارد
شده را میبایستی جبران کند در این خصوص
میتوان به سقط جنینهایی که پزشکان انجام
میدهند اشاره نمود ،چرا که صرف نظر از اینکه
با رضایت و برائت اخذ شــده از بیمار ،به دلیل

یادداشت4-
غیرشرعی بودن ،اقدامات پزشک ،مسئولیت وی
باقی خواهد ماند ،بــه دلیل عمل غیرقانونی ،با
شکایت ذینفع تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
فلذا اخذ برائت و رضایت ،در مسائل غیر قانونی
و غیر شــرعی از ناحیه پزشک ،رافع مسئولیت
وی نخواهد بود.
نتیجه ای که از برائت و رضایتی که پزشــک از
بیمار می گیرد ،حاصل میگردد ،این اســت که
در برائت مســئولیت مدنی زائل میگردد و اگر
پزشــک برائت نگیرد و تقصیر کند ،مسئولیت
دارد ،و اگر تقصیر نکند مســئولیت ندارد و اگر
برائت بگیرد و تقصیر کند ،مسئولیت دارد و اگر
تقصیر نکند ،مسئولیت ندارد.
نکته دیگر اینکه در صورتی پزشک برائت نگیرد،
اصل بر مسئولیت مدنی او میباشد و اگر تقصیر
نکند ،مسئولیت مدنی ندارد ولی به دلیل اینکه
برائت نگرفته است ،خودش باید اثبات کند که
مرتکب تقصیر نشده است.
ولی اگــر چنانچه برائت اخذ نماید ،اصل برعدم
مسئولیت پزشــک میباشــد .و درصورتی که
تقصیر کند ،مسئولیت مدنی دارد ولی باید بیمار
یا اولیا ،تقصیر پزشک را ثابت کنند.
در قانون مجازات اسالمی نیز رضایت در عملیات
طبی یا جراحی و عملیات ورزشی را از مصادیق
عوامل موجهه جرم دانسته است.
گاهی اقدامات پزشــکی و جراحی میبایست،
فــوری صورت پذیرد ،کــه فرصت و مجال اخذ
رضایت وجود ندارد ،در اینجا تکلیف چیست؟
در قانــون هرنوع عمل جراحی مشــروع را که
بــا رضایت شــخص یا اولیا یا سرپرســتان و یا
نمایندگان قانونــی وی با رعایت موازین فنی و
علمی انجام میگیرد ،پزشــک معالج و جراح را
قابل مجازات ندانسته و در موارد فوری هم ،اخذ
رضایت ضروری نیست.
براســاس مــاده  ۴۹۵قانون مجازات اســالمی
مصوب  ،۱۳۹۲اگر پزشک در اقداماتی که بعمل
میآورد ،موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ،ضامن
دیه است مگر آنکه قبل از معالجه برائت گرفته
باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ
برائت از مریــض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن
او معتبر نباشــد یا تحصیل برائت از او به دلیل
بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد ،برائت از ولی
مریض تحصیل میگردد .ماده  ۴۹۷همان قانون
اعالم مــیدارد در موارد ضــروری که تحصیل
برائت ممکن نباشــد و پزشک برای نجات بیمار
طبق مقررات اقدام به درمان کند ،ضامن تلف یا
صدمات وارده نیست ،در جمع این دو ماده باید
به نظریه مشورتی شماره  ۷/۹۲/۱۸۰۱مورخ ۱۶
آذر ماه  ۹۲اشاره نمود؛ اقدامات پزشکی براساس
مقررات و موازین فنی و بدون تقصیر ،حتی در
موارد غیر ضروری و فوری ،موجب ضمان پزشک
نیست ،حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.
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تهران ،مسکو
در مسیر تحوالت جدید
شیدا آریایی پور

برگزاری نشســت آســتانه در تهران با حضور
روســای جمهور سه کشــور قدرتمند منطقه
نشان داد که دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران
در ایجاد موازنه قدرت در منطقه به درســتی
شــکل گرفته و نتایج مثبــت و ماندگاری بر
تمامی طرفهای حاضر در این اجالس برجای
خواهد گذارد.
ادامه حل و فصل مشــکالت ســوریه که در
دستورکار سیدابراهیم رئیسی ،والدیمیر پوتین
و رجب طیب اردوغان در قالب اجالس آستانه
قرار گرفته ،در کنار مراودات دوستانه سه کشور
نشان میدهد که فصل جدیدی از توازن قدرت
در منطقه بوجود آمده و ایران به عنوان عنصری
مهم در این مثلث دیده میشود.
اما در حاشــیه این اجــالس ،نکته مهمی که
در ســفر والدیمیر پوتین بــه ایران قابل تامل
اســت ،اینکه پس از ســفر جوبایدن ،رئیس
جمهور ایاالت متحده آمریکا به منطقه و سفر
به ســرزمینهای اشغالی و عربستان سعودی،
سفر پوتین میتواند نشان از قدرت منطقهای
باالی ایران و توجه روسها به اهمیت و جایگاه
کشورمان باشد.
عزم و اراده مســکو و تهران در تعمیق روابط و
مستحکم کردن ارتباطات طی سالهای اخیر
نشــان داده که همگرایی دوطرف در مقابله با
چالشهای بینالمللی و منطقــه ای ،وارد فاز
تازهای شــده و قدرت تحریک ایاالت متحده و
همدستان غربیاش را در این بخش از جهان به
شدت کاهش داده است.
سفر پوتین در وانفسای جنگ با اوکراین نشان
داد که این کشور قصد ندارد از توسعه مناسبات
بینالمللی خود با دوستان و همسایگان دست
بــردارد و در حالی که آمریکا تالشــی دوباره
را بــرای حضور در منطقه کلید زده ،روســیه
نمیخواهد از قدرت منطقهای خود بکاهد.
ضمن اینکه تشکیل ائتالف ضد ایرانی آمریکا
در منطقه و و اکنشهای صورت گرفته نسبت
به آن از ســوی ایران و روســیه در تقابل با آن
میتواند از اعتبار آن کاســته و راهبرد تقابلی
آمریکا با توســعه اقتدار منطقــهای ایران را با
چالشی جدی مواجه نماید.
از ســوی دیگر روسیه در جنگ با اوکراین و به
نوعی غرب و به طور مشخص ناتو ،در معرض
تحریمهای اقتصادی و سیاســی فراوانی قرار
گرفته و برای بیاثر کردن این تحریمها تالش
خواهد کرد تــا اعتبار منطقــهای و تعامل با
دوستان و همسایگان را در دستور کار قرار دهد.

ادامه در صفحه 4

پنجشنبه30تیر 1401شماره6349
روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 3000 14 14 27

 -۰۹۱۲چرا از ســالها پیش فکر اساســی
بــرای مشــکل ریزگردها و گــرد و غبار در
استانها نکردیم؟ ()۴/۲۱
 -۰۹۲۱ظاهرا ســر برکناری ســرمربی تیم
ملی اختالفات زیادی در فدراسیون و برخی
مقامات به وجود آمده)۴/۲۱( .
 -۰۹۳۱آیا در دیداری که پوتین قرار است با
مقامات ما داشته باشد موضوع احیای برجام
هم مطرح است؟ ()۴/۲۱
 -۰۸۰۵آقــای پزشــکیان نماینده مجلس
میگوید :با شعار و فریاد زدن چیزی درست
نمیشــود .مدیریت کشــور تجربــه و علم
میخواهد)۴/۲۱( .
 -۰۸۱۲رئیسجمهــور محتــرم فرمودنــد:
آماده انتقال تجــارب خود در زمینه کاهش
آلودگی هوا به ســایر کشورها هستیم! آیا ما
در مدیریت کنترل آلودگی هوا موفق بودیم؟
()۴/۲۱
 -۰۸۲۰آقای صادقی نماینده سابق در مورد
مذاکرات برجام میگوید شاهد مذاکره برای
مذاکره هستیم)۴/۲۱( .
 -۰۸۴۱آیا بانک موظف شدند به خانمهای
بدحجاب خدمات ندهند؟ ()۴/۲۱
 -۲۰۲۱آمریکاییها با حضور خود در منطقه
درحال یک خیمهشببازی مسخره هستند.
()۴/۲۴
 -۲۰۳۵چه دالیل مهمی وجود داشــت که
باعث شد دریاچه ارومیه به این روز و خشک
شدن بیفتد؟ ()۴/۲۴
 -۲۱۱۲آیــا روابط با امــارات درحال بهبود
است و اماراتیها میخواهند سفیر بفرستند؟
()۴/۲۴
 -۲۱۲۵هر روز آمار مبتالیان کرونا و فوتیها
درحال افزایش اســت .اما هنوز هشدارهای
جدی در این مورد داده نمیشود)۴/۲۴( .
 -۱۹۳۱بایــد به موضوع حجاب رســیدگی
جدی بشود ،اما برخی افراد تریبوندار به این
بهانه نباید توهین کنند)۴/۲۴( .
 -۱۹۴۲فدراسیون فوتبال زودتر حاشیههای
مربــوط به برکناری ســرمربی تیــم ملی را
برطرف کند تا تیم به آرامش برسد)۴/۲۴( .
 -۲۰۱۰سالهاست بحث واگذاری ورزشگاه به
دو تیم پرسپولیس و استقالل مطرح است اما
در عمل چیزی محقق نشده)۴/۲۴( .
 -۱۳۰۳مســئوالن بهداشت چه واکسنی را
برای دز چهار پیشنهاد میدهند؟ ()۴/۲۵
 -۱۳۲۱آیــا امــکان دارد بــا افزایش مجدد
شیوع کرونا برخی پروتکلها و دستورالعملها
بازگردد؟ ()۴/۲۵
 -۱۳۳۵وزیر اسبق امور خارجه آقای صالحی
گفتند بدون ارتباطات بینالمللی نمیتوانیم
پیشــرفت قابل توجهی در اقتصاد داشــته
باشیم)۴/۲۵( .
 -۱۵۱۰با توجه به شیوع مجدد کرونا مردم
باید دز یادآور یــا دز چهارم را تزریق کنند.
بیمباالتی جایز نیست)۴/۲۵( .
 -۱۲۲۱درست نیست در شرایطی که تیم ما
چند ماه دیگر باید به جام جهانی برود دچار
اختالف و حاشیه بشود)۴/۲۵(.
 -۱۲۳۱مذاکرات برجامی چند بار با شکست
مواجه شده آیا میتوان امید داشت دور بعدی
مذاکرات موفقیت آمیز باشد؟ ()۴/۲۵
 -۱۲۳۷آیا طبق ابالغیهها مسئوالن حجاب
و عفاف در بانکها مستقر شدهاند؟ ()۴/۲۵
 -۱۲۴۲دشمنان ما حق ندارند با زبان زور با
ما سخن بگویند .باید دست از تهدید بردارند.
()۴/۲۵
 -۱۱۵۳آیــا تزریق واکســن تاریخ مصرف
گذشته به مردم صحت دارد؟ ()۴/۲۵
 -۱۲۰۱چــرا برخی رســانهها از پوشــش
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه انتقاد
میکنند و آن را پوشــش جنجالی نامیدند؟
پوشــش ایشــان جنجالی نبــود .این فقط
هیاهوی رسانهای است)۴/۲۵( .
 -۱۲۱۰علی مطهری نماینده سابق مجلس
میگویند :مســئوالن منافع ملی را با منافع
روسیه پیوند دادند! ()۴/۲۵
 -۱۱۱۲چرا نام وریا غفوری بازیکن استقالل
در برنامه خنداونه سانسور میشود؟ ()۴/۲۵
 -۱۱۲۰خطیب نماز جمعه تهران فرمودند:
دشــمن میخواهد حرام زاده به وجود آورد!
()۴/۲۵
 -۱۱۲۵عربستان باالخره آسمان خود را به
روی هواپیماهای اسرائیلی گشود .آنها تسلیم
خواسته آمریکا شدند)۴/۲۵( .
 -۱۱۳۱در بحــث پوشــش و حجاب باید از
بهتریــن روشهــای فرهنگــی و اجتماعی
اســتفاده کرد تا افراد را جذب کنند نه دفع
صورت گیرد)۴/۲۵( .
 -۱۱۴۱آمریکاییهــا دائــم در توهــم
جنگآفرینی و جنگ روانی هستند .زبان آنها
زبان تهدید است)۴/۲۵( .
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

2

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

خبر

خبر ویژه

دستاورد دیدار اردوغان
با مقام معظم رهبری
از نگاه االخبار

یک رســانه عربی با اشاره به سفر اردوغان به
تهران و دیدار با مقام معظم رهبری نوشــت
کــه دیدارهای تهــران مانع انجــام عملیات
نظامی ترکیه در سوریه شد و آنکارا دیگر هیچ
بهانهای برای حمله ندارد .به گزارش ایســنا،
روزنامه االخبار لبنان در یادداشتی درخصوص
سفر اخیر رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه و والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
به تهران نوشت :برخالف ابتکارعملهای قبلی
چه از سوی روسیه و چه از سوی ایران ،تهران
این بار با حمایت و همراهی مســکو گامهای
گســتردهای برای باز کردن دربهای بســته
میان دمشق و آنکارا برمی دارد.
در این یادداشــت آمده است :این روند روشن
و متعادل اســت و به نظر میرسد که منافع
تمــام طرفهــا را حفظ خواهد کــرد .بعد از
اقدامات دیپلماتیک ایران که با ســفر بشــار
اسد ،رئیس جمهور ســوریه به تهران در ماه
میگذشــته و دیدار با رهبر ایران آغاز شــد و
همچنین بعد از اقدامات مستمر و مداوم ایران
برای پایــان دادن به تنشها بعد از تهدیدات
آنــکارا برای انجام عملیــات نظامی جدید در
شــمال ســوریه ،دیدار آیــت اهلل خامنه ای،
رهبر ایــران با رجب طیــب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیــه نقطه عطفی در این خصوص
بود .در بخش دیگری از این یادداشــت آمده
است :به نظر میرسد که دیدارهای تهران راه
را بــر روی این عملیات بســت به ویژه اینکه
آیت اهلل خامنــهای به اردوغان تاکید کرد که
«امنیت شــما از امنیت ســوریه است» .این
روزنامه همچنین مینویسد :دادههای میدانی
نیز تقریباً در همین سمت و سو هستند زیرا
روسیه روز گذشته فرمانده نیروهای خود در
سوریه را برای دیدار با رهبران «قسد» فرستاد
و براساس اطالعاتی که االخبار به دست آورده
اســت نیرویهای قسد با عقب نشینی از کل
جــاده « »M۴و تحویل آن به ارتش ســوریه
موافقت اولیه داشته اســت و این امر حقایق
میدانــی جدیدی را ایجاد خواهد کرد و آنکارا
دیگر هیچ بهانهای برای حمله ندارد.

یادداشت

آقای روحانی
شما چرا نگفتید
مجید ابهری
رفتار شناس

چند وقتی اســت که بعضی از وزرای دولت
قبل و مخصوصا جناب همتی زبان به شکوه
گشوده و انگشت بر مصایب موروثی نهاده ودر
میدان خالی ،حریف میطلبد .مدیران فعلی
نیزیا بر اثر گرفتاریهای انبوه روزمره ویا بر عدم
تداوم مباحثه در اینگونه موارد سکوت اختیار
کرده ودر این میان مردم هاج و واج وبالتکلیف
مانده اند که حق با کدام طرف است؟ درمیان
ایــن گفتگوهــای توئیتــری ،فیســبوکی و
رســانه ای ،ناگهان آقای روحانی به سخن در
آمده واز رئیس جمهور مســتقر خواسته که
"حقایق"را به مردم بگویــد وایضا فرموده اند
که خزانه پراز میلیاردها دالر وریال را تحویل
دولت رئیسی داده اند.نمیدانم جناب رئیسی
وقــت و حوصلــه مطالعــه روزنامــه را دارند
یانه؟گمــان نمیکنم انبوه مشــکالتی چون
خشــک شــدن دریاچه ارومیه و قرارگرفتن
۱۴میلیون انسان در معرض خطر تنفس غبار
خطرنــاک نمک و هم چنین باغــات ومزارع
این مناطق که معلوم نیســت چه بالیایی در
انتظارشــان نشســته  ،بیکاری هزاران نفر در
استان طال خیز خوزســتان ،کم آبی مناطق
کشاورزی اصفهان  ،مهاجرت نخبگان در قالب
شرکتهای دانش بنیان ،مشکالت نفس گیر
بازنشستگان زحمتکش و ...اجازه چنین کاری
را به ایشــان بدهد .جنــاب روحانی به رئیس
جمهور فعلی اصرار کرده اند که:
"واقعیتها را به مــردم بگویید"کدام واقعیت؟
غــارت ارزهای۴۲۰۰تومانــی در حلقه های
رانتییا وامهای بی برگشــت میلیارد دالری
وریالــی.واردات خیالی روی کاغــذ ووامهای
کالن بــرای اینگونــه واردات فضایی و دهها
وصدها قلم از رفتارهای خالف قانون از واردات
میلیاردی داروی "رمدسیویر"که موجب مرگ
عمدی هزاران نفر از هموطنان شــده وهنوز
باید دستگاه قضا براین خطای علمی وعمدی
ورود کنــد .غیر از کشــور مــا ووزیر محترم
ســابق بهداشــت ودرمان ،دیگر کدام کشور
ایــن داروی بی اثر وزیان آور را به کشــورش
وارد نموده؟جواب:سکوت...فقط ایران.ظاهرا با
جلورفتن زمان واینگونــه امور بیم آن میرود
که دولتمردان فعلی به محکمه خواسته شده
واز آنان شکایت گردد.جل الخالق از این امور
معاونین جناب رئیســی که هرکدام جداگانه
قصد ورود به عرصه سیاست کشور به عنوان
ریاست جمهور را داشتند ؛چگونه است که در
قواره معاونین ودستیاران جناب رئیسی پاسخ
اینگونه نکات را نمیدهند؟؟شاید سیاست بر
ســکوت وتحمل اینگونه ادعاهــا قرار گرفته.
اگر چنین اســت مانیز انرژی خودرا در موارد
صرف نکرده ؛سکوت اختیار کنیم.فقط ترس
ووحشت ما اصحاب قلم ورسانه از این سکوت
تداعی استخوان درگلو وخار درچشم موالی
موحدان است؛ که انشاءاهلل اینگونه مباد.امید
برآن داریم که رییس جمهور محترم ســابق
در ایــن میدان حداقل واقعیــت های دوران
حکومت خودرا به مردم بگوید.

گزارش العربی الجدید

آیا نشست تهران معادالت منطقه را برهم میزند؟
یک رســانه عربی در گزارشی به ســفر اخیر رئیس جمهور روسیه
به تهران و نتایج و پیامدهایی که میتواند به دنبال داشــته باشــد،
پرداخت .به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری العربی الجدید در گزارشی
در این باره نوشت :اگر شرایط کنونی نبود ،نشست تهران در چارچوب
روند آستانه از اهمیت کنونی خود برخوردار نمیشد زیرا این نشست
بعد از نشست سران در جده (آمریکا و هم پیمانان عرب آن) برگزار
شــد .برخی تحلیلگران و ناظران بر این باورند که نشست تهران در
پاســخ به نشست جده بود البته این نظر ،دلیل عینی ندارد به ویژه
اینکه به نظر میرسد روسیه خواهان تفاهم با ریاض و روابط قوی با
امارات و دیگر کشــورهای حاضر در نشست جده است؛ کشورهایی
که برخالف خواسته واشنگتن تاکنون از محکومیت حمله روسیه به
اوکرایــن و پایان دادن به توافــق «اوپک پالس» خودداری کردهاند.
در این گزارش آمده است :نشست تهران اولین نشست روند آستانه
بعد از حمله روســیه به اوکراین در فوریه گذشته به شمار میرود و
علیرغم اینکه این نشست قاعدتا باید درخصوص بررسی وضع سوریه
باشــد با توجه به شرایط موجود کسی هم انتظار نداشت که مسئله
سوریه در این نشست همه اولویتها را به خود اختصاص دهد بویژه
اینکه احتمال عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه کاهش یافته
است و مسائل مهمتری مانند جنگ اوکراین ،پرونده هستهای ایران،

مســئله انرژی و غذا و امور مهم دیگر به وجود آمده اســت که فکر
طرفهای حاضر در نشســت را به خود مشــغول کرده و هرکدام از
آنها محاسبات و انتظارات متفاوتی نسبت به این امور دارند.
در ادامه این گزارش آمده است :علیرغم اینکه نشست در تهران برگزار
شد اما به نظر میرسد که روسیه اهمیت بیشتری برای آن قائل بوده
و روی آن حســاب باز کرده است ،روســیه به دلیل بحران اوکراین
و تحریمهای بیســابقهای که علیه آن وضع شده است هیچگاه به
اندازه امروز به ایران و ترکیه نیاز نداشته است .مسکو چه بسا برای
اولین بار امیدوار است که روابط خود با تهران را به سطح استراتژیک
برســاند ،این کشــور با توجه به برهم خــوردن روابطش با غرب در

تالش است که پیشنهاد تشکیل ائتالفی راهبردی را با ایران مطرح
کند و به طور کلی هرگونه اقدام در راستای اصالح روابط با غرب از
طریق احیای توافق هستهای را کنار بگذارد و این امر در سایه انزوا و
تحریمهایی است که با آنها مواجه است .نویسنده در بخش دیگری
از گــزارش خود آورده اســت :به احتمال زیاد روســیه در چارچوب
جنگ استخوانشــکن با واشنگتن ،پیشنهاد دادن سالح به ایران را
مطرح کند؛ ســالحهایی مانند ســامانه موشکی اس  ۴۰۰که پیش
از این از دادن آن به تهران امتناع میکرد .اگر ایران به این ســامانه
موشکی دست یابد مسیر مذاکرات هستهای تغییر خواهد کرد زیرا
در این صورت میتواند دفاعی قوی برای تاسیســات هستهای خود
فراهم کند .این امر تاثیرات گستردهای بر روابط روسیه با اسرائیل و
غرب خواهد گذاشت و تمام فرصتهای بازگشت به برجام را از بین
خواهد برد زیرا تمام قواعد بازی مذاکرات میان تهران و واشنگتن را
تغییر خواهد داد .همچنین بر اساس گزارشهای مقامات آمریکایی
روســیه به دنبال دســتیابی به پهپادهای ایرانی اســت تا در جنگ
اوکراین از آنها اســتفاده کند .دو کشور تحت تحریم آمریکا (ایران
و روســیه) تالش میکنند که درخصوص دور زدن تحریمها با هم
همکاری و هماهنگی داشته باشند و فرصت تجارت بین خود به دور
از سیستم دالر را تقویت کنند ،البته به نظر میرسد.

رئیس قوه قضائیه:

آیا این یک ایراد نیست که پروندههای تخلف یا جرم زیرمجموعههای سازمان تامین اجتماعی
ً
مقدمتا با ورود دستگاههای نظارتی در دادگستری گشوده میشود؟

حجتاالســالم والمســلمین محســنی اژهای ،طی ســخنانی در
نشســت با مدیــران وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ضمن
اشــاره به اهمیت ،تنوع مأموریتها و کثرت جامعه هدف مرتبط
با ایــن وزارتخانه ،اظهار کرد :اصول متعددی در قانون اساســی
از جمله اصول ســوم ،بیستویکم ،بیســت وهشتم ،بیستونهم،
سیویکم ،سیوسوم ،چهلوسوم این قانون ناظر بر مسئولیتهای
خطیــر «وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» اســت و همین امر
بیانگر اهمیت بســیار باالی حوزههای مأموریتی این وزارتخانه و
زیرمجموعههای آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به اهمیــت مقوله تأمین
و گســترش عدالت اجتماعی ،تصریح کــرد :تحقق تمام و کمال
عدالــت اجتماعی و مــوارد و مصادیق ناظر بــر آن از جمله رفع
تبعیــض و کاهش فقــر از اهداف اصلی انقالب اســالمی و نظام
جمهوری اســالمی اســت که در قانون اساسی و قوانین موضوعه
نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس« ،وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزههای مأموریتی خود ،به عنوان
یکی از دســتگاههای اصلی و متولی در مقوله گســترش عدالت
اجتماعی ،شناخته میشود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابالغ «سیاستهای کلی تأمین
اجتماعی» بهعنوان یک ســند باالدســتی در اوایل ســال جاری
توســط رهبر معظم انقــالب و همچنین در شُ ــرف تنظیم بودن
«سیاســتهای کلــی ناظر بر برنامــه هفتم توســعه» در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،به مدیران و دســتاندرکاران «وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه
کرد که از هماکنون در راستای بررسی خالءها و مشکالت مرتبط
با حوزههــای مأموریتی خود و بررســی برنامههای تحول اداری
دستگاه متبوع خود ،اقدامات الزم و مقتضی را ترتیب دهند تا در
موعد تدوین برنامه هفتم توســعه ،راهکارهای ناظر بر این موارد
مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره
کرد که پس از پیروزی انقالب اسالمی ،طی  ۴دهه اخیر در حوزه
ایجاد رفاه عمومی ،بر طرف ســاختن فقر و محرومیت ،حمایت از
اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان،
از کارافتــادگان ،معلوالن و ســالمندان صورت گرفته اســت و بر
ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به
شیوههای مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.
حجتاالســالم والمسلمین محســنی اژهای در ادامه بر ضرورت
تشکیل جلسات هماندیشی میان مسئوالن عالی دستگاه قضایی
و مدیران و دستاندرکاران «وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
و «ســازمان تأمین اجتماعی» جهت رســیدن به اشتراک نظر و
تشریک مســاعی برای حل مسائل و پیشــبرد امور تاکید کرد و
گفت  :این آمادگی در میان مسئوالن عالی دستگاه قضایی بویژه
دادستان کل کشــور ،رئیس دیوان عدالت اداری ،رئیس سازمان
بازرســی و معاون پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد تا با برگزاری
جلسات و هماهنگی با مســئوالن وزارت تعاون و سازمان تأمین
اجتماعی در راســتای حل مسائل در حوزههای مختلف مرتبط با
این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.

رئیس دستگاه قضا اختصاص  ۲۴شعبه از  ۵۷شعبه بدوی دیوان
عدالت اداری به حوزههــای مأموریتی «وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی» و «ســازمان تأمین اجتماعی» را بیانگر اهمیت باالی
محدودههای کاری و مســئولیتی وزارتخانه و ســازمان مذکور و
رســیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم در این حوزهها
دانست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به ســخنان یکی از مدیران
ســازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گالیه از کژکارکردی و
بیمســئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود ،این نکته مهم را متذکر
شد که این قبیل گالیهمندیها باید برای مدیران فعلی کشور به
منزله آیینه عبرت باشــد تا در حوزه مســئولیتی خود به گونهای
قانونمنــد ،دقیق و مســئوالنه خدمت کنند تا بــرای مدیر بعد از
خود ،جای گالیه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکالت مطرح
شــده از جانب مدیــران «وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی» و
«ســازمان تأمین اجتماعــی» ،از جمله ســخنان معاون حقوقی
ســازمان تأمیــن اجتماعی و تصریح او بر مفتــوح بودن  ۵۱هزار
پرونده مرتبط با این ســازمان در دیــوان عدالت اداری و ۱۳۶۰
پرونده در دادگستری ،اظهار داشت :برخی از موضوعات و مسائل
مطرح شــده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین
اجتماعــی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشــی ،قابل حل و
رفع میباشــد؛ بویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکتها
و زیرمجموعههای شــما منعقد میشــود و سبب تشکیل پرونده
در دادگســتری میگردد؛ در این مقوله ،نقــش معاونت حقوقی
ســازمان متبوع شــما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعهها از بُعد
نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار
حائز اهمیت است.
حجتاالســالم والمسلمین محســنی اژهای در ادامه ،به گزارش
شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
ناظر بر پروندههای مهم در دســت رسیدگی قضایی این سازمان
و گزارش مکتوب ایفاد شــده در این زمینه اشاره کرد و بر همین
مبنا به رئیس حوزه ریاســت قوه قضائیه دســتور داد تا با تعیین
یک شــخص خاص ،ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی
به بررســی آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با تأمین اجتماعی
در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رســیدگی به برخی از
آنها ،پرداخته شود .رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت :پس

از بررســی آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با تأمین اجتماعی
در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رســیدگی به برخی از
آنها ،نتایج حاصله را به من اطالع دهید تا من از اختیارات قانونی
خود در مواردی نظیر صدور دســتور تجمیع رســیدگی قضایی و
ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پروندهها که شکات
زیادی دارند ،استفاده کنم.
قاضیالقضــات افــزود :یکــی از پروندهها که در ســخنان معاون
حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی مطرح شد ،پروندهای است که
دارای شــکات زیادی میباشــد و بخشها و مفاد آن در شعبات
قضایی مفتوح اســت؛ ما حتماً باید رســیدگی بــه این پرونده را
تجمیــع کنیم و چنانچه مشــکل حقوقی مطرح نباشــد ،پرونده
مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
توصیه کرد کــه نحوه عملکرد و دفاعیــات نمایندگان حقوقی و
وکالی زیرمجموعههای این ســازمان را مورد ارزیابی جدی قرار
دهد و بررســی کند در پروندههایی که آرای آنها علیه ســازمان
تأمین اجتماعی صادر شــده و یا رســیدگی به آنها طوالنی شده
اســت ،آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی
و وکالی زیرمجموعههای این سازمان میباشد یا خیر؟
رئیــس قــوه قضائیه در همیــن زمینه گفت :بســیاری از اوقات،
نماینــدگان حقوقی و وکالیی که از طرف دســتگاههای دولتی و
عمومی برای پیشــبرد امور یک پرونده قضایی معرفی میشوند،
وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص
نمیدهند و دفاع مناســب را انجام نمیدهند و آن دلسوزی الزم
را ندارند و مشــاهده میشــود که در جلســات دادگاه نیز حاضر
نمیشوند و به صرف ارائه الیحه کتبی اکتفا میکنند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در اثنای سخنان معاون
حقوقی ســازمان تامین اجتماعی ،سواالت مهمی را از مسئوالن
و متولیان این سازمان پرســید و بیان داشت :پروندههای مطرح
در دادگســتری که مربوط بــه زیرمجموعههای ســازمان تامین
اجتماعی اســت و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما۱۳۶۰ ،
پرونده اســت ،عمدتــاً با شــکایت معاونت حقوقی ســازمان در
دادگســتری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دســتگاههای نظارتی به
موضوع تخلف یا جرم ورود کردهاند؟
رئیــس عدلیه بــر این نکته تاکیــد کرد که آیا این یــک ایراد و
اشــکال در معاونــت حقوقی ســازمان تامین اجتماعی نیســت
کــه پروندههــای تخلف یا جــرم زیرمجموعههای این ســازمان
مقدمتــاً با ورود دســتگاههای نظارتی در دادگســتری گشــوده
میشود؟
در این بخش از نشســت مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با
وارد دانستن موضوع مطرحشده از جانب رئیس قوه قضائیه ناظر
بر اینکه عمده بررســیها به تخلفات و جرایــم زیرمجموعههای
این ســازمان از ناحیه دســتگاههای نظارتی آغاز میشــود و در
دســتگاه قضایی ثبت میگردد ،گفــت :در دوره مدیریت جدید،
کمیتــه صیانــت را احیاء کردیم که این کمیتــه ابتدائا به حدود
 ۹۹پرونــده ورود پیدا کرد و از این میزان  ۱۶شــکایت جدید را
ثبت کردیم.

امیرعبداللهیان:

نگرانیهای امنیتی ترکیه در شمال سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل شود

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد :مبارزه با تروریسم ،ساختن
آینده سوریه بر مبنای خواست مردم این کشور و حفظ حقوق مردم
این کشــور بدون دخالتهای خارجی مورد پیگیری ایران در بحث
سوریه است.
به گزارش ایســنا ،حســین امیرعبداللهیان در نشســت مطبوعاتی
مشــترک با فیصل مقداد ،وزیر خارجه ســوریه که شب گذشته به
منظور دیدار با مقامات تهران وارد کشــور شــده اســت ،با اشاره به

برگزاری نشست آستانه در روز سهشنبه در تهران با حضور روسای
جمهور ایران ،روسیه و ترکیه افزود :در این نشست بر اهمیت خروج
نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه تاکید شد.
وی همچنیــن با بیان اینکه موضوع خروج و پاکســازی گروههای
تروریســتی و مسلح از سوریه و بازگشت امنیت به سراسر سوریه و
احترام به تمامیت ارضی ســوریه مورد تاکید و توجه ما در نشست
آستانه بود ،گفت :ما در این نشست بر حفظ تمامیت ارضی و احترام

به حاکمیت ملی این کشــور تاکید کردیم .وزیر خارجه کشورمان
با بیان اینکه بر این موضــوع تاکید داریم که برخی از نگرانیهای
امنیتی ترکیه در شــمال سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل
شــود و راهکار نظامی باعث افزایش بحران خواهد شد ،خاطرنشان
کرد :مبارزه با تروریســم ،ســاختن آینده سوریه بر مبنای خواست
مردم این کشــور ،حفظ حقوق مردم این کشــور بدون دخالتهای
خارجی در موضوع سوریه مورد توجه ایران است.

واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به سفر پوتین به تهران
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکرهکننده ارشــد آمریکا در
مذاکرات وین ،در گفتوگویی با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران،
به سواالتی درباره مذاکرات وین و روابط تهران-مسکو پاسخ داد .به
گزارش ایسنا به نقل از شبکه سیانان ،رابرت مالی ،نماینده ویژه
آمریــکا در امور ایران در گفتوگویی با این شــبکه درباره احیای
توافق هســتهای با تالش برای انداختن توپ در زمین ایران گفت،
این تصمیم ایران است که بخواهد به میز گفتوگو برگردد.
مالی گفت ،ایران میگوید که مایل اســت به مذاکرات بازگردد ،اما
واقعیت این اســت که این فرصت به طور روزانه از دست میرود و
این گزینه برای همیشــه در دســترس نخواهد بود .مالی در پاسخ
به این که او بارها گفته اســت فرصت مذاکرات تا همیشــه وجود
نخواهد داشــت و آیا با توجه به ایــن ،ضرباالجلی برای مذاکرات
وجود دارد یا نه ،گفت :هیچ تاریخ مشــخصی برای پایان دادن به

مذاکرات تعیین نشده است.
نماینــده ویــژه آمریکا در امور ایران در واکنش به ســفر والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روســیه به ایران درباره روابط ایران و روسیه
مدعی شد :ایران یا میتواند در موقعیت وابستگی نسبی به روسیه
قرار بگیرد ،درحالی که روســیه خود در سطح جهان منزوی شده
است و فرصتهای اقتصادی قابل توجهی ارائه نمیکند ،یا میتواند
به برجام برگردد که نتیجه آن روابط عادیتر با کشورهای همسایه،
اروپــا و بقیه جهــان خواهد بود .او همچنین دربــاره ادعاهایی که
در زمینه فروش پهپاد از جمله پهپادهای جنگی توســط ایران به
روســیه برای استفاده در جنگ اوکراین مطرح است ،گفت که این
تصمیــم به عهده تهران خواهد بود اما این اقدام ادعایی را با توجه
به این که ایران مخالفت خود را با جنگ اعالم کرده« ،گزینهای نه
چندان جالب» تلقی کرد.

مالــی با مطرح کردن اظهاراتــی تهدیدآمیز در زمینه به کار بردن
تحریمهای آمریکا علیه ایران و روســیه ،گفت :ابزارهایی در اختیار
داریم و به وسیله آنها هرگونه انتقال چنین پهپادهایی به روسیه
را تحریم خواهیم کرد .رابرت مالی همچنین در پاســخ به پرسشی
درباره ســیامک نمازی ،شــهروند دو تابعیتی ایران-آمریکایی که
در ایران زندانی اســت ،گفت که واشــنگتن از هیچ تالشــی برای
بازگرداندن زندانیان آمریکایی در ایران مضایقه نمیکند.
بــه گزارش ایســنا ،ادعاهای رابــرت مالی درباره موضــع ایران در
مذاکــرات و تاثیر روابط دوجانبه آن با روســیه بر این مذاکرات در
پی این مطرح میشود که آخرین دور از گفتوگوهای غیرمستقیم
میان آمریکا و ایران برای حلوفصل آخرین مســائل حل نشده در
زمینه احیای توافق هستهای ،اخیرا با تسهیلگری اتحادیه اروپا در
دوحه انجام شد .این مذاکرات نتیجه راهگشایی به دنبال نداشت.

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

ابتالی  ۶۲نفر به وبا در کشور

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذای وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی از ابتالی  ۶۲نفر به بیماری وبا در سال
جاری خبر داد و گفت :استانهای کردستان و کرمانشاه بیشترین
موارد ابتال به این بیماری را دارند.مریم مســعودی فر در گفتگو
با ایرنا افزود :تاکنون موارد فوتی ناشی از وبا در کشور صفر بوده
و با توجه به شیوع این بیماری دستورالعملهای بهداشتی برای
پیشــگیری و اطالعرسانی به مردم به دانشگاههای علوم پزشکی
کشور ابالغ شــده و اکنون اجرایی میشود.وی اظهار داشت :وبا

یک بیماری اســهالی حاد عفونی و به شدت مسری
اســت که به دنبــال خوردن آب یا غــذای آلوده به
باکتری ویبریوکلرا ایجاد میشــود و فقط در انسان
ایجاد بیماری میکند ،اســتفاده از آب ســالم ،دفع
بهداشتی مدفوع و رعایت بهداشت دست مهمترین
راههــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهای منتقلــه از آب و غذا
از جمله وبا است.باکتری وبا معموال در آب یا غذاهایی که توسط
مدفوع فرد آلوده به باکتری وبا آلوده شــده ،یافت میشــود .این

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

بیماری عموما در مکانهایی با تصفیه ناکافی آب ،دفع
نامناســب و غیر بهداشــتی مدفوع یا فاضالب و نیز
مناطق با بهداشــت ناکافی ایجاد و گسترش مییابد
و میکــروب میتواند در محیط رودخانههای شــور و
آبهای ساحلی زندگی کند.به گفته وی ،شایعترین راه
انتقال این بیماری آشــامیدن آب یا خوردن مواد غذایی آلوده به
باکتری ویبریوکلرا است ،آلودگی دستها نیز ممکن است موجب
انتقال بیماری شود.

عدم آگاهی کادرهای آموزشی مدارس در مواجهه با بیماری های نادر محصالن آسیب های زیادی را به دنبال دارد؛
آموزش و پرورش چرا تدبیری ندارد؟

دانش آموزان هموفیلی را منزوی نکنید

آفتـاب یزد _ یگانه شـوق الشـعراء:هِموفیلی یــا خونتَراوی
دســتهای از بیماریهای ارثی هســتند که در آنها توان بدن برای
ایجاد لخته و انعقاد خون برای جلوگیری از خونریزی در صورت پاره
شدن رگ مختل شدهاست .همچنین این بیماری جزو سخت ترین
بیماری های جهان و به شدت درد آور است .این بیماران معموالً با التهاب
مفاصل روبرو هستند به همین دلیل در هنگام بروز درد و التهاب از
راه رفتن عاجز میشوند.عالیم اولیه هموفیلی خونریزیهای طوالنی
پس از خراشهای کوچک میباشند .البته عقیده عمومی بر این است
که اینگونه خونریزیهای کوچک ولی طوالنی باعث مرگ شــخص
مبتال نمیشوند ولی به تدریج که بیماری پیشرفت می نماید ،عالیم
شدیدتری از قبیل خونریزیهای دردناک داخل مفصلی مانند مفصل
زانــو ایجاد خواهنــد کرد.اینگونه حوادث بــا کوچکترین تحریکی
پیش میآیند و احتماالً یک پسر بچه را از انجام بازی محبوبش یعنی
فوتبــال یا انجام هر کار کوچــک دیگری که احتمال دارد زانو دچار
پیچیدگی شــود بازمیدارد .کودک مبتال به هموفیلی ،جهت حفظ
و مدیریت بیماری خود به یک پرستار مطلع و مجرب نیاز دارد که
تمام مراقبت ها و مدیریت های الزم جهت این بیماری را انجام داده
و آموزش های الزم را به کودک جهت حضور در محیط های دسته
جمعی و مدرسه را داشته باشد .به عبارتی مراقبت از کودک درگیر
هموفیلی،یک مراقبت  ۲۴ساعته و کامال جدی است .مسئله روحی
و جســمی کودک به یک انــدازه در بیماری هموفیلی حائز اهمیت
است.با کودک هموفیلی باید به گونه ای رفتار کرد که احساس نکند
با دیگر کودکان متفاوت اســت اما الزم است به وی تفهیم شود که
مراقبت ها و توصیه های نگهداری از خود را باید جدی گرفته تا بتواند
به صورت مســتقل به زندگی اش ادامه دهد .از آنجایی که کودکان
هموفیلی از هوش و اســتعدادی معادل کودکان دیگر برخوردارند و
طبیعی است که میتوانند همانند دیگران به مدرسه بروند و درس
بخوانند؛ اما در این راه مشــکالتی نیز وجود دارد .مسئوالن مدرسه
باید در خصوص این بیماری آگاهی کامل داشــته باشند تا خطری
این دانش آموزان را تهدید نکند برای مثال مسووالن مدرسه باید این
دانشآموزان را از هرگونه تنبیه بدنی دور کنند و در حد امکان از زد
و خورد آنان با دیگر دانشآموزان جلوگیری کنند .در زنگ تفریح نیز
مسئوالن مدرسه باید زمینهای فراهم کنند تا محیط تفریح این گونه
دانشآموزان برای آنها خطرســاز نباشد .برخی از والدینی که دارای
فرزند مبتال به بیماری هموفیلی هستند از عملکرد مدارس در ارتباط
با این بیماری و نحوه رفتار کادر مدارس گله مند هســتند زیرا این
می تواند بسیار آسیب زا باشد.
>تجربهوالدین

یکی از والدین بیمار هموفیلی که در حال تحصیل است در این باره
به آفتاب یزد می گوید «:افرادی که دچار این بیماری هســتند هیچ
مشکلی در خصوص دریافت آموزش ها ندارند اما نباید از دیگر دانش آموزان
جدا و منزوی شــوند .در همین راســتا نیز برای آن ها مدرسه ای
جداگانــه در نظر گرفته نشــده اســت و با کمــی مراقبت و آگاهی
کادر مدرســه از این بیمــاری این افراد نیز می توانند مانند ســایر
دانشآموزانتحصیلکنند.امامشکلیکهماباآنمواجههستیمآناست
که برای ثبت نام فرزند خود با مشکل زیادی مواجه شدیم و بسیاری
از مدارس تمایلی به ثبت نام فرزند به دلیل بیماری او نداشتند .در
نهایت نیز وقتی موفق شــدیم که در یک مدرســه ای فرزند خود را
ثبت نام کنیم متاسفانه بعد از مدتی متوجه شدیم که کادر مدرسه
هیــچ آگاهــی ای از این بیماری و نحوه رفتار بــا افراد درگیر با این
بیماری ندارند و این مورد بســیار ما را نگــران کرد .فرزند ما نیازی

عل�ی بهش�تی نی�ا :تراکم دان�ش آم�وزان در
کالس ها بسیار زیاد است و در این میان دانش
آموزان با مش�کالت خاص زیاد هستند و معلم
بای�د همزمان حواس�ش ب�ه تمام ای�ن دانش
آموزان باش�د و اگر مش�کالت دان�ش آموزان
مورد توجه معلمین و کادر مدرس�ه قرار نگیرد
قطعا آن ها آسیب می بینند  .از سوی دیگر خود
دان�ش آموزان نی�ز آموزش ندیده ان�د که اگر
همکالس�ی شان درگیر بیماری هست یا برای او
اتفاق�ی رخ می دهد با او چگون�ه برخورد کنند.
همچنین بسیاری از اوقات بیماری دانش آموزان
بای�د نزد کادر مدرس�ه به ص�ورت راز بماند تا
سایر دانش آموزان متوجه بیماری نشوند
محمدرض�ا نیک ن�ژاد :در بس�یاری
از س�اختارهای آموزش�ی جهانی در
مدرس�ه پرس�تار حضور دارد .یعنی
یکنفربهطورثابتدرهرمدرس�های
حض�ور دارد و همچنی�ن ی�ک اتاق اولی�ه برای
رسیدگی های مقدماتی به دانش آموزان بیمار
وج�ود دارد .از س�وی دیگ�ر در م�دارس ایران
کادر مدرس�ه به طور کلی آشنایی در خصوص
نحوه برخ�ورد با دانش آموزان ب�ا بیماری های
خاص ندارند .در م�دارس ایران هم باید چنین
س�اختاری تعری�ف ش�ود و پرس�تار و پزش�ک
مدرسه در مدارس حضور داشته باشند
ندارد که از دانش آموزان دیگر جدا شود بلکه با کمی مراقبت کادر
مدرسه به راحتی می تواند در کنار دوستان خود درس بخواند و در
کالس ها حضور پیدا کند و حتی با ســایر دانــش آموزان در زنگ
تفریح بازی کند .اما بدیهی است که کادر مدرسه باید از این بیماری
و نحــوه تعامل و مراقبت از این دانش آموزان آگاهی کامل داشــته
باشــند و آموزش کافی دریافت کنند تا خطــری این دانش آموزان
را تهدید نکند».
>متولیآموزشدرخصوصبیماریهایخاص
بایدوزارتبهداشتباشد

علی بهشتی نیا کارشناس آموزشی در این باره به آفتاب یزد گفت:

« درصد دانش آموزانی که مشکالت و بیماری های خاص دارند در
ســال های اخیر بســیار زیاد شــده اســت .من به یــاد دارم که تا
 ۱۵ســال پیش معموال یک یا دو دانش آموز بیماری خاص داشتند
اما االن درصد این دانش آموزان زیاد شــده اســت .معموال بیماری
دانش آموزان به معلمان اعالم می شود ولی اینکه دراین خصوص به
معلمین و کادر مدرسه آموزش داده شود اینطور نیست  .معلمین نیز
نمــی توانند همــه بیماری ها را بشناســند همچنین معلمین نحوه
برخــورد با این نوع از دانش آموزان را آموزش ندیده اند .بســیاری از
بیماری ها آنقدر نادر هستند که اصال ما اسم آن ها را نمی دانیم و نیاز
به جست و جو و آموزش در خصوص آن ها داریم .به نظر من متولی
آموزش در خصوص بیماری های خاص باید وزارت بهداشــت باشد
چون معاونت پرورشــی به تنهایی نمی توانــد از عهده این کار برآید
زیرا معلمین ،معاونین و کادر مدرسه باید در خصوص انواع بیماری ها
آموزش ببینند .اگر متولی آموزش در این حوزه خود وزارت بهداشت
باشد و این آموزش ها را به مدارس برساند کادر مدرسه نحوه برخورد
با دانش آموزان با بیماری خاص را یاد می گیرند .وزارت بهداشــت با
همکاری وزارت آموزش و پرورش می تواند در این حوزه فعالیت کند
اما متاسفانه معلمین در این خصوص آموزش ندیده اند».
>خطرترکتحصیل

وی ادامه داد «:تراکم دانش آموزان در کالس ها بســیار زیاد اســت
و در این میان دانش آموزان با مشکالت خاص زیاد هستند و معلم
باید همزمان حواسش به تمام این دانش آموزان باشد و اگر مشکالت
دانش آموزان مورد توجه معلمین و کادر مدرســه قرار نگیرد قطعا
آن ها آسیب می بینند  .از سوی دیگر خود دانش آموزان نیز آموزش
ندیده اند که اگر همکالســی شــان درگیر بیماری هست یا برای او
اتفاقی رخ می دهد با او چگونه برخورد کنند .همچنین بســیاری از
اوقات بیماری دانش آموزان باید نزد کادر مدرسه به صورت راز بماند
تا ســایر دانش آموزان متوجه بیماری نشــوند و با همکالسی خود
برخورد نامناسبی نداشته باشند.بی توجهی به مشکالت دانش آموزان
آسیب های روانی بسیاری را به جای می گذارد و حتی ممکن است
موجب ترک تحصیل در میان این دانش آموزان شود ».
>پرستارمدرسه

محمدرضا نیک نژاد کارشناس آموزشی در این خصوص به خبرنگار
اجتماعی آفتاب یزد گفت «:طبیعتا این موضوع در حیطه کار آموزش
معلمان و دانشــگاه فرهنگیان است .عدم آموزش کادر مدرسه یکی
از مشکالت در این زمینه است .در بسیاری از ساختارهای آموزشی
جهانی در مدرسه پرستار حضور دارد .یعنی یک نفر به طور ثابت در
هر مدرسه ای حضور دارد و همچنین یک اتاق اولیه برای رسیدگی
های مقدماتی به دانش آموزان بیمار وجود دارد .از ســوی دیگر در
مدارس ایران کادر مدرســه به طور کلی آشنایی در خصوص نحوه
برخورد با دانش آموزان با بیماری های خاص ندارند در مدارس ایران
هم باید چنین ساختاری تعریف شود و پرستار و پزشک مدرسه در
مدارس حضور داشــته باشند .از سوی دیگر در بسیاری از کشور ها
اصــال جدایی بین دانش آموزان وجود نــدارد و همه در یک کالس
برای آموزش می نشینند .حتی دانش آموزانی که سرعت یادگیری
پایینی دارند نیز از سایر دانش آموزان جدا نمی شوند و صرفا برای
آن ها ساعات بیشتری آموزش در نظر می گیرند و کالس های ویژه
ای نیز برای این دانش آموزان برگزار می شود .این باعث می شود که
دانش آموزان از سمت ساختار آموزشی حمایت شوند و حس جدایی
و انزوا نیز پیدا نکنند».

سخنگوی دولت خبر داد

ســخنگوی دولت با اعالم اینکه در جلســه هیئت دولت گزارشی
درباره وضعیت دریاچه ارومیه و حل مشکالت آن از سوی سازمان
محیط زیســت و وزارت نیرو ارائه شد ،از برکناری عیسی کالنتری
مدیــر اجرایی احیای دریاچــه ارومیه از این ســمت و جایگزینی
استاندار آذربایجان غربی به جای وی خبر داد.به گزارش ایسنا ،علی
بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در جلسه هیئت وزیران گزارشی درباره وضعیت دریاچه
ارومیه و حل مشکالت آن از سوی سازمان محیط زیست و وزارت
نیرو ارائه شــد .با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تقویت
کارگروه دریاچه ارومیه ،آقای عیسی کالنتری مدیر اجرایی احیای
دریاچه ارومیه که دبیر کارگروه هم هستند ،از سمت خود مطابق
تصمیم هیئت وزیران برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین
شــد.وی افزود :همچنین استاندار آذربایجان شرقی به عنوان عضو
جدید کارگروه به ترکیب اضافه شدند تا پیشرفت سریعتری برای
حل مســئله دریاچه ارومیه داشته باشــیم.بهادری جهرمی یادآور

برکناری عیسی کالنتری

شــد :یکی از مصوبات امروز در خصــوص پرداخت حق عضویت و
معوقات جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی
بــود که با توجه به هماهنگی پیش از ایــن میان معاونت حقوقی
رئیسجمهور ،وزارت خارجه و ســازمان برنامــه و بودجه صورت،
تمامــی مجامع و ســازمانهای بینالمللی که جمهوری اســالمی
عضو آنهاست و معوقه یا پرداخت منظم حق عضویت در آن وجود
داشت ،در دستهبندی قرار گرفت که تعیین تکلیف شوند و دولت یا
سازمان برنامه و برخی را هم دستگاهها مکلف پرداخت آن باشند.
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت در ارتباط با بازنشستگان
کشــوری و لشکری و خانواده شــهدا و ایثارگران ،تصریح کرد :در
جلســه یکشنبه شــب گذشــته از جمله مصوبات خوبی که انجام
شــد ،عیدی دولت به جامعه بازنشستگی کشور و خانواده شاهد و
ایثارگر بود ،تســویه یک میلیون و  ۳۰۰هزار میلیارد ریال از دیون
معوق دولت به مجموعه ســازمان تامین اجتماعی و بنیاد شــهید
و صندوقهای بازنشستگان کشــوری و لشکری بود که متناسب با

دیونی که در بودجه پیشبینی شــده بود از محل واگذاری ســهام
این مبلغ مقرر شــد تا مطابق جداول ،دیون دولت تسویه شود.وی
افزود :برای سازمان تامین اجتماعی  ۹۰۰هزار میلیارد ریال ،برای
بنیاد شــهید  ۲۰۰هزار میلیارد ریال و برای بازنشستگی کشوری
 ۹۰هزار میلیارد ریال تصویب شــد که البته اعداد بیش از این بود
و ســرجمع آن اعالم شد .اختصاص سهام باید فرایند اجرایی خود
را طی کند تا امکان تبدیل شــدن به ریال داشــته باشد و بخشی
از مشــکالت این صندوقها را برطرف کند.بهادری جهرمی یادآور
شــد :در جلســه یکشنبه گذشــته ضمن ارائه گزارشی از وضعیت
مناســب ذخایر کاالهای اساسی در کشور و همچنین میزان خرید
تضمینی گندم که یک رکوردشکنی در سال جاری رخ داد ،دولت
بــه منظور حمایت حداکثری از بخش کشــاورزی و تولید داخلی
نهادهها با اعطای مبلغ  ۴۰هزار میلیارد ریال تســهیالت به منظور
تامین برخی از نهادهها و کودها در حوزه کشــاورزی موافقت کرد
که هدیهای به این بخش باشد.

ثبت زمینی دمای  ۷۳درجهای در بیابان لوت خراسان جنوبی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
از ثبــت زمینی دمــای  ۷۳درجهای در بیابان لوت خبر داد و گفت:
«نتایج نهایی رویداد ثبت زمینی دادههای هواشناسی به زودی اعالم
میشود».بهگزارشــفارس ،هادی شاهوردی با اشــاره به نتایج اولیه
رویداد ثبت زمینی دادههای هواشناسی در بیابان لوت ،اظهار کرد:
«گرمترین نقطه جهان در بیابان لوت با  ۷۳درجه حرارت در ریگیالن
در  ۶۰کیلومتری روســتای دهســلم شهرستان نهبندان ثبت شده
است».مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان
جنوبی افزود« :این رویداد به همت گروهی از محققان دانشگاهها و
موسسات علمی کشور با همکاری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی و پایــگاه میراث جهانــی بیابان لــوت و ادارهکل
میراثفرهنگی خراســان جنوبی انجام شد».شاهوردی با بیان اینکه
در این رویداد دمای ســطح زمین در بیابان لوت به عنوان داغترین
نقطه زمین به صورت  ۲۴ســاعته اندازهگیری شد ،افزود« :تاکنون
نتایج خوبی در برداشتهای اولیه بدست آمده که تالش خواهد شد
گزارش اولیه در اســرع وقت به استان ارائه شود تا به صورت رسمی
دادهها را اعالم کنیم».او با اشــاره به اینکه تاکنون در کشــور تمام

ادعاهایی که در خصوص گرمترین نقطه زمین داشــتهایم منوط به
دادههای ماهوارهای بوده است ،تصریح کرد« :اما امروز میتوان این
ادعا را داشــت که پس از این رویداد مهم ،گرمترین نقطه در بیابان
لوت با  ۷۳درجه حرارت در ریگیالن روســتای دهســلم شهرستان
مرزی نهبندان واقع شده است و امیدواریم که پس از خروج دادهها
و گزارش نهایی اتفاقات خوبی رقم بزنیم و از این ظرفیت و پتانسیل

جهانی بیشترین استفاده را داشته باشیم».حمیدرضا ناصری رئیس
این گروه اعزامی به بیابان لوت از محققان دانشــگاهها و موسســات
علمی کشــور در این زمینه اظهار کرد« :ثبت زمینی دما در بیابان
لوت جزو اولین کارها اســت کــه عالوه بر بهرهبرداری پژوهشــی،
انرژیهــای نو و مباحــث مربوط به منابعطبیعی و محیطزیســت
میتواند بهعنوان یکی از نقاط مهم کشــور در راه توسعه قرار گیرد
و مباحث گردشــگری در آن پررنگتر دیده شود.ناصری بیان کرد:
«تاکنون به این پتانســیل بهصورت جدی پرداخته نشده و مغفول
مانده است که امیدواریم این حرکت در بیابان لوت سرمنشاء تولید
دانش در این منطقه شــود و آورده اقتصــادی برای بومیانی که در
حواشی این مناطق زندگی میکنند ،داشته باشد».او گفت« :با توجه
به این دادهها میتوان جنوب خراسان را بهعنوان منطقه گردشگری
خاص در نظر گرفت ،چراکه عالوه بر گرمترین نقطه دنیا ،بلندترین
تپههای ماسهای در این نقطه قرار دارد و در حاشیه این دمای باال،
تمدن و زندگی ،در روستای دهسلم وجود دارد».ناصری به مهار باد
در حاشــیه بیابان لوت با ایجاد آسبادها اشاره کرد و گفت« :بیابان
لوت در خراسان جنوبی چندین مزیت را در کنار هم دارد».
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مخالفت شهرداری با «دیوارکشی» محوطه تئاتر شهر

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران از مخالفت شهرداری پایتخت با پیشنهاد برخی هنرمندان
برای دیوارکشی در اطراف تئاتر شهر به منظور جداکردن این مجموعه از آسیبهای اجتماعی حاشیه
آن خبر داد.علیرضا نادعلی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به دلیل وجود آسیبهای اجتماعی در
اطراف محوطه تئاتر شـهر ،برخی هنرمندان درخواست داشتند تا این محوطه توسط چیزی شبیه
حصار از اطراف آن ،جدا شود .اما تا این لحظه مجموعه شهرداری تهران با این پیشنهاد و ایده برای
احداث چیزی شبیه به دیوار در اطراف محوطه تئاتر شهر مخالفت کرده است.

یادداشت

تخصصیشدن
نهاد وکالت

شهاب صیفی
وکیل پایه یک دادگستری

بحــث وکالت تخصصی میتواند بــرای مردم و
خود وکال بســیار راهگشــا باشــد .در خصوص
وکالت تخصصی مرکز پیشقدم شده است و در
این راســتا اقداماتی را انجام داده است که وکال
بتواننــد از این خدمات اســتفاده کنند و هرچه
بیشــتر و بهتــر بتوانند به مــردم کمک کنند.
یــک وکیل خــوب و زبده را میتوانیــم از روی
علم ،دانش و شناختی که نسبت به مسائل روز
جامعه و عرف آن دارد بشناسیم .طبیعتا این که
حوزه فعالیت هر وکیلی در چه راستایی است و
عمده فعالیت خود را بر چه مبنایی قرار میدهد
بســیار مهم اســت و در این انتخــاب میتواند
تاثیرگذار باشــد .وکال باید به نوعی کار خود را
تخصصــی کنند به خاطر اینکــه هم به عرف و
رویه قضیه در امور آشنایی بهتری پیدا میکنند
و هــم موکلین این وکیــل را به عنوان یک فرد
زبده در تخصص مشــخص میشناسند .به نظر
در حوزه وکالت وقتــی وکیلی اقدامات و عمده
فعالیتهای خــودش را حوزه مشــخصی قرار
میدهد تخصص بســیار زیادی در همان حوزه
پیدا میکند .متاسفانه هنوز مردم وقتی به یک
مشکل و معضل حقوقی بر میخورند از تخصص
یک وکیل دادگســتری اســتفاده نمیکنند .با
مطالعه کتب قانونی فرد نمیتواند تخصص یک
وکیل را داشته باشد زیرا یک وکیل برای اینکه
بتواند وکالت کند از فیلترهای بسیار زیادی عبور
میکند تا به این جایگاه برســد .عدم استفاده از
تخصص وکال برای مردم تبعات بسیار بغرنجی
را به وجود میآورد .ما در بســیاری از پروندهها
میبینیم که افراد به دلیل عدم آگاهی به مسائل
قانونــی و حقوقی یــک کاری را پیش بردهاند و
بعد از این که با مشــکل مواجه میشوند توقع
معجزه از وکیل دارنــد .در صورتی که افراد اگر
از ابتدای امر از تخصص یک وکیل دادگســتری
اســتفاده کنند و شــرایط را با نظر وکیل پیش
ببرند اصال ممکن است برای آنها هیچ مشکلی
به وجود نیاید .وکیل خوب باید علم و آگاهی به
روز داشته باشد و با شرایط و عرف جامعه پیش
برود .امور حقوقی بسیار گسترده است و بسیار
دشوار است که فرد بخواهد در تمام امور به روز
باشــد اما وکال باید متناســب با تخصص خود
علمشــان را به روز کنند .بحث تخصص گرایی
االن در اغلب رشتههای آکادمیک وجود دارد و
این موضوع برای رشته حقوق هم حائز اهمیت
اســت .در وکالت هم باید تخصص گرایی وجود
داشته باشــد و این میتواند برای جامعه بسیار
مفید باشد .وکال باید وارد امور تخصصی شوند و
در حوزههای خاص و متناسب با تخصص خود
فعالیت کنند.

خبر ویژه

نظرپلیسدربارهخودروسازشدن

یککارخانهماکارونی

رئیــس پلیــس راهــور فراجــا در واکنش به
تصمیم یک شرکت تولید ماکارونی برای ورود
به عرصه خودروســازی ،تاکیــد کرد که باید
مجوزهای الزم برای این اقدام دریافت شــده
و در نهایت نیــز خودرویی ایمن و با کیفیت
تولید شود.ســردار ســید کمال هادیانفر در
گفتوگو با ایسنا ،دراینباره گفت « :به نظرم
ایــن موضــوع را باید ابتــدا از وزارت صنعت،
معدن و تجارت بپرســیم ،مــا چیز زیادی در
این مورد نشــنیدهایم ،اما به طور کلی در این
موارد باید یکسری مراحل از سویشرکتهای
متقاضی تولید خودرو طی شــود».وی درباره
این مراحل گفت «:اگر شــرکتی بخواهد وارد
عرصه خودروســازی شود ،باید ابتدا یکسری
مجوزهــا و موافقتهای اصولــی را اخذ کند.
برای ایــن امر بایــد مجوزهــای مختلفی را
دریافــت کند که شــامل مجوزهــای دولت
از جمله وزارت صمت ،ســازمان اســتاندارد،
ســازمان حفاظت محیطزیست ،پلیس و ...را
دریافت کند».رئیس پلیس راهور فراجا با بیان
اینکه «به نظر میرسد که این شرکت بیشتر
به دنبال مونتاژ خودرو است تا تولید خودرو»،
اظهارکــرد « :من نظرم این اســت که اینها
بیشــتر دنبال مونتاژ خودرو هستند و دنبال
تولیــد خودرو نبوده و خودروســاز نیســتند.
احتماال اینطور اســت که محصولی در خارج
از کشور شناسایی شــده و با شرکت آن قرار
داد بســتهاند تا اینجا کارخانه آن را راهاندازی
کنند».هادیانفر تاکید کرد « :هر خودرویی که
تولید یا حتی مونتاژ میشــود ،باید ایمنی و
کیفیت الزم را داشته باشــد و بتواند از جان
راننده و سرنشــینان آن محافظت کند .باید
حتما نمونههای تصادف آزمایشگاهی آن هم
مورد بررســی قرار بگیرد و در صورت دریافت
تائیدیههــای ایمنــی این محصــوالت تولید
شود».

حوادث

کشف جسد مثلهشده
یک زن در حمام خانه

خانمی ۵۰ساله در خانه خود توسط همسرش
به قتل رسید و جســد مثلهشده وی توسط
فرزنــدش در حمام کشــف شــد.به گزارش
مشرق ،کشف جسد مثلهشده زنی در حمام
خانه خود در غرب تهران از سوی فرزندش به
مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰گزارش داده
شــد.با اعالم این خبر ،محمد جواد شفیعی
بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور
جرایم جنایی و تیمی از کارآگاهان اداره دهم
پلیس راهی محل حادثه شــدند و تحقیقات
ابتدایــی را آغــاز کردند.تیم جنایی بهمحض
حضور در خانه مورد نظــر به حمام مراجعه
کردند و با جســد مثلهشــده زن حدودا ً ۵۰
ســالهای مواجه شدند که به قتل رسیده بود.
بدین ترتیب تحقیقات جنایی توسط بازپرس
پرونده کلید خورد و در بررســیها مشخص
شد مقتول توسط همسرش بهدلیل وسواس
زیاد و اختالفات دیگر به قتل رســیده است
و عامل جنایت پــس از ارتکاب این جنایت،
اعضــای بدن جســد مقتــول را بــا چاقوی
آشــپزخانه مثله کرده است.تحقیقات بیشتر
مشــخص کرد قاتل پس از قتل همسرش و
مثله کردن جســد وی ،از صحنه جنایت به
مکانی نامعلوم گریخته اســت و پسر مقتول
پــس از حضور در خانه با مشــاهده جســد
مثلهشده مادرش مواجه شــده و این حادثه
را به مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰گزارش
داده است.تحقیقات جهت کشف ابعاد پنهان
پرونده توســط محمدجواد شفیعی؛ بازپرس
ویژه قتل شــعبه پنجم دادسرای امور جرائم
جنایی ادامــه دارد و کارآگاهــان اداره دهم
پلیس آگاهی برای دستگیری عامل جنایت
وارد عمل شدهاند.

پدر و مادر نوزاد رها شده
درقبرستانصالحینپیداشدند

مدیرکل بهزیســتی لرســتان از شناســایی
خانواده نوزاد  ۳ماهه پیدا شــده در قبرستان
صالحیــن خبــر داد و گفــت :ایــن کودک
تحویل خانواده پدریاش میشود .به گزارش
رکنــا ،همایــون عمــودی زاده در نشســت
بــا خبرنگاران در پاســخ به ســوال خبرنگار
پیرامون نوزاد  ۳ماهه پیدا شده در قبرستان
صالحین خرم آباد اظهار داشــت :این کودک
توسط ســروان بســطامی از عوامل انتظامی
پاسگاه شماره  ۱۲در منطقه خضر شناسایی
شده بود.وی با بیان اینکه خانواده این کودک
پیدا شــده است ،تصریح کرد :مادر و پدر این
کودک سازگاری نداشتند و بر اساس اظهارات
مادربزرگ وی ،مادر کودک اعتیاد داشــته و
کودک نیز نزد مادربزرگ نگهداری میشــده
است و مادر وی هم در حالت قهر بوده است.
مدیرکل بهزیستی لرستان خاطرنشان کرد:
مــادر کودک درخواســت گرفتن بچــه را از
مادربزرگش کرده و گفته است که میخواهد
کودک را خودش نگهداری کند اما به دنبال
این موضوع پس از گرفتن بچه ،وی را سر راه
گذاشته اســت.عمودی زاده با اشاره به اینکه
کودک پیدا شده یکسری مسائل و مشکالت
درمانی هــم دارد که نیروهای ما این کودک
را در بیمارســتان بســتری کردند ،یکسری
آزمایشــات انجام دادیم و مشــخص شد که
بیماری کبدی و گوارشی دارد؛ اظهار داشت:
این کودک خانواده دارد و امروز میشود.

ضرب و جرح یک هفتهای
مهاجر جوان توسط
قاچاقچیانبیرحم

مــرد جوانی که ســودای مهاجرت در ســر
داشــت ،به دســت قاچاقچیان بیرحم افتاد
و یک هفته هدف ضرب و جرح شــدید قرار
گرفت.بــه گزارش تســنیم؛ تیر مــاه جاری،
رســیدگی بــه پرونــده آدمربایی یــک مرد
افغانســتانی از تهران به شــهر سلماس برای
عبور غیرقانونی از مرز در دستور کار بازپرس
شعبه هشتم دادسرای امور جرائم جنایی قرار
گرفت.تحقیقات ابتدایی مشــخص کرد ،فرد
ربوده شــده همراه با دوســتان خود با تیمی
از قاچاقچیــان برای مهاجــرت غیرقانونی به
کشور ترکیه آشنا شــدند و پس از مذاکرات
اولیه با هفت سرنشین یک خودرو که همگی
اتباع بودند ،به شهر سلماس مراجعه کردند.
از ســوی دیگر بررسیها نشان داد ،مهاجران
غیرقانونی پس از انتقال به شــهر ســلماس
توســط قاچاقچیان با یک خودرو نیســان به
مکان نامعلومی منتقل شــدند و هدف ضرب
و جرح شدید قرار گرفتند.در ادامه مشخص
شــد ،مرد جوان به مدت  ۷شبانهروز با افراد
دیگر در یک خانه ،زندانی شده و قاچاقچیان
پــس از ضرب و جــرح بیرحمانه ،از خانواده
وی در ازای آزادی درخواســت پول کرده اند.
بررسیهای تکمیلی مشخص کرد مرد جوان
پس از هفت روز توسط قاچاقچیان آزاد شده
و پــس از مراجعــه به تهــران از قاچاقچیان
شــکایت کرده اســت؛ این در حالی بود که
چند روز قبل با دستور بازپرس پرونده یکی از
عامالن آدمربایی بازداشت شده است.
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همکاری راهبردی اقتصادی
ایران و روسیه
ادامه از صفحه اول:
 ...نظر به اعمال محدودیتهای گسترده ناشی
از تحریمهــای بینالمللی وجهانی ناشــی از
فعالیتهای صلحآمیز هستهای و موضوعات
مرتبط با برجام و دفاع پیشدستانه روسیه در
قبال اوکراین و تحریمهای گسترده اتحادیه
اروپا و ناتو به نظر میرســد دستیابی به یک
راهکار مشترک و متناسب که منافع اقتصادی
و سیاســی وبینالمللی ومنطقهای دو کشور
را تامیــن نماید امری ضروری و انکارناپذیر و
اجتناب ناپذیر است که به درستی بر آن تاکید
شده است.

تاثیر اخذ رضایت
و برائت از بیمار
ادامه از صفحه اول:
اخذ رضایت و برائــت آثار حقوقی متفاوتی
دارند و پزشــک بدون رضایــت بیمار حق
هیچگونه اقدامی را ندارد ،و مجرم محسوب
میگــردد .و بــه عبارتی رضایــت و برائت
براساس ماده  ۱۵۸قانون مورد اشاره توسط
پزشک از بیمار اخذ میگردد و آنهم به این
دلیل اخذ میگردد تــا اجازه و مجوز عمل
جراحی را داشته باشــد و اخذ این رضایت
مجوزی برای پزشــک نیست که مسئولیتی
متوجه او نخواهد شــد بلکــه همانگونه که
گفته شــد ،اگــر تقصیری مرتکــب گردد،
مسئول خواهد بود.
کســی که از عمل ناشــی از پزشک به وی
آســیب بدنی وارد آید ،می بایست شکایت
در مراجــع قضائی مطــرح نماید و محکمه
رســیدگیکننده بعد از طرح شکایت جهت
تعیین اینکه قصوری از ناحیه پزشک معالج
صورت گرفته یا نه ،از نظام پزشکی مربوطه
استعالم بعمل میآورد و اگر قصوری صورت
گرفته باشــد از نظام پزشــکی میزان قصور
پزشک نیز خواسته میشود و این نظریه به
عنوان یک نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ
میگردد و در صورتی که اعتراضی داشــته
باشند ،جهت بررسی و رسیدگی موضوع به
هیئت تجدیدنظر انتظامی اســتان در محل
نظام پزشکی مرکز استان ارجاع میگردد و
آراء ارائه شــده از ناحیــه این هیئت تا حد
مجازاتهای بندهای (الف)( ،ب) و (ج) تبصره
( )۱ماده ( )۲۸قانون سازمان نظام پزشکی
قطعی است.
و بر اســاس ماده  ۳۸قانون ســازمان نظام
پزشکی به منظور رســیدگی به اعتراضات
و شــکایات اشــخاص (حقیقی  -حقوقی)
از طــرز کار هیئتهای بــدوی و تجدیدنظر
انتظامی موضــوع مــواد ( )۳۵و ( )۳۶این
قانون ،نظارتعالیه بر کار هیئتهای بدوی
و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین
آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی
هیئتهــای تجدیدنظر انتظامــی ،هیئتهای
عالی انتظامی تشکیل میگردد.
النهایــه دادگاه پس از احراز و اثبات تقصیر
از ناحیه پزشــک و میزان تعیین قصور آن،
به انشاء رای مبادرت میورزد و تا ده درصد
دیه کامــل رای صادره قطعی میباشــد و
بیــشاز آن قابــل تجدیدنظــر در محاکم
تجدیدنظر استان میباشد.
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو
کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکال،
کارشناسان و مشاوران خانواده
قوه قضائیه کشور

تهران ،مسکو
در مسیر تحوالت جدید
ادامه از صفحه اول:
در این میان چه کســی بهتــر از جمهوری
اســالمی ایران که همــواره تقویت منافع
ملــی و اقتدار منطقهای را در دســتور کار
قرار دارد و میتواند در کنار روســیه ،ضمن
حفظ جایگاه ژئوپلتیک خود ،در حوزههای
اقتصادی و سیاســی نیز با روسیه همراهی
کرده و روابط راهبردی خود را با این کشور
تعمیم دهد.
ایــران نیز با اســتقبال از توســعه روابط با
قدرتهای نوظهور نظیر روسیه ،چین و هند
تالش دارد تا از فرصت به دست آمده برای
تقویت جایگاه خود در مناســبات اقتصادی
و سیاســی خود استفاده نماید و همراهی با
مسکو در این مسیر میتواند فرصتی مغتنم
برای رسیدن به این هدف باشد.
و در نهایت اینکه تغییر نظم جهانی از غرب
به شرق و اســتفاده از ظرفیتهای سیاسی
و اقتصادی کشــورهای شــرق در دکترین
سیاسی و دیپلماسی ایران قرار دارد و برای
مقابله با سیاســت یکجانبــه گرایی آمریکا
و توســعه رویکردهای نظامی این کشــور
در منطقه ،تنها راه همراهی با کشــورهای
مســتقل خواهــد بود که امیــد میرود در
تعامل با کشورهای حاضر در نشست آستانه
این مهم تحقق یابد.
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فرهنگی

گزارشی از کنسرت «به رنگ صدا»؛

نعمتی به نام رهبر ارکستر خوب!

آفتاب یزد  -گروه فرهنگی :پس از گذراندن دو سال و نیم سخت کرونایی و در حالی که
همچنان کووید  ۱۹در حال گرفتن قربانی و بیمار کردن مردم سراسر دنیاست ،فعالیتهای
هنری مانند برگزاری کنسرتهای موسیقایی در حال انجام است .بر همین اساس گروههای
موسیقی سنتی نیز از قافله عقب نماندهاند و به برگزاری برنامههای خود در سالنهای مختلف
میپردازند .در همین راستا دو هنرمند موسیقی (همایون شجریان و سهراب پورناظری) که
پیــش از این با یکدیگر همکاری میکردند با ایجاد دو کنســرت مختلف و مجزا دو برنامه
موسیقایی به نامهای (کنسرت به رنگ صدا) و (کنسرت نمایش سی صد) را در دو مکان مجزا
به روی صحنه برده اند.
برگزاری مجموعه کنسرتهای «به رنگ صدا» به رهبری ارکستر آرش گوران و خوانندگی
همایون شــجریان به همراه کنســرت نمایش «سیصد» با طراحی ســهراب پورناظری،
آهنگسازی تهمورس پورناظری و کارگردانی امیر جدیدی با تمام حاشیهها و اما و اگرهای
مرتبط بدون تردید از اتفاقات مهم و پرمخاطب این روزهای موســیقی کشورمان هستند
که میتوانند به عنوان یکی از موثرترین رویدادهای مرتبط با نظام تولید ،بازاریابی و فروش
محصوالت موسیقایی محسوب شوند .در این چارچوب کنسرت «به رنگ صدا» با خوانندگی
همایون شــجریان و رهبری ارکســتر آرش گوران که در قالب ارکستر سیاوش پیش روی
مخاطبان قرار گرفته ،توانسته عالوه بر موفقیتهایی که برای گروه اجرایی این کنسرت به
همراه داشته ،به عنوان یکی از پرفروشترین و پرمخاطبترین اجراهای زنده طی ماههای اخیر
به رکوردشکنیهایی برسد که میتواند در نوع خود قابل تأمل باشد .اگرچه درباره میزان فروش
این کنسرت به صورت دقیق اطالعات چندانی منتشر نشده ،اما ماجرا به گونهای شکل گرفته
که نمیتوان از جریان به وجود آمده در پی این پروژه موسیقایی موفق به سادگی گذشت.
شرایطی که نشان داد همایون شجریان بدون هیچ تردیدی مرد شماره یک گیشه موسیقی
است که یک تنه میتواند تکانی به جریان مسکوت استقبال مخاطبان از برنامههای موسیقایی
بدهد .شرایطی که چه در همکاری با برادران پورناظری و چه در پروژههای دیگر این خواننده
نشان از تواناییها و بلوغ حرفهای هنرمندی دارد که عالوه بر مهارتهای تکنیکی و موسیقایی
در مارکتینگ موسیقی هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد .این توانایی و مهارت هم قطعاً
خالی از عیب و ایراد نیســت ،اما هرچه هست ماجرای حضور شجریان در بازار موسیقی را
به ســمت و سویی هدایت کرده که بتواند تکانی به بازار بحران زده موسیقی جدی بدهد و
شرایطی را فراهم سازد تا گوش شنیداری مخاطبانی که در هجوم بیرحمانه موسیقیهای
دمدســتی و بازاری قرار گرفتهاند تا حدی به شنیدن موسیقی خوب با ساختار ارکسترال
مناســب و البته به دور از پلی بک خوانیهای رایج بنشــیند .گویی مجموعه کنسرتهای
«به رنگ صدا» به همراه پروژههایی چون «سی صد» با تمام تفاوتهایی که به لحاظ محتوایی
با یکدیگر دارند فع ً
ال تنها محل خروج از بحران موسیقی هستند که میتوانند در این وانفسا
حرفهایی برای گفتن داشته باشند .آنچه در کنسرت «به رنگ صدا» همایون شجریان با
همراهی مجموعهای از بهترین نوازندگان موسیقی کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفت،
مجموعهای از پرمخاطبترین و بهترین آثار این خواننده محبوب و کم حاشیه موسیقی ایرانی
بود که اگرچه در آنها از آثار ساخته شده با سهراب پورناظری بنا به دالیلی که نه همایون و نه
سهراب درباره آن صحبتی به میان آوردهاند ،خبری نبود ،اما شرایطی را پیش روی شنوندگان
موسیقی این کنسرت قرار داد که شــواهد و استقبال از اجراها نشان میدهد اوالً هواداران
سینهچاک همایون را راضی نگه داشته و دوماً مجالی را فراهم ساخته که آن دسته از طرفداران
موسیقی همایون شجریان که کمتر با ساختار تخصصی اجراهای ارکسترال آشنایی دارند،
با بسته موسیقایی مواجه شوند که اوالً دربرگیرنده حضور یک رهبر درجه یک ارکستر به نام
آرش گوران و سپس جمعی از نوازندگان ممتازی باشند که هرکدام حرفهای بسیاری در
موســیقی کالسیک و ایرانی دارند و میتوانند نجات دهنده ،نظم و صدادهی یک کنسرت
باشند .این روند منظم که البته میتواند در درون با حاشیههایی هم مواجه باشد ،فع ً
ال شکل
و شمایل درخشانی از ارکستر ســیاوش را به مخاطبان ارائه داده ،شمایلی که بدون تردید
مولفههایی چون مدیریت برنامه سحر فروزان ،طراحی و کارگردانی رضا موسوی و صدابرداری
غالمرضا صادقی به عنوان همراه این روزهای همایون در آن نقش مؤثری دارند و میتوانند
به عنوان الگویی نسبتاً مناسب برای دیگر برنامهها مورد تمرکز قرار گیرند .در این قاعده قطعاً
مشکالت و نواقصی هم وجود دارد که از آن جمله میتوان به برگزاری مستمر و بدون وقفه
این کنسرتها که قطعاً روی صدای همایون تاثیر منفی میگذارد ،اشاره کرد .اما این امری
اجتناب ناپذیر است که کلید واژه «همایون شجریان» به واسطه تواناییهای فردی او در حوزه
موسیقی و همچنین فرزند محمدرضا شجریان بودن فع ً
ال بر هر نکته دیگری چیرگی یافته
و میتواند تا این میزان تماشاگر داشته باشد .به هر ترتیب آنچه در ابتدای کنسرت «به رنگ
صدا» به بینندگان و شنوندگان ارائه شد ،اجرای قطعه «بگذار سر به سینه من» با طراحی آواز
همایون شجریان بود که یکی از محورهای اصلی خودنماییاش همنشینی محترمانه سازهای
ایرانی و سازهای جهانی بود که با دقت و تمرکز بسیار وسواس گونه آرش گوران که تواناییاش
در عرصه رهبری ارکســتر بر دوستداران موسیقی جدی ثابت شده ،شرایطی را پیش روی
شنوندگان قرار داد که همایون شجریان بتواند نمایش مناسبی از تواناییهای تکنیکیاش در
حوزه آواز را به منصه ظهور برساند .شرایطی که اگرچه خستگی صدای همایون به واسطه
روزهای زیاد برگزاری کنسرت در آن مشهود بود ،اما صدای مخملین و منحصربه فردش در
کنار هماهنگی سازها اجرای قابل قبولی را به مخاطب ارائه کرد .قطعاً یکی از امتیازات ویژه
کنسرت «به رنگ صدا» فارغ از عنوان همایون شجریان بهره مندی گروه اجرایی برای استفاده
جمعی از بهترین و توانمندترین نوازندگان موسیقی ایرانی و کالسیک است که نمیتوان از آن
به راحتی عبور کرد .این شرایط در قطعه دوم کنسرت که اختصاص به «بداهه نوازی سازهای
کوبهای» داشت جلوه خود را با هنرنمایی همایون نصیری ،حسین رضایی و آیین مشکاتیان

آفتاب یزد  -گروه فرهنگی :سینمای کودک
و نوجوان همیشه یکی از گونههای سینمایی بوده
که متاســفانه توجه چندانی به آن نشده است.
حال یا به این دلیل که در ژانرهای دیگر مخاطب
بیشتری وجود دارد و یا به این دلیل که سرمایهگذاری بر روی ساخت فیلم در ژانر کودک
چندان به صرفه نیســت و به همین دلیل کارگردانان تمایل چندانی به فعالیت در این
زمینه ندارند .هر از چندگاهی هم تعداد محدودی از فیلمسازان در این ژانر به تولید آثاری
همت میگمارند و پس از مدتی هم از کار خود اظهار پشیمانی میکنند .یکی از این افراد
امیرحسین قهرایی ست .این کارگردان سینما که این روزها فیلم سینمایی «بازیووو» را در
سینماهای کشور در حال نمایش دارد ،گفت :کودکان امروز به طور مستقیم با تکنولوژی
 CGIدر ارتباط هستند و بازیهای کامپیوتری و فیلمهای فانتزی مثل «مرد عنکبوتی»
یا انیمیشنهایی مثل «داستان اسباببازیها» از اصلیترین محصوالت سرگرمی کودکان
ما به حساب میآیند و نمیتوان این نسل را با آثار رئال سرگرم کرد .آنها همراه شدن با
تصورات فانتزی را تجربه کردهاند و آثاری را دوست دارند که بتوانند آنها را در دنیای فانتزی
غرق کنند .قهرایی خاطرنشان کرد :افراد متخصص بسیاری در کشور ما هستند که بتوانند
جلوههای ویژه بصری و حتی انیمیشنهای سه بعدی با کیفیتی در سطح سینمای هالیوود
بســازند .نابغههایی که میتوانند خیلی خوب انیمیشنهای سهبعدی بسازند اما اگر این
اتفاق در کشور ما رخ نمیدهد دلیلش بهعدم توانایی کامپیوترهای ما برای استخراج تصاویر
ساخته شده اســت .در واقع مشکل ما به « ِرندِر» تصاویر مربوط میشود ،یک کامپیوتر
اگر بخواهد یک فریم از انیمیشــنی ســه بعدی را اصطالحاً «رندر» بگیرد ،ممکن است
یک هفته طول بکشــد و به همین دلیل در هالیوود «رندر فارم» درست کردهاند به این
معنی که هزاران کامپیوتر را به هم متصل کردهاند تا خروجی گرفتن برای یک انیمیشن
که ممکن است چند ماه طول بکشد را در چند ساعت انجام بدهد .مشکل ماعدم وجود
همین امکانات برای خروجی گرفتن است که باعث میشود که یا کیفیت پایین بیاید یا
اص ً
ال کســی سراغ این حرفه نرود .وی افزود :قطعاً برای یک سرمایهگذار صرفه اقتصادی
ندارد که بخواهد یک «رندر فارم» تهیه کند .در آمریکا اگر ســرمایهگذارها هزینه باالیی
برای انیمیشــنها دارند ،به این موضوع مربوط میشود که یک فیلم آنها را شاید باالی
چند میلیون نفر ببینند و بازگشت سرمایه تا حد زیادی امری قطعی است اما در کشور
ما که به احتمال زیادی هر فیلم ممکن است شکست بخورد ،منطقی برای هزینههای باال
وجود ندارد .ما در فیلم «بازیووو» سعی کردیم هزینهها را بسیار کاهش دهیم و در نهایت
مجبور بودیم که کیفیت را در ســطحی داشته باشیم که بتوانیم تخیل کودک را درگیر
کنیم وگرنه با تجهیزات موجود برای خروجی گرفتن نیاز به سرمایه و زمان باالیی داشتیم.
این کارگردان در ادامه اظهاراتش تأکید کرد :برای ســاخت فیلمهایی که جلوههای ویژه
انیمیشنی در آن بسیار استفاده میشود الزم است که عالوه بر کارگردان دیگر عوامل نیز
شناخت کافی درباره جهان کامپیوتری داشته باشند .فیلمبردار فیلم سینمایی «بازیووو»
سهیل نوروزی بود که خود شناخت باالیی از جلوههای ویژه کامپیوتری دارد .بخش اعظمی
از این فیلم به صورت کوروماکی فیلمبرداری شده است و خوشبختانه از نتیجه کار رضایت

آنچه در کنسرت «به رنگ صدا» همایون شجریان با همراهی
مجموعهای از بهترین نوازندگان موسیقی کشورمان پیشروی
مخاطبان قرار گرفت ،مجموعهای از پرمخاطبترین و بهترین
آثار این خواننده محبوب و کم حاشیه موسیقی ایرانی بود که
اگرچه در آنها از آثار ساخته ش��ده با سهراب پورناظری
بنابه دالیلی که نه همایون و نه س��هراب درباره آن صحبتی
به می��ان آوردهاند ،خبری نبود ،اما ش��رایطی را پیشروی
ش��نوندگان موسیقی این کنس��رت قرار داد که شواهد و
استقبال از اجراها نش��ان میدهد او ً
ال هواداران سینه چاک
همایون را راضی نگه داش��ته و دوم ًا مجالی را فراهم ساخته
که آن دسته از طرفداران موس��یقی همایون شجریان که
کمتر با ساختار تخصصی اجراهای ارکسترال آشنایی دارند،
با بسته موسیقایی مواجه شوند که او ً
ال دربرگیرنده حضور
یک رهبر درجه یک ارکس��تر به نام آرش گوران و س��پس
جمعی از نوازندگان ممتازی باش��ند که هرکدام حرفهای
بسیاری در موسیقی کالس��یک و ایرانی دارند و میتوانند
نجات دهنده ،نظم و صدادهی یک کنسرت باشند
نشان داد و ثابت کرد که حضور آدمهایی که میتوانند همدیگر را روی صحنه ببینند ،بشناسند
و با وجود تفاوت در سلیقه نوازندگی در منظمترین شکل ممکن اجرای تمیزی را به مخاطب
ارائه دهند ،یک غنیمت بزرگ است .قطعه «زلف برباد مده» با آهنگسازی سعید فرج پوری
هم آهنگ سوم کنسرت همایون شجریان بود .اثری فرح بخش که برای دوستداران سبک
موسیقایی همایون شجریان در حوزه موسیقی اصیل ایرانی حس آشنایی بیشتری داشت و
در آن تالش شــده بود که رجعتی به دورهای از کارهای همایون در حوزه موســیقی ردیف
دستگاهی ایران ،آن زمان که وی گرایش چندانی به خوانش آثاری نزدیک به موسیقی پاپ
نداشت ،داشته باشد .شرایطی که نورپردازی مناسب روی صحنه در ضیافت سازهای ایرانی
و جهانی و تنظیمی مناسب ،بازهم شنیدن یک موسیقی در روزگار بیمعنیهای موسیقی را
زیباتر جلوه کرد .همایون شجریان در قطعه «آسمان ابری» به آهنگسازی غالمرضا صادقی هم
بازگشتی به حال و هوای این روزهای خودش در موسیقی که عمدتاً متمایل به تولید آثاری
پاپیوالتر است ،داشت .اثری که طی ماههایشرایط برگزاری این کنسرت نشان داد همایون
شجریان بدون هیچ تردیدی مرد شماره یک گیشه موسیقی است که یک تنه میتواند تکانی
به جریان مسکوت استقبال مخاطب از برنامههای موسیقایی بدهد گذشته طرفداران آن را
از سریال پلتفرمی شنیده بود و حاال شنیدنش روی صحنه ،آن هم بعد از مدتهای طوالنی
که از خواننده پرطرفدارشان خبری نبود میتوانست دربرگیرنده جذابیتهای فراوانی باشد.
«یک نفس آرزوی تو» به آهنگسازی سعید فرج پوری هم عنوان دیگر قطعه انتخاب شده
برای این کنسرت بود که در ادامه تعصبات همایون روی کارهای گذشته با حال و هوایی در
حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران به مخاطبان با تنظیمی هوشمندانه پیش روی مخاطبان
قرارگرفت .این خواننده از پس اجرای این اثر موسیقایی بود که علیرغم برخی از شبهات و حرف
و حدیثهایی که دربارهاش پیرامون بیعالقگیاش به آواز مطرح میشد ،قطعه «آواز دشتی»
با شعری از هوشنگ ابتهاج را برای حاضران در سالن اجرا کرد .این در حالی بود که انتشار یک
بروشور الکترونیک که در آن جزئیات همه قطعات در آن گنجانده شده بود ،از دیگر ویژگیهای
کنســرت شجریان بود که توانســت تا حد زیادی مخاطبان را با پیشینه قطعات اجرا شده
آشنا کند .در این مجال تکنوازیهای در نظر گرفته شده برای قطعات به ویژه نوازندگی سنتور
مهیار طریحی در همراهی آواز شجریان لحظات نابی را برای شنوندگان ایجاد کرد.
اما در این بخش از کنسرت همایون شجریان بود که طرفداران به آنچه انتظارش را داشتند
رسیدند .آفرینش یک لحظه ناب موسیقایی با اجرای قطعه «اشک مهتاب» به آهنگسازی
حسن یوسف زمانی که سالها پیش به خوانندگی پدر هنرمندش مرحوم محمدرضا شجریان
خوانده شد و جزو آثار درخشان این خواننده فقید موسیقی لقب گرفت که در زمان انتشارش
هم مورد توجه بود .گویی اینکه همایون شجریان در این نقطه از کنسرت درست به هدف
زد و شرایطی را ایجاد کرد که مخاطب به واسطه این قطعه و بازخوانی دوباره آن وارد شرایط
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جدیدی از شنیدن شود که به میان آمدن نام پدرش نقش اول آن را به عهده داشت .البته در
این میان هم نمیتوان از جلوهگر شدن و خودنمایی خستگی صدای این خواننده به واسطه
شبهای مستمر برگزار کنسرت به راحتی عبور کرد .اما خاطره بازی که همایون با مخاطبانش
در این قطعه انجام داد گویا بر همه این خستگیها چیرگی داشت .آنچه در این قطعه بیش از
هر نکته دیگری برای نگارنده مورد توجه قرار گرفت ،نگاه جامعه شناختی آهنگسازانی مانند
حسن یوسف زمانی به آنچه در عرصه موسیقی ایرانی انجام دادهاند ،معطوف میشود .آنها
اگرچه مانند در حوزه موسیقی تجاری فعالیت چندانی نداشتند اما همواره دست به انتخاب
ترانه و خوانندگانی میزدند که اصلیترین مؤلفه آنها در ارتباط با مخاطب ،آشناسازی آن با
مؤلفههای موسیقی خوب بود که به واسطه توانمندی خوانندگانی چون محمدرضا شجریان
به آن نزدیک میشدند .شرایطی که همایون شجریان هم تا حد زیادی کوشش کرده علیرغم
جدا کردن سبک موسیقایی خود از پدر که گاهی به موسیقی پاپ هم نزدیک شده به این
موضوع وفادار بماند .شرایطی که جلوهای از آن نیز در قطعه «اشک مهتاب» به مخاطبان ارائه
شده است« .هوای زمزمه هایت» به آهنگسازی غالمرضا صادقی عنوان قطعه دیگر کنسرت
همایون شجریان بود که بازهم نشان داد که حضور یک رهبر ارکستر خوب و اساساً قرار گرفتن
در یک نظم گروهی تا چه میزانی میتواند در ارتقای سطح کیفی یک کنسرت موثر باشد.
چرا که با رهبری ارکستر آرش گوران بود که شجریان توانست هم در این قطعه و هم در آثار
دیگر ،فضایی را در مقابل گوش و نگاه تماشاگران بگذارد که آگاهیهای مبتنی بر تحصیالت
آکادمیک آرش گوران و تسلط او بر مؤلفه مهمی چون رهبری ارکستر نقش غیرقابل انکاری در
نمایش محدوده صدایی او برای طرفدارانش دارد .آنچنان که همین موقعیتشناسی ارکستر در
ارائه تک نوازی ،شرایط مخاطب پسندی را برای آزاد میرزاپور نوازنده تار و سه تار ارکستر قرار
داد« .دلستان» به آهنگسازی همایون شجریان هم ادامهدهنده کنسرت «به رنگ صدا» بود.
تصنیفی با شعر سعدی که همایون شجریان چندی پیش آن را برای علیرضا افتخاری در آلبوم
«قصه شمع» آهنگسازی کرده بود و حاال خود به عنوان خواننده آن را برای مخاطبان اجرا کرد.
ملودی که نوعی جلوهگر نگاهش به موسیقی معاصر با لحن و بیانی ایرانی است که همایون
تالش کرده فضایی را برای ارائه یک اثر بدیع و متفاوتتر ایجاد کند .ساختاری که مخاطب آن
را در طراحی صحنه و لباس کنسرت هم به وضوح میدید و به سمت و سویی هدایت میشد
که بتواند با اعتماد بیشتری به شنیدن و تماشای کنسرت بنشیند .قطعه «سروچمان» به
آهنگسازی مرحوم محمدرضا شجریان هم بخش بعدی کنسرت بود که گروه اجرایی کنسرت
تالش کرد تا با همنشینی سازهای ایرانی و جهانی فضای تماشاییتری را برای شنونده کنسرت
مهیا کند .چارچوبی هدفمند که طبیعتاً آهنگسازی هنرمندی چون محمدرضا شجریان و
تداعی خاطرات شیرین مخاطبان با این موسیقی قدیمی ،طعم نوستالژیک و آرامبخشی را
به فضای اجرای این قطعه با صدای همایون داد .تا آنجا که بعد اجرای قطعه «چهار مضراب»
اثر جاودانه پرویز مشکاتیان که بازهم شــرایطی را برای تک نوازی و عرض اندام نوازندگان
فراهم آورد ،فضای کنســرت به قطعه «دود عود» رسید .در این بخش از کنسرت بود که با
به نمایش درآمدن تصویرهای کمتر دیده شده از پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان بر
صحنه اجرای برنامه و نگاههای همایون به این تصویر تماشاگران با هیجان مضاعفی کنسرت
را دنبال کردند و برخی هم ایستاده به احترام پرویز مشکاتیان سازنده این قطعه و محمدرضا
شجریان خوانندهاش گروه اجرایی را تشویق کردند .در این چارچوب انتخاب مناسب تصویرها
یکی از وجوه تمایز برنامه بود .همایون شجریان بعد از قطعه «دیار عاشقی هایم» به آهنگسازی
غالمرضا صادقی بود که باالخره به خواسته هوادارانش پاسخ مثبت داد و تصنیف پرطرفدار
«مرغ سحر» با شعر محمد تقی بهار و از ساختههای مرتضی نی داود را پیش روی مخاطبان
قرار داد .به هر ترتیب آنچه در کنسرت «به رنگ صدا» پیش روی مخاطبان قرار گرفت ،به
طور حتم از نگاه منتقدان و موسیقیشناسان میتواند دربرگیرنده نکات فنی مثبت و منفی
باشد که میبایست شرایط بررسی و واکاوی آن برای تحلیل موسیقایی و علمی آثاری که اجرا
شد ،مهیا شود .اما بدون تردید کنسرت اجرا شده اگر توصیفی اجمالی از یک برنامه موسیقایی
مهم بود اما به نظر میآید تکثیر چنین رویدادهایی با وجود گرانی نسبی قیمتهای بلیت برای
اقشار کم درآمد جامعه امری ضروری در روزگار هرج و مرج ترانهها و آثار موسیقایی است که
در بیاخالقی و ابتذال عجیب و غریبی به راه خود ادامه میدهند .شرایطی که امید است طی
ماههای پیش رو و در روزهایی که شرایط برای برگزاری کنسرتها مهیاست به حیات خود
ادامه داد و در گروهها و هنرمندان دیگر هم به شرط حمایتهای الزم تعمیم پیدا کند .مهیار
طریحی نوازنده سنتور ،آزاد میرزاپور نوازنده تار و سه تار ،مهرزاد اعظمی کیا نوازنده کمانچه،
باس  -کاخن  -کوزه  -اسنیر -درام  -راید -های هت ،حسین رضایی نوازنده دف -طبل باس،
آیین مشکاتیان نوازنده تمبک  -کوزه و کاخن نوازندگان سازهای ایرانی و مازیار ظهیرالدینی
نوازنده ویولن آلتو ،پدرام فریوسفی نوازنده ویولن ،میثم مروستی نوازنده ویولن ،نیلوفر محبی
نوازنده ویولن ،آرمین قضاتی نوازنده ویولن ،علیرضا چهره قانی نوازنده ویولن ،بهار فلســفی
نوازنده ویولن ،فرشاد شیرانی نوازنده ویولن ،دانیال جورابچی نوازنده ویولنسل ،یاسمن کوزهگر
نوازنده ویولنسل ،مهدی عبدی نوازنده ویولنسل ،پیمان ابوالحسنی نوازنده ویولن آلتو ،پرهام
میالنی نوازنده ویولن آلتو ،هادی اسماعیلی نوازنده کنترباس ،امین دارایی نوازنده پیانو گروه
نوازندگان سازهای جهانی کنسرت را تشکیل میدادند .به گزارش مهر ،در تیم اجرایی نیز سحر
فروزان مدیر برنامه ،رضا موسوی کارگردان و طراح صحنه ،شیما میرحمیدی طراح لباس،
غالمرضا صادقی صدابردار ،نگین شکیبا برنامه ریز ،افسانه شجریان عکاس مستند ،مصطفی
طباطبایی و گروه همراه ساخت و اجرای دکور ،محمد صیدآبادی طراح نور ،آیدا آبپرور تولید
تصاویر ،خشایار لهراسبی طراحی و ساخت ویدئو کلیپ «دیار عاشقی هایم» ،حسام فروتن
و مرتضی زمانی اجرا و مپینگ ،بهاالدین درگاهی ،حسن مدبری ،علی پیروزی ،فرشید برگ
نیل ،کیوان عراقی گروه صدا ،کامیار مینوکده عکس ارکستر «سیاوش» را یاری میکردند.

دهد .نمیتوان ادعا کرد که ایده «بازیووو» تازه و
جدید است اما نمیتوان ایده و الگو گرفتن را نقطه
ضعف دانست ،اتفاقاً روند تکامل با الگو گرفتن از
افرادی شــکل میگیرد که در گذشته دست به
تجربههایی مشابه زدهاند .قطعاً ایده گرفتن را نمیتوان کپی دانست و ما با الهام گرفتن از
یک ایده جزئیاتی در فیلم داریم که مختص «بازیووو» است .این کارگردان درباره آموزنده
بودن فیلمهای کودک گفــت :تا جایی که یک فیلم محتوای مخربی ارائه ندهد و برای
کودکان بدیها را بد و خوبیها را خوب نشان دهد کافی است و مخاطب خودش میتواند
باقی مسائل را مورد تحلیل قرار دهد .در «بازیووو» هم ما چنین رویکردی داشتیم ،خیلی
درگیر مفاهیم و محتواهای عجیب و تالش برای آموزنده بودن ،نشدیم و اولویت ما سرگرم
کردن بود و سعی داشتیم کودکان را وارد دنیای فانتزی کنیم .وی درباره نقش بازیهای
کامپیوتری در زندگی امروز کودکان اظهار داشت :در ساخت فیلم «بازیووو» ما پژوهش
فراوانی داشتیم .زمانی که فیلمنامه این اثر در دست نگارش بود به همراه سلمان خورشیدی
و میثم معراجی به گیمسنترهای مختلف میرفتیم و هیجان و درگیری کودکان با بازیها
را از نزدیک دنبال میکردیم .دنیای گیم میتواند فضای جذاب و زیبایی باشد .بازیهای
کامپیوتــری ما را برای دقایقی از جهان واقعی جدا کرده و وارد جهانی فانتزی میکند و
این تجربه فوقالعادهای است .امروز بازیهای کامپیوتری در زندگی کودکان نقش دارند
و بخش اعظمی از تفریح و سرگرمی کودکان به این شکل است .ما تحقیقات زیادی برای
شناخت این دنیای تازه و ارتباط کودکان با آن داشتیم .قهرایی درباره انتخاب بازیگران فیلم
گفت :بازیگران از سوی میثم معراجی که سالها در سینما مدیر تولید بوده ،صورت گرفت و
من فقط رضا شفیعی جم را انتخاب کردم .معراجی شناخت خوبی درباره بازیگران داشت و
میدانست که کودکان با چه بازیگرانی میتوانند ارتباط برقرار کنند .نکته جالب درباره فیلم
«بازیووو» این است که در ابتدا قرار بود شخصیت ماکان یک مرد مسن و خاله هم قرار بود
که مادربزرگ باشد ،ما با فرهاد آئیش برای ایفای نقش ماکان صحبت کردیم اما متاسفانه
امکان همکاری فراهم نشد و ما تصمیم گرفتیم شخصیت را جوانتر کنیم و بعد محمدرضا
هدایتی این نقش را ایفا کرد .به گزارش ایلنا ،این کارگردان در پایان درباره شرایط اکران
فیلم «بازیووو» اظهار داشت :متاسفانه تعداد سینماهایی که فیلمهای کودک در آن اکران
میشود ،بسیار اندک است .فیلمهای سینمایی متعددی در حال اکران هستند که فروش
نسبتاً خوبی دارند اما این فیلمها هم تبلیغات مناسب دارند و هم تعداد سینماهای بیشتری
به آنها اختصاص داده شــده است .متأسفانه فیلم ما در شرایط بدی قرار دارد ،تبلیغات
مناسبی شاهد نیستیم و تعداد سینماها هم بسیار اندک است .در این شرایط نمیتوان
انتظار داشت که فیلم فروش فوقالعادهای داشته باشد اما با در نظر گرفتن این وضعیت و
محدودیتهایی که وجود دارد فروش قابل قبول و رضایتبخشی را شاهد بودیم« .بازیووو»
یک فیلم خانوادگی است و قطعاً اگر این فیلم تبلیغات مناسبی داشت و افراد بسیاری از
اکران آن با خبر میشدند فروش بسیار باالیی شاهد بودیم .سینمای کودک در کشور ما
در هیچ زمینهای جدی گرفته نمیشود و اکران نیز از این قاعده مستثنی نیست و معموالً
اینگونه فیلمها شانس باالیی برای فروش ندارند.

میتوانیمانیمیشنهاییدرسطحهالیوودبسازیم

متاسفانه تعداد سینماهایی که فیلمهای کودک در آن اکران
میشود ،بسیار اندک است .فیلمهای سینمایی متعددی در
حال اکران هستند که فروش نس��بت ًا خوبی دارند اما این
فیلمها هم تبلیغات مناسب دارند و هم تعداد سینماهای
بیشتری به آنها اختصاص داده شده است .متأسفانه فیلم
ما در شرایط بدی قرار دارد ،تبلیغات مناسبی شاهد نیستیم
و تعداد سینماها هم بس��یار اندک است .در این شرایط
نمیتوان انتظار داشت که فیلم فروش فوقالعادهای داشته
باشد اما با در نظر گرفتن این وضعیت و محدودیتهایی
که وجود دارد فروش قابل قبول و رضایتبخشی را شاهد
بودیم« .بازیووو» یک فیلم خانوادگی است و قطع ًا اگر این
فیلم تبلیغات مناس��بی داشت و افراد بسیاری از اکران آن
با خبر میشدند فروش بسیار باالیی شاهد بودیم .سینمای
کودک در کشور ما در هیچ زمینهای جدی گرفته نمیشود
و اکران نیز از این قاعده مس��تثنی نیست و معمو ً
ال اینگونه
فیلمها شانس باالیی برای فروش ندارند
دارم .قهرایی درباره الگو گرفتن از دیگر فیلمهای سینمایی در ساخت فیلم «بازیووو» گفت:
قطعاً نویسنده این فیلم از آثاری از این دست الگو گرفته است .به عنوان مثال فیلمی بود که
یک پسر بچه با ریموت کنترلی که داشت کارهای خاصی در دنیای واقعی میتوانست انجام

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

نقدی بر نمایش «بوکسور» به نویسندگی و کارگردانی شهاب مهربان

یک خانواده نه چندان محترم

آفتاب یزد  -آریو راقب کیانی  :گاه با تماشای اثری ،تماشاگر دچار
شک و شبهه هایی در خصوص موقعیت پردازی ها و مسیر قصه گویی
نمایش می گردد .این تردید و عدم آشکارسازی پیام نمایش که غالبا
به پیچیدگی های متن نمایشــنامه بر می گــردد ،مخاطب را با ابهام
های مختلفی مواجه می کند که نمی تواند قطعیتی برای معما گونگی
نمایش قائل گردد .در چنین شرایطی مخاطب در وادی چند معنایی
اثر ،می خواهد قصه نمایش را به انتها برساند و از ذهن مشغولی ایجاد
شــده رهایی یابد .در چنین شــرایطی می توان گفت که ابهام ،جای
خودش را به ایهام می دهد و تماشاگر باید معنای دور و نزدیک را در
خلوت اش طبقه بندی کند و دست آخر یکی را انتخاب کند.
نمایش «بوکسور» به نویسندگی و کارگردانی شهاب مهربان ،عمدا به
مســیری پای می گذارد که مخاطب در پایان بندی اش باید از بین
دو راهی ایجاد شــده یکی را انتخاب کند؛ کور شــدن کاراکتر فرهاد
(با بازی علی حســین زاده) که اقتباســی از نمایشنامه ادیپ شهریار
است ،یا خودکشــی او! در هر صورت نه گفتمان دراماتیک نمایش و
نــه گفتمان تئاتری آن ،هیچ گونــه راه حلی پیش روی مخاطب قرار
نمی دهد و موقعیت تراژیک و رو به سقوط این کاراکتر را در موقعیت
ناپیدا و پوشیده شده رقم می زند .جایی که مشرف به محل برگزاری
عروسی شبانه است و رازهای پوشیده این محفل خانوادگی در شرف
عزا ،همچون آتش زیر خاکستر ،در حال الو گرفتن در زیر آن است.
در بلبشوی ایجاد شده در «بوکسور» ،اعضای خانواده دوالبی به عنوان
یک خانــواده نه چندان محترم چنان به جان هم افتاده اند ،که فقط

می خواهند به یکدیگر مشت بزند .برادر بزرگتر ،یعنی فرهاد به عنوان
مامور سابق ساواک نشانه و نمادی از قانون را در برابر ضد قانونی برادر
دیگر یعنی فریدون (با بازی وحید منتظری) ایفا می کند و مشخص
می گردد منطق و ذهنیت برادرکشی قانونی جاری و ساری شده بین
این دو شخصیت است و قانون می شود آن چیزی که افراد به زبان می
آورند .خواهر این خانواده یعنی کاراکتر فتانه (با بازی درخشان فاطیما
بهارمست) نقش مخزن االسراری را ایفا می کند که کلید آن گم شده
است و در دست همه در حال چرخیدن است و برادر کوچکتر ،یعنی
شخصیت محسن (با بازی وحید خوش اقبال) حکم وصله ناجور این
خانواده را دارد که اصال مشخص نیست چرا اسم او بر خالف بقیه اوالد
این خانواده با «ف» شــروع نشده اســت .کاراکتر اسی (با بازی جواد
پوالدی) نشانه ای از چند گانه بودن و ابن الوقت بودن آدم های سیاس
را دارد که نمی شود به ماهیت واقعی آنها پی برد! من حیث المجموع
این آدم های چندوجهی و مرموز نشانی از خانواده ای را دارند که در
رینگی خونین بر سر قفسه ای خالی و تهی شده و پرونده ای نامشخص
نسبت به هم نافرمانی دارند .بازی بازیگران در این نمایش تک پرده ای
به قدری هماهنگ با ریتم و تمپو لحظه ها شــده و در خلق موقعیت
سازی هایی چون نشانه گیری انگشت اتهام به سمت فریدون ،دعوا بر
سر کلید گاوصندوق ،کیســتی اعظم و  ...موفق عمل کرده است که
می توان گفت نمایش «بوکســور» نان شــخصیت محور بودن اش را
بیشتر می خورد تا موقعیت محور بودن را .به نحوی که بازی فاطیما
بهارمســت و بازی در سکوت های ایشان به قدری سوار برای کاراکتر

فرهنگی
می توان گفت نمایش «بوکسور» نان شخصیت
محور بودن اش را بیشتر می خورد تا موقعیت
محور بودن را
تماشاگر در پایان نمایش می داند که قصاب
باشی این خانواده که بوده است ،همین طور
آشپز باشی ،حاکم باشی و فراش باشی ولیکن
باید برای دیدن و فهمیدن گنجشگک اشی مشی
تقالی بیشتری به خرج دهد
فتانه شــده است که از آن تا مدت ها میتوان جزء بازی های ماندگار
تئاتر یاد کرد .اینکه در نمایش «بوکسور» تماشاگر شاهد مبهم بودن
روابط بین این افراد خانواده می باشد ،به شخصیت پردازی آدم های بر
می گردد که هر چند با یکدیگر روابط نسبی و سببی دارند ،ولیکن در
ذات خــود چندان خلوص ندارند و این موضوع به عدم وضوح معمای
داستان کمک کرده است .باید گفت که روابط تعریف شده بین اعضای
خانواده دوالبی ســر به ته مشخصی ندارد و همین موضوع در انتقال
مســاله نمایش و حتی ابهت آن ایجاد اختالل کرده باشد .شخصیت
غائب یعنی پدر (ابراهیم دوالبی) که روایت بحران آفرین نمایش حول
تصادف و بســتری شــدن و مرگ احتمالی او پیچ و تاب می خورد،
آنچنان نارســا به عنوان عامل گره افکن معرفی شــده است که حتی
گره گشایی انتهایی هم به شناسایی سرگذشت او ربط پیدا نمی کند و
فائق نمی آید .تماشاگر در پایان نمایش می داند که قصاب باشی این
خانواده که بوده اســت ،همین طور آشپز باشی ،حاکم باشی و فراش
باشی ولیکن باید برای دیدن و فهمیدن گنجشگک اشی مشی تقالی
بیشتری به خرج دهد!

مهرداد خوشبخت:

«آبادان یازده »۶۰آینه مقاومت مردم یک شهر است

فیلــم «آبادان یازده  »۶۰روایت متفاوتــی از مقاومت مردم آبادان در
روزهای منتهی سقوط این شهر نشان میدهد که عنصری به نام امید
این شهر را ســرپا نگه داشته است که همین امر دلیل حضورش در
جشنواره فیلم شهر است ،جشنوارهای که یک بار دیگر آثار سینمایی را
با محوریت روابط اجتماعی و زندگی شهری بررسی میکند؛ از این رو
برنا؛ با «مهرداد خوشبخت» کارگردان« ،جلیل شعبانی» تهیه کننده و
«ویدا جوان» بازیگر این فیلم گفتوگو کرده است .مهرداد خوشبخت
گفت« :در ابتدای صحبتهایم باید بگویم که جشنواره فیلم شهر در
ســال گذشــته به علت همهگیری بیماری کرونا برگزار نشد و خب
جایش بین جشنوارههای سینمایی بسیار خالی بود ،اینکه دوباره شاهد
برگزاری این رویداد هســتیم بسیار خوشحالم ».این کارگردان ادامه
داد «:این رویداد ســینمایی کمی محتواییتر از باقی جشنوارههایی
اســت که در زمینه آثار نمایشــی برگزار میشود به همین دلیل اگر
اثری در این جشنواره حضور پیدا میکند برای سازندگان آثار مثل ما،
اهمیت ویژه و ذوقی برابر دریافت سیمرغ در جشنواره فیلم فجر دارد.
امیدوارم فیلم «آبادان یازده  » ۶۰نیز بتواند در این جشنواره دیده شود
به عنوان کارگردان فیلم برایم این نوع سنجش مهم است ».کارگردان
فیلم «تکتیرانداز» با اشــاره به اینکه مصداق شــهری یک فیلم در
جشنواره فیلم شهر مهم اســت ،توضیح داد « :فیلم آبادان یازده ۶۰
درباره مقاومت مردم یک شهر است ،این اثر به این موضوع که مردم

تلویزیون تصمیم ندارد با «خندوانه»
خداحافظیکند

با نزدیک شــدن به پایان فصل هشتم از برنامه «خندوانه» و همچنین
بیان اظهاراتی از سوی محمد بحرانی ـ صداپیشه جناب خان ـ مبنی
بر اینکه « ...شاید بعد از این «خندوانه» برای همیشه به تاریخ بپیوندد.
معلــوم نیســت کــه دیگــر
«خندوانه» ســاخته شود یا
نه و معلوم نیست اگر ساخته
شود من در «خندوانه» باشم
یا نه »...این شائبه برای برخی
ایجــاد شــده بود که شــاید
تلویزیــون تصمیم بــه پایان
تولید و پخــش این برنامه با
اجــرای رامبد جــوان گرفته
باشــد .خصوصا که تاریخچه ی تصمیمی حاشــیه ساز از سوی جوان
و عوامل ســازنده مبنی بر حذف نام وریا غفوری ـ کاپیتان ســابق تیم
استقالل ـ و تاکید شبکه بر اینکه این رویکرد به «سلیقه و نظر تیم تولید
برنامه» مربوط بوده و «ممنوعیتی در پخش اسامی فرد خاصی ندارند»،
این گمانه زنی را پررنگ تر می کرد؛ که البته از سوی سیدمحمدرضا
خوشرو ،مدیر شبکه نسیم رد شد .خوشرو درباره ی تولید و پخش ادامه
«خندوانــه» و خبرهایی که دربــاره پایان این برنامه در فضای مجازی
منتشر می شود ،توضیح داد :تا پیش از آغاز ماه محرم برنامه «خندوانه»
روی آنتن اســت .از چند ماه گذشته این برنامه ریزی برای «خندوانه»
وجود داشته است .همیشه بین فصل ها فاصله ای وجود داشته تا تیم
ســازنده خودش را ارزیابی کند و همچنین شبکه ارزیابی داشته باشد
و تغییرات فرمی و محتوایی اتفاق بیفتد .وی ادامه داد :این سری تیم
«خندوانه» تقاضای زمان بیشــتری داشــتند تا بتوانیم زمانی را برای
بازســازی و برگزاری جلســات اتاق فکر اختصاص بدهیم و تحقق این
امر همچون فصول گذشته کمی زمان می برد .به گزارش ایسنا ،مدیر
شبکه نسیم در پایان یادآور شد :این بازه زمانی در فصل های قبل هم
صورت گرفته است؛ گاهی این فاصله کم و گاهی بیشتر بوده و تلویزیون
تصمیمی برای خداحافظی با «خندوانه» ندارد.
مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پــژو پــارس  TU۵مــدل  ۱۴۰۱ش شاســی:
NAAN۱۱FEXNH۸۷۱۲۲۶ش موتور۱۳۹B۰۲۷۶۸۹۹:شــماره
شــهربانی۹۸ :ایران ۵۲۴د ۴۹به نام بهزاد امینی مفقود گردیده و فاقد
اعتبار میباشد.
آگهیفقدانمدرکتحصیلی

مــدرک فارغ التحصیلی مصطفی عظیمی حصاری فرزند حســین به
شماره شناسنامه  ۰۰۱۸۲۶۶۱۶۹صادره از تهران در مقطع کارشناسی
رشته مهندسی مواد و متالورژی-ســرامیک صادره از واحد دانشگاهی
علوم و تحقیقات تهران مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران به نشانی تهران – انتهای اتوبان ستاری – حصارک –
دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید.
مفقودی

سندسبزخودرو پژو  ۲۰۷پانوراما سفید به شــماره پالک  ۳۲ایران ۹۴۱
ب  ۱۴وشماره شاســی  NAAR۰۳FE۶NJ۴۹۱۶۳۳و شماره موتور
 ۱۷۸B۰۰۹۳۱۵۴مفقودگردیده و فاقداعتباراست.

یک شهر تا آخرین لحظه ایســتادگی کردند ،اشاره دارد و به همین
دلیل موضوع مشــترکی بین این فیلم و جشــنواره فیلم شهر وجود
دارد آن هم شــهر و مردمان آن دیار اســت .به عنوان یک کارگردان
باید بگویم که باید نقاط مشترک فیلمها و دیدگاههای جریانساز را
پیدا کنیم در این صورت به یک نقطه مشــترک خواهیم رســید که
به نفع حال ســینمای ایران و مخاطبان آن است ».ویدا جوان بازیگر
«فیلم آبادان یازده  »۶۰نیز درباره حضور این فیلم در جشنواره فیلم
شهر گفت« :به عنوان یکی از بازیگران این فیلم ،بسیار خوشحالم که
فیلممان در جشنواره فیلم شهر حضور دارد ،این جشنواره یک رویداد
سینمایی و محتوایی است که یک بار دیگر فیلمها را از لحاظ محتوایی
بررسی میکند ».این بازیگر ادامه داد« :آبادان یازده  ۶۰فیلم مقاومت
مردمی است که بدترین و سختترین روزهای شهرشان را پشت سر
میگذاشتند .این فیلم بیانگر حرفیست که شاید میان حرفهای این
روزهایمان گم شده باشد؛ آن هم این است که فارغ از تمام تفاوتهای
رفتاری و تفکری ،ما باز هم از همین مرز و بوم هســتیم و باید برای
آبادانی آن بجنگیم ».بازیگر سریال تلویزیونی «ماه و پلنگ» با اشاره به
اینکه کاراکتر نرگس در فیلم سینمایی آبادان یازده  ۶۰بیانگر مقاومت
زنانه یک شهر است؛ توضیح داد« :شخصیت نرگس که در این فیلم
را بازی کردم ،جزو یکی از ماندگارترین نقشهاییست که تا به امروز
بــازی کردم .نرگس نماینده تمام زنانی اســت که تا آخرین روزهای

جنگ تحمیلی ایران ایســتادگی کردند و فکــر میکنم حضور این
فیلم در جشنواره فیلم شهر درست و منطقی است ».جلیل شعبانی
تهیهکننده فیلم «آبادانیازده »۶۰و فیلم «منصور» هم درباره حضور
این دو فیلم در جشــنواره فیلم شهر گفت« :برگزاری جشنوارههای
موضوعی خاصیتی دارد که شــاید آن را در جشــنواره فیلم فجر هم
نبینیم؛ در این رویدادها محتوای فیلمها و دلیل اصلی ساخت آن اثر
بررسی میشود و همین امر باعث میشود تا برای یک بار هم که شده
تکنیکهای سینمایی اثری را کنار محتوای آن قرار دهیم ،شاید این
نکته باعث شود تا تکههای پازل گم شده سینمای ایران یکبار دیگر
کنار هم قرار گیرد ،این تقابل و روبهرویی ،حال سینمای ایران را خوب
میکند ».تهیهکننده فیلم «ســوءتفاهم» با اشاره به اینکه فیلمهای
دفاع مقدس در جشــنواره فیلم شهر جایگاهی درست دارد ،توضیح
داد « :شــاید زمانی که فیلمهای راهیافته در این دوره را اعالم کردند،
برخی از دوســتان فیلمســاز در مورد حضور فیلمهای دفاع مقدس
اعتراضی داشتند ،اما در اینجا به عنوان یک تهیهکننده و فیلمساز باید
بگویم مقاومت مردمی در برهه مهمی از تاریخ ،بزرگترین پیام زندگی
اجتماعی است« .آبادانیازده »۶۰درباره مقاومت و ایستادگی مردان و
زنانی بود که فارغ از تمام اختالف نظرهای عقیدتی ،برای خاک خود
جنگیدند و همین خود حاوی پیامی است برای تمام مردمی که شاید
این روزها میان مشکالتشان روبهروی هم ایستادهاند».

«خسوف» در سپند

نمایش «خسوف» نوشته پوریا گلســتانی به کارگردانی و تهیهکنندگی پیمان
میناوند از  ۱۳تیر ســاعت  ۲۱در ســالن شــماره  ۲پردیس سپند روی صحنه
است .میناوند درباره نمایش «خسوف» گفت :نمایشنامه اقتباسی جذاب از فیلم
«غریبههای کامل» است و به جرات میتوانم بگویم میان متون اقتباسی از این
فیلم ،این نمایشــنامه بینظیر است .به روابط ،کنشها ،روابط دیالکتیکی ،درام،
همه و همه با جزئیات فکر و زمان کافی برایشان گذاشته شده است و پشت آن
دغدغه وجود دارد .او افزود :من متنهای متفاوت بســیاری مطالعه کردم که در
میان آنها کارهای خوبی وجود داشت اما متاسفانه با دغدغه حال حاضرم متفاوت
بود تا اینکه متن پوریا گلستانی را خواندم و یکباره تکهای از وجودم شد و تصمیم
گرفتم آن را به صحنه آورم .میناوند ضمن اشاره به روند پیشتولید بسیار عجیب
کار اظهار کرد :من برای انتخاب بازیگران با بسیاری از دوستان صحبت کردم و
در نهایت خوشبختانه به گروه بازیگرانی رسیدم که مایه فخر من هستند اما برایم
جالب بود که در این مسیر برخی دوستان سلبریتی دستمزدهایی خواستند که
هنرمندان باسابقه تئاتر حتی یکسوم این درخواستها را نداشتند .در این میان
بسیاری را دیدم که به شدت خودسلبرتیپندار بودند و این موضوع عجیبترین
اتفــاق پیشتولید اثر بود .به گزارش هنرآنالین ،او بیان اینکه «خســوف» مملو
از کنش اســت ،درباره موضوع و مضمون نمایش یادآور شــد« :خسوف» درباره
انسانهایی است که مانند اکثر افراد جامعه دچار روزمرگی هستند .نمایش درباره
انسانهایی است که بسیاری از اتفاقات را از یاد بردهاند و داستان بر اساس حضور
چند زوج در یک مهمانی خانوادگی است که بسیار اتفاقی وارد یک بازی میشوند
و این بازی روی دیگر این آدمها را نمایان میکند که از آشــکار شــدن آن نزد
دیگران واهمه دارند.

امیدواری مسعود کرامتی به «شب طالیی»
مسعود کرامتی بازیگر فیلم «شب طالیی» درباره دلیل حضورش در این فیلم
گفت« :زمانی که فیلمنامه این فیلم را خواندم به یوســف حاتمیکیا کارگردان
این کار گفتم که کار بســیار ســختی را در پیش دارد ،این فیلم شاید در ظاهر
امر گویای سختی کار نبود ،اما زمانی که شروع به ضبط این فیلم کردیم سختی
این کار مشــخص شد ».این بازیگر با اشــاره به اینکه «شب طالیی» خانواده را
وسیله بیان حرفهایش قرار داد؛ بیان کرد « :این فیلم یک اتفاق اجتماعی است،
شــاید این روزها همان عنصری که بین مردم یک شــهر گم شده است و باعث
برخی اتفاقاتی میشود که آرامش یک جامعه را برهم میزند ،گفتوگو است».
وی اضافــه کرد« :این فیلم بــه همین موضوع اشــاره دارد و از خانواده که یک
جامعه کوچکتر اســت؛ شروع کرده است .اگر بخواهیم این فیلم را فارغ از تمام
تکنیکهای سینمایی بسنجیم؛ سکانس به سکانس آن پر از حرف است .امیدوارم
این فیلم در جشــنواره فیلم شهر بدرخشد ».به گزارش برنا ،کرامتی در پایان با
تأکید بر اینکه جشنوارههای سینمایی ایران دقیقتر و شفافتر باید عمل کنند؛
توضیح داد« :سالهاست در سینمای ایران جشنوارههای متنوع برگزار میشود،
اما گاهی در بررسی آثار شاهد این هستیم که از موضوع اصلیشان دور میشوند.
امیدوارم جشــنواره فیلم شهر از تمام ناعدالتیهایی که در برخی از جشنوارهها
مطرح است ،دور بماند».

سفارشمستقیمآگهیهایمفقودی
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کوتاه از هنر

«انتقام»درتدوین

فیلم کوتاه «انتقام» آخرین فیلم از سه گانه «»۱۹
به تهیه کنندگی و کارگردانی سیاوش اسد در تهران
جلوی دوربین رفت ،فیلمی که بخشی از مشکالت
و معضالت دوران کرونا و پساکرونا را به تصویر می
کشد .این فیلم هم اکنون در مرحله تدوین به سر
میبــرد تا بعد از طی مراحل فنی به جشــنوارهها
مختلف فرستاده شود .به گزارش مهر ،در خالصه
داستان فیلم آمده است« :فریبا توسط دوست خود
از زندان آزاد میشود تا برای انتقام از عوامل داروهای
تقلبیاقدامکند».

جایزهبرایحمیدصوفی

حمیــد صوفــی دیپلــم افتخــار و جایــزه ویژه
شانزدهمین جشنواره بینالمللی کارتون ۲۰۲۲
 BUCOVINAرومانــی را کســب کــرد .در
شانزدهمین دوره مسابقه بینالمللی Bucovina
رومانی  ۱۰۶۱کارتون از  ۳۹۳کاریکاتوریســت از
 ۵۸کشــور شرکت داشــت که همگی با موضوع
«نان» به تصویر کشیده شــده بودند .به گزارش
هنرآنالین ،نمایشــگاه بینالمللی گرافیک طنز
«بوکووینا» توسط موزه ملی بوکوینا سازماندهی
شده است و شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی آن
 ۱۵جوالی  ۲۰۲۲در موزه تاریخ افتتاح شــد و تا
 ۱۵آگوست ادامه دارد .حمید صوفی متولد ۱۳۵۹
اســت و به عنوان کاریکاتوریست با روزنامههایی
مانند جام جم ،همشــهری جــوان و آفتاب یزد
همکاری کرده است.

زردآلویطالیی
برای سینمای ایران

نوزدهمین دوره فســتیوال فیلم زردآلوی طالیی
ایروان درحالی به کار خود خاتمه داد که سه جایزه
جشنواره به سینماگران ایرانی رسید .در این دوره از
جشنواره فیلم سینمایی «روز سیب» به کارگردانی
محمود غفــاری جایزه زردآلــوی نقره ای بخش
چشم انداز (پانورامای) منطقه و همینطور جایزه
فیپرشــی را کســب کرد .فیلم کوتاه «مجموعا»
ساخته محمد رضا فرزاد محصول ایران ،لهستان
و آلمان نیز جایزه زردآلوی طالیی بخش هســته
زردآلوی جشنواره را دریافت کرد .به گزارش صبا،
جایزه افتخاری جشــنواره فیلم زردآلوی طالیی
نیز به سه سینماگر جهان یعنی کوستا گاوراس
سینماگر یونانی فرانســوی ،تری جرج سینماگر
آمریکایی و آلبرت سرا فیلمساز مستقل اسپانیایی
تعلقگرفت.
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شاهنامه خوانی

ادامه رهانیدن
پیران فرنگیس را

بــران اهرمــن نیــز نفرین ســزد
که پیچــد روانــت ســوی راه بد
پشــیمان شــوی زین بــروز دراز
بپیچــی زمانــی بگــرم و گــداز
ندانم که این گفتن بد ز کیســت
و زیــن آفریننده را رای چیســت
چــو دیوانــه از جای برخاســتی
چنیــن خیــره بــد را بیاراســتی
کنون زو گذشــتی بفرزند خویش
رســیدی به بیچاره پیوند خویش
نجویــد همانــا فرنگیــس بخــت
نه اورنگ شــاهی نه تاج و نه تخت
بفرزنــد بــا کودکــی در نهــان
درفشــی مکن خویشتن در جهان
کــه تــا زنــده بر تــو نفریــن بود
پــس از زندگــی دوزخ آییــن بود
اگر شــاه روشــن کند جــان من
فرســتد و را ســوی ایــوان مــن
گرایدونک اندیشه زین کودک است
همانا که این درد و رنج اندک است
بمــان تــا جــدا گــردد از کالبد
بپیــش تــو آرم بــدو ســاز بــد
بدو گفت زینســان که گفتی بساز
مــرا کــردی از خــون او بینیــاز
ســپهدار پیران بدان شــاد شــد
از اندیشــه و درد آزاد شــد
بیامــد بــدرگاه و او را ببــرد
بســی نیــز بــر روزبانان شــمرد
بــیآزار بــردش بســوی ختــن
خروشــان همــه درگــه و انجمن
چو آمــد بایــوان بگلشــهر گفت
کــه این خــوب رخ را بباید نهفت
تــو بر پیــش ایــن نامــور زینهار
ببــاش و بــدارش پرســتاروار
برین نیز بگذشــت یــک چند روز
گران شــد فرنگیس گیتــی فروز
سینما

جایزهبرایسینمایایران

فیلــم کوتــاه «هرگــز ترکت نمیکنــم» به
نویسندگی و کارگردانی علیرضا بیگلری برنده
جایزه بهترین فیلم کوتاه داســتانی در بخش
بینالملل و فیلم کوتاه «هدیه» ســاخته فرید
اردبیلــی برنــده جایزه بهتریــن درام کوتاه از
یازدهمین دوره فســتیوال Anthem film
 festivalآمریکا شــدند .به گزارش مهر ،این
جشنواره از تاریخ  ۱۳تا  ۱۶جوالی برابر با ۲۲
تا  ۲۵تیرماه در ایالت نوادا برگزار شد و با اعالم
برندگان ،طی مراسمی به کار خود پایان داد.
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نکته

از والدین به کودک منتقل میشود

یافته

مصرفکربوهیدرات
ابتال به سرطان سینه را
 ۲۰درصد افزایش میدهد

پزشــکان فرانسوی هشــدار میدهند ،خوردن
مواد غذایی کربوهیدراتی میتوانند خطر ابتال به
سرطان سینه را حدود  ۲۰درصد افزایش دهند.
کربوهیدراتها منبع اصلی انرژی بدن هستند؛
اما کارشناسان هشــدار دادهاند که خوردن این
مواد مغــذی میتوانــد خطر ابتال به ســرطان
ســینه را تا  ۲۰درصد افزایش دهد .به گزارش
باشــگاه خبرنــگاران ،طبق تحقیقات ســرطان
انگلستان ،سرطان پستان شایعترین نوع بیماری
در این کشور اســت که  ۱۵درصد از کل موارد
جدید ســرطان را تشکیل میدهد .این بیماری
میتوانــد مردان و زنــان را مبتال کند ،اما زنانی
که معموالً در ســنین باالی  ۵۰سال تشخیص
داده میشوند ،شایعتر است.اگر سابقه خانوادگی
دارید ،اضافه وزن دارید یا چاق هســتید یا قبال
تودهای در ســینه خود پیدا کردهاید؛ خطر ابتال
به سرطان سینه با افزایش سن در شما افزایش
مییابد.تحقیقات اخیر نشان دادهاند که برخی از
غذاها میتوانند خطــر ابتال به این بیماری را تا
حــدود  ۲۰درصد افزایش دهند .غذاهای حاوی
غالت تصفیه شده مانند برنج سفید ،آرد و نان،
این احتمال را افزایش میدهند.مشــخص شده
است که سیب زمینی و همچنین نوشیدنیهای
شیرین شده با شــکر و آب میوهها مشکل ساز
هستند.پزشکان فرانسوی توضیح دادند زنانی که
از رژیم غذایی گیاهی «ناسالم» استفاده میکنند
در معرض خطر بیشتری هســتند.این مطالعه
تفــاوت بین غذاهای ســالم گیاهی مانند میوه،
ســبزیجات ،غالت کامل ،آجیل و حبوبات را در
مقایســه با کربوهیدراتهای «ناسالم» بررسی
کرد.بیــش از  ۶۵۰۰۰زن یائســه برای بیش از
دو دهه تحــت درمان قرار گرفتند و پزشــکان
دریافتند کســانی کــه رژیم غذایی ســالمتری
داشــتند ۱۴ ،درصد کمتر در معرض خطر ابتال
به سرطان سینه بودند.دکتر صنم شاه در مرکز
تحقیقات اپیدمیولوژی و ســالمت جمعیت در
دانشگاه پاریس-ساکلی ،گفت :این یافتهها نشان
میدهنــد که افزایش مصــرف غذاهای گیاهی
سالم میتواند کمک کند.شــرکتکنندگان به
مدت  ۲۱سال پرسشنامههای غذایی را پر کردند
و در طول مطالعه  ۳۹۶۸زن مبتال به ســرطان
ســینه تشخیص داده شــدند.این مطالعه نشان
میدهــد که حذف برخــی از کربوهیدراتهای
رایج میتواند به پیشــگیری از ســرطان سینه
کمــک کند.طبق گفتــه  _ NHSســرویس
ســالمتی بریتانیا _ اولین عالمــت قابل توجه
سرطان ســینه معموالً توده یا ناحیهای از بافت
ضخیم سینه است .اگرچه بیشتر تودههای سینه
ســرطانی نیستند ،اما بهتر است آنها را توسط
پزشک بررسی کنید.

زندگی
آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

علل و عالئم بزرگ شدن رحم

اختالالت اضطراب

محققان میگویند اضطراب و نگرانی مادر و پدر
میتواند به فرزند منتقل شــود.به گزارش مهر،
«باربارا پاولووا» ،یکی از نویسندگان این مطالعه،
میگویــد« :کــودکان ممکن اســت رفتارهای
اضطرابــی را در صورتــی کــه توســط والدین
همجنس شأن نشان داده شود ،یاد بگیرند یعنی
پسران رفتار پدرشان را یاد میگیرند و دختران
رفتار مادرشــان را یــاد میگیرند».پاولوا گفت:
«نتایج حاکی از آن است که کودکان رفتارهای
مضطربانه را از والدین خود میآموزند و این بدان
معناست که انتقال اضطراب از والدین به فرزندان
قابل پیشگیری است».برای این مطالعه ،پاولوا و
همکارانش به چگونگی انتقال اضطراب از والدین
به کودکان همجنس شأن در میان  ۳۹۸کودک
از  ۲۲۱مادر و  ۲۳۷پدر پرداختند.نتیجه این بود
که مادران مضطرب بیشــتر دخترانی مضطرب
دارنــد و پدران مضطرب پســران مضطربتری
دارند.پاولووا گفت« :از آنجایی که کودکان تقریباً
به یک اندازه ژنتیک را از مادر و پدرشان به ارث
میگیرند ،یافتههای ما نشان میدهد که نقش
عوامل محیطی ممکن اســت بهویژه در انتقال
اضطراب قوی باشد».به گفته محققان ،اختالالت
اضطرابی بسیار شایع هستند و با افسردگی ،اُفت
تحصیلی ،ســو مصرف مواد و خودکشی مرتبط
هســتند.پاولووا پیشــنهاد کــرد« :والدین باید
در مورد اضطراب شــأن ،نه تنها برای سالمتی
خود ،بلکه برای ســالمت فرزندانشان نیز کمک
بگیرند .رفتار شــجاعانه را بــرای فرزندان خود
الگوبرداری کنند و به آرامی آنها را تشویق کنند
تا با موقعیتهایی که ممکن اســت اضطرابآور
باشد ،روبرو شوند».
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آفتـاب یزد – نجمه حمزه نیا :رحم عضوی مهم و حیاتی در
خانمها است .اندازه متوسط آن حدود  ۷۷تا  ۱۰۰میلی متر در
 ۶۳.۵میلی متر است .شکل و ابعاد آن به گالبی وارونه شباهت
دارد .بزرگ شــدن رحم یکی از بیماریهای شایع در میان زنان
جوان اســت که گاها فاقد عالمت اســت و تنهــا در معاینات و
چکاپهای منظم لگن توســط پزشک زنان کشف میگردد .به
غیر از بارداری مسائل مختلف دیگری باعث افزایش اندازه رحم
میشوند لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با
دکتر فاطمه نعمت اللهی ،متخصص و جراح زنان ،زایمان و نازایی
و دکترمنیژه جوانمرد خوشدل ،جراح و متخصص زنان و زایمان
و افسانه شه بخش ،متخصص زنان و زایمان گفتگو کرده است.
دکتر نعمت اللهی میگوید :رحم یکی از اجزای دســتگاه تولید
مثل زنان اســت که جهت نگهداری جنین آفریده شده است و
محیطی امن را برای در برگرفتن جنین فراهم میکند.
>درحالتعادیاندازهرحمبهاندازهیکمشتبستهاست

وی ادامه داد :در حالت عادی اندازه رحم به اندازه یک مشت بسته
اســت ولی به علل مختلفی ممکن است اندازه آن بزرگ شود .از
جمله علل بزرگی رحم ،بارداری است که یک علت طبیعی برای
بزرگی رحم محسوب میشود اما بارداری تنها دلیل بزرگ شدن
رحم نیست بلکه فیبروم رحمی و آدنومیوز از دیگر دالیل شایع
میباشند.
این متخصص و جراح زنان ،زایمــان و نازایی ادامه داد :فیبروم
رحم ،تومورهای غیرســرطانی رایجــی در دیواره عضالنی رحم
هستند که  ۸زن از هر  ۱۰زن تا سن  ۵۰سال ،را مبتال میکند.
فیبرومها بیشــتر در زنان باالی  ۳۰ســال رواج دارد .این عارضه
بیشتر در سیاه پوستان آمریکایی است تا سفیدپوستان.
وی افزود که اضافه وزن و چاقی در زنان خطر ابتال به فیبروم را
بیشتر میکند .عوامل هورمونی و ژنتیکی نیز در رشد فیبرومها
تأثیر دارد.
دکتر نعمت اللهی عنوان کرد :با اینکه برخی از فیبرومها خیلی
کوچک هستند برخی انواع دیگر تا چندین گرم بزرگ میشوند.
ممکن اســت یک زن تنها یک فیبروم یا چندین فیبروم داشته
باشد.
این متخصص و جراح زنان ،زایمان و نازایی مطرح کرد:عالوه بر
بزرگ شدن رحم ،عالئم فیبروم رحم عبارتند از احساس پر بودن
یا فشار در قسمت تحتانی شکم ،پریودهای سنگین ،طوالنی یا
گاهی همراه با لختههای خون ،خونریزی بین پریودها ،یبوست،
ادرار مکرر ،درد هنگام مقاربت جنسی و بروز مشکالت در بارداری
یا زایمان.وی تصریح کرد :اگرعالئم گفته شده درباره فیبروم شدید
باشد ،ممکن است جهت درمان عملی به نام آمبولی برای از بین
بردن ذخیره خون فیبروم صورت گیرد تا فیبرومها در نتیجه این
عمل از بین روند یا مجبور شوند تا تمام رحم را بردارند.
دکتر نعمــت اللهی افــزود :درمانهای دیگر فیبــروم ،از قبیل
آبالسیون اندومتریال (برداشــتن مخاط داخلی رحم) و میولیز
(استفاده از انجماد یا جریان برق برای تخریب فیبروم ها) است
وهمچنین ممکن است برای کنترل پریودهای دردناک یا برای
درد دارو تجویز شود.این متخصص و جراح زنان ،زایمان و نازایی
میگوید :با توجه به تحقیقات انجام شده توسط محققان تاکنون
دلیل بروز فیبروم معلوم نیســت اما به نظر تورمورها برای رشد
بر اســتروژن تکیه دارند .به طور طبیعــی اغلب تورمورها بعد از
یائسگی کوچک میشوند و عالمتی نخواهند داشت.
وی اذعان کرد :آدنومیوز نیز علت دیگر قطور و ضخیم شدن رحم
اســت و زمانی رخ میدهد که بافتی که مخاط رحم را پوشانده
است (اندومتریوم) به دیوارۀ خارجی عضالنی حرکت کند .این امر
میتواند منجر به ایجاد غدهای به نام "آدنومیوما" شود.دکتر نعمت
اللهی بیان کرد :با اینکه دلیل آدنومیوز تاکنون ناشناخته است،
این عارضه معموالً در زنان باالی  ۳۰ســال رخ میدهد که بچه
داشته اند .آدنومیوز بیشتر در زنانی رایج است که جراحی رحم،
مانند زایمان سزارین ،داشته اند.
ایــن متخصص و جراح زنــان ،زایمان و نازایــی ادامه داد :عالوه
بر بزرگ شــدن رحم ،عالئم دیگر آدنومیوزعبارتند از پریودهای
طوالنی و ســنگین ،پریودهای دردناک که مدام بدتر میشوند و
درد هنگام مقاربت جنسی.
وی تصریح کرد :بیشتر زنان در پایان سالهای زایمان و باروری
خود به آدنومیوز مبتال میشوند .بیشتر آنها به درمان نیاز ندارند
امــا برخی برای تســکین درد به دارو احتیاج خواهند داشــت.
قرصهای پیشــگیری از بــارداری و دســتگاه  IUDکه حاوی
پروژســترون است ممکن است به کاهش خونریزی سنگین کم
کند .زنان جوانتر با عالئم شدید ممکن است به هیسترکتومی
نیاز داشته باشند تا عالئم در آنها تسکین پیدا کند.
دکتر نعمت اللهی مطرح کرد :دالیــل احتمالی دیگر در بزرگ
شدن رحم شامل سندروم گرفتگی یا جمع شدن لگن ،مصرف
قرصهای پیشگیری از بارداری و سرطان است.
این متخصص و جراح زنان ،زایمــان و نازایی توضیح داد:عالیم
بزرگی رحم بسته به علت ایجاد آن متفاوت است .در بسیاری از
موارد فرد از خونریزی ،اختالل سیکل ماهانه ،پریودهای نامنظم،
درد شکم ،درد هنگام رابطه جنسی و فوریت در دفع ادرار شاکی
اســت .درصورتی که بزرگی رحم بســیار زیاد باشــد میتواند با
برآمدگی شکم نمایان شود .همچنین اثر فشاری رحم بزرگ شده
روی مثانــه و رودهها موجب بــروز عالیمی میگردد و گاهی اثر
فشــاری رحم روی مجاری ادراری مانع از تخلیه ادرار میگردد
که متعاقبا تورم کلیهها را در پی دارد که اصطالحا "هیدرونفروز"
نامیده میشــود.وی افزود :در بسیاری از موارد ممکن است فرد

رئیس کنگــره نورولوژی و الکتروفیزیولــوژی ایران ،در
ارتباط با سکته مغزی و روشهای تشخیص و درمان این
عارضه ،توضیحاتی ارائــه داد.به گزارش مهر ،محمدرضا
قینــی ،در نشســت خبــری بیســت و نهمیــن کنگره
بینالمللــی نورولوژی و الکتروفیزیولــوژی بالینی ایران
گفت :در کنگره امســال پیرامون کووید و سکته مغزی،
بحث خواهد شــد.وی افزود :ســکته مغزی جزو عوارض
برجســته کووید اســت.قینی ادامه داد :کرونا باعث شد
افراد دچار ســکته مغزی به مراکز درمانی مراجعه نکنند
و همچنیــن ،درمان را به تأخیــر انداخت.وی در ارتباط
با رابطه واکســن کرونا و بروز سکته مغزی ،گفت :طرح
این موضوع که واکسن با بروز سکته مغزی ارتباط دارد،
باید با مســتندات علمی و تحقیقات باشد و برای سکته
مغزی و ارتباط آن با واکســن کرونا ،چنین مســتنداتی

متوجه بزرگی رحم خود نباشد و به صورت اتفاقی هنگام معاینه
توسط متخصص زنان یا انجام سونوگرافی تشخیص بزرگی رحم
داده شود.
دکتر نعمت اللهی گفت :تشــخیص بزرگــی رحم در قدم اول با
معاینه لگنی توسط متخصص زنان اســت .قدم بعدی استفاده
از امواج اولتراســوند و انجام ســونوگرافی اســت .در مواردی که
ســونوگرافی نیــز کمککننده نباشــد از انجــامام آرای کمک
میگیرند .درمان نیز بســته به عامل ایجادکننده بزرگی رحم از
درمان دارویی تا درمان جراحی متفاوت است.
>یکیازرایجتریندالیلبرایبزرگیرحم،فیبروئیدهاهستند

در ادامه نیز دکتر جوانمرد خوشــدل در اینباره خاطرنشان کرد:
رحــم زن ،از زمان لقاح تا زایمان ،میتواند از اندازۀ یک گالبی تا
اندازۀ یک هندوانه تغییر کند .اما بارداری تنها دلیل بالقوه برای
بزرگ شــدن رحم نیست .بزرگ شــدن رحم میتواند عالمت
عوارض جســمی متنوعی باشــد که برخی از آنها به درمان نیاز
داشــته باشــند .وی ادامه داد :اکثر زنانی که بــه عوارض بزرگ
شدن رحم مبتال هســتند ،از آن بیاطالع هستند .این عوارض
را میتوان از تغییر ســایز لباس ،مخصوصا دور کمر و ایجاد نفخ
مکرر تشخیص داد .در کل برای اطمینان پیدا کردن از وجود این
عارضه ،باید معاینه لگنی انجام شود.این جراح و متخصص زنان
و زایمان متذکر شــد :به علل نوســان سطح هورمونهای ایجاد
شده پیش از یائسگی ،رحم بزرگتر میشود .بعد از وارد شدن به
یائسگی رحم به وضعیت طبیعی خود برمی گردد.
وی گفت :عالیم وجود آدنومیوز نیز مثل فیبروئید است و چه بسا
امکان دارد با وجود انجام سونوگرافی هم باز خطا گرفته شود .این
بیماری غیر سرطانی سبب میشود آستر رحم به طور مستقیم
در دیواره عضالنی رحم رشــد کند .در این وضعیت در طی دوره
قاعدگی ،ســلولهای عضالنی خون ریزی میکنند و سبب درد
و تورم میشــوند.دکتر جوانمرد خوشدل ابراز کرد :کیستهای
تخمدان ،تودههای پر از مایع هســتند .این تودهها اکثر بیضرر
هستند ولی در صورت متورمتر شدن باعث بزرگتر شدن رحم و
جدیتر میشوند.
مشکالت ّ
این جراح و متخصص زنان و زایمان ادامه داد :ســندرم تخمدان
پلی کیستیک نتیجه عدم اعتدال هورمونی در قاعدگی و ریزش
پوشش اندومتری رحم است .بدن معموالً پوشش اندومتر را در
طی دوره قاعدگی از طریق خونریزی دفع میکند ولی در بعضی
از زنان ،این پوشــش کام ً
ال از بین نمــیرود و با گردش ماهیانه
تداخل پیدا میکند .انباشــت پوشش اندومتری سبب التهاب و
بزرگ شــدن رحم میشــود .وی گفت :یکی از رایجترین دالیل
برای بزرگــی رحم ،فیبروئیدها هســتند .فیبروئیدها تودههای
کوچک غیر ســرطانی هســتند که میتوانند تا چند کیلو وزن
داشــته باشــند .این تودههــا در امتداد دیوارههــای رحم یافت
میشوند .این عوارض در زنان باالی  ۴۰سال و اوایل  ۵۰سالگی
رایجتر اســت .درصورتی که فیبروئیدها بیش از حد رشد کنند،
باعث بزرگ شــدن رحم خواهند شــد .دکتر جوانمرد خوشدل
عالیم بزرگ شــدن رحم را اینگونه تشریح کرد :در صورتی که
رحم شما بزرگ شده باشد ،لزوماً خودتان متوجه نخواهید شد.
پزشک امکان دارد طی معاینۀ بدنی یا آزمایشات تصویربرداری
پی به آن ببرد .بســیاری از عارضههای که منجر به بزرگ شدن
رحم میشود خوش خیم هستند و احتیاج به درمان ندارند؛ مگر
این که عالیم شدید باشند.این جراح و متخصص زنان و زایمان
متذکر شــد :در صورتی که متوجه مشــکالتی مثل خون ریزی
نامنظم ،پریودهای ســنگین و دردناک ،درد یا حس پر بودن یا
فشار در قسمت زیرین شکم داشتید ،به پزشک مراجعه کنید تا
علت و بهترین روش درمان را تشــخیص دهد .وی تشریح کرد:
متخصص زنان و زایمان معاینه کاملی را برای تعیین بهترین دوره
درمان بزرگ بودن رحم انجام میدهد .متخصص اول متورم بودن
رحم را از طریق معاینه لگن بررسی میکند .آزمایشهای دیگری
هم مثل سونوگرافی انجام میشود تا متخصص بتواند عوارض این
مشــکل را تشخیص دهد و وجود تومور در رحم را بررسی کند.
در ســونوگرافی از امواج صوتی برای تولید تصاویری از اندامهای
داخلی مثل رحم استفاده میشود.دکتر جوانمرد خوشدل اضافه
کرد:متخصص سونوگرافی بعد از زدن ژل اختصاصی روی شکم
پروب دســتی کوچک را روی شکم میکشد .پروب تصاویری را
روی نمایشگر بازتابیده میکند و به این ترتیب داخل رحم دیده
میشود .اگر تشخیص طبق عکسهای سونوگرافی ممکن نباشد،
پزشکام آرای را برای تهیه عکسهای با وضوح باال از رحم انجام
میدهد.این جراح و متخصص زنــان و زایمان ادامه داد :راههای
درمان عارضه ادنومیوز به نوع آن بستگی دارد ولی در اغلب موارد،
در این خصوص درمانی انجام نمیشود مگر در وضعیت خطرناک.
وی اذعــان کرد :به طور کلی راههای درمان بزرگ شــدن رحم

کرونا باعث افزایش سکته مغزی شد

وجود ندارد.قینی در ارتباط با استرس
و ســکته مغزی ،افزود :از نظر علمی،
کسی که زمینه سکته مغزی را داشته
باشد ،ممکن است کم خوابی و استرس
منجر به ســکته مغزی شــود.رئیس
کنگره نورولــوژی و الکتروفیزیولوژی
ایران گفت :ثابت شده ایست تنفسی
خواب ،یک عالمت برای بروز ســکته مغزی است.قینی
افزود ۱۰۰ :تا  ۱۵۰مورد ســکته مغزی از هر  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت کشور ،تا قبل از دوران کرونا ،ثبت شده که
تقریباً آمار باالیی اســت .قطعاً با شروع دوران کرونا ،این
آمار افزایش یافته است.وی در ارتباط با داروهای بیماران
ســکته مغزی ،گفت :بهترین زمان درمان بیمار ســکته
مغزی ،زیر  ۳ساعت است و داروی اورژانسی این بیماران

در بیمارســتانهایی که این بیماران را
پذیرش میکنند ،موجود اســت.قینی
ادامــه داد :در مرحله بعــد ،داروهایی
هســتند مثل آســپرین که آنها هم به
راحتــی در دســترس بیماران ســکته
مغزی قــرار دارد.وی دربــاره بیماری
پارکینسون نیز گفت :مهمترین موضوع
در بیمــاری پارکینســون ،این اســت که مقــداری دیر
تشــخیص داده میشود.قینی افزود :متأسفانه در جهان،
هیچ درمانی برای بازگشت پارکینسون وجود ندارد و در
ایران ،نوع خوش خیم آن را شاهد هستیم و درمانهایی
که داریم ،همتراز درمانها در جهان اســت.در ادامه این
نشست خبری ،علی اصغر اخوت متخصص مغز و اعصاب
و دبیــر علمی کنگره ،گفــت :در این کنگره متخصصین

عبارتنــد از مصــرف داروهای ضدالتهــاب ،هورمــون درمانی،
اندومتریال ابلیشــن ،آمبولیزاســیون شــریان رحمی ،جراحی
اولتراسوند متمرکز به کمکام آرای و هیسترکتومی.
دکتر جوانمرد خوشــدل مطرح کرد :پزشــک به بیمار مبتال به
بزرگی رحم سفارش میکند که استفاده داروهای ضدالتهاب را از
دو یا سه روز پیش از آغاز قاعدگی آغاز کند و استفاده آن را در
زمان قاعدگی هم ادامه دهد.
ایــن متخصص افــزود :داروی ضدبــارداری صرفا پروژســتین
( خوراکــی ،آمپــول یا دســتگاه داخل رحمــی) و آنالوگهای
آزادکننــده هورمــون گنادوتروپیــن  GnRHمثــل لوپــرون
( لوپروالیــد) در هورمون درمانی ســفارش میشــود .هدف از
هورمون درمانی این اســت که با کنترل میزان استروژن عالیم
بزرگی رحم را کاهش داد .از دســتگاههای ضدبــارداری داخل
رحمی میتوان به مدت  ۵سال استفاده کرد.
وی بیان کرد :در اندومتریال ابلیشــن ،متخصص زنان و زایمان
پوشش داخلی حفره رحم را برمی دارد .این عمل سرپایی است و
زمان بهبود کوتاهی دارد .اما اندومتریال ابلیشن برای تمام بیماران
مناسب نیســت زیرا ادنومیوز اغلب تا عمق زیادی از عضلههای
رحم پیشروی میکند.
دکتر جوانمرد خوشدل ابراز کرد :متخصص در عمل آمبولیزاسیون
شریان رحمی شریانهای خاصی را میبندد که خون را به ناحیه
موردنظر میرساند .ادنومیوز با قطع شدن جریان خون کوچک
میشود .آمبولیزاسیون(رگ بندی) شریان رحمی معموالً برای
درمان فیبروم رحمی هم انجام میشود.
این جــراح و متخصص زنــان و زایمان میگویــد :در جراحی
اولتراســوند متمرکز به کمکام آرای از امواج متمرکز با شــدت
باال برای گرم کردن و تخریب بافت هدف استفاده میشود .گرما
باتوجــه به عکسهایام آرای در حین حقیقی تحت نظر گرفته
میشود .پژوهشهای انجام شده بیانگر موفقیت آمیز بودن این
شیوه در تسکین عالیم بزرگی رحم است .با این حال هنوز باید
پژوهشهای بیشتری انجام شــود .وی گفت :تنها شیوه درمان
کامل ادنومیوز برداشتن رحم یا هیسترکتومی است که مداخله
جراحی گســتردهای به حســاب میآید و صرفاً در موارد شدید
و بر روی بانوانی انجام میشــود کــه تصمیم حاملگی ندارند .از
آنجایی که ادنومیوز به تخمدانها آســیب نمیزند ،میتوان آنها
را حفظ کرد.
>بزرگشدنرحممیتواندنشاندهندهیکبیماریباشد

در ادامه نیز دکتر شــه بخش در این باره ابراز کرد :بزرگ شدن
رحم میتواند نشــاندهنده یک بیماری باشد .در این حالت نه
تنهــا اندازه این اندام بزرگ میشــود بلکــه خونریزی و درد نیز
وجود دارد .تمام شرایطی که موجب افزایش اندازه رحم میشوند
نیاز به درمان دارند .وی بیان کرد :سرطان آندومتر ،فیبروئیدها،
سندروم تخمدان پلی کیستیک ،آدنومیوز ،کیستهای تخمدان
و یائسگی ،برخی از عواملی هستند که موجب بزرگ شدن رحم
میشوند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان عنوان کرد :گاهی زنان مبتال
به عارضه بزرگ شــدن رحم از ایجاد چنین تغییری در بدنشان
بیاطالع هستند .اغلب این زنان بیماریشان در طی معاینه لگنی
کشف میشود .روند تشخیص این عارضه از آنجا شروع میشود
که بیمار مدام احساس نفخ کرده و متوجه میشود لباسهایی که
قبال اندازهاش بوده دیگر به تنش نمیروند و به خصوص در ناحیه
شــکم تنگ شــده اند .اما در اکثر موارد ،تشخیص بزرگی رحم
غیر منتظره است.وی اظهار کرد :دالیل متعددی وجود دارد که
ممکن اســت باعث بزرگ شدن رحم شوند .بزرگی رحم معموال
در زنان یائسه شایعتر است ،اما زنان در سن باروری نیز میتوانند
این وضعیت را تجربه کنند .دکتر شه بخش میگوید :فیبروئیدها
یکی از شایعترین علل برای بزرگی رحم میباشند .خوشبختانه،
عارضه فیبروئید غیر سرطانی است .فیبروئیدها تودههای کوچکی
هســتند که میتوانند تا چندین کیلو وزن داشته باشند .آنها در
امتداد دیوارههای رحم یافت میشوند.طبق گزارش اداره سالمت
زنان وزارت بهداشــت و خدمات انســانی ایاالت متحده آمریکا
( ،)OWHبین  ۲۰تا  ۸۰درصد زنان مبتال به این بیماری قبل
از سن  ۵۰سالگی قرار دارند .این عارضه در زنان باالی  ۴۰سال
و اوایل  ۵۰ســالگی شایعتر اســت.این جراح و متخصص زنان و
زایمان افزود :فیبروئیدها ممکن اســت بدون عالمت باشــند ،یا
ممکن است باعث درد و سنگینی چرخههای قاعدگی شوند .این
عارضه همچنین به مثانه و راســت روده نیز فشار آورده و باعث
تکرر ادرار و فشار رکتوم میشوند .اگر فیبروئیدها بیش از اندازه
بزرگ شــوند میتوانند منجر به بزرگی رحم شــوند.وی تشریح
کرد :آدنومیوز یک بیماری غیر سرطانی است که عالئم فیبروئید
را تقلید میکند .این بیماری باعث میشــود که آســتر رحم به
طور مســتقیم در دیواره عضالنی رحم رشد کند .در این حالت
در طی چرخه قاعدگی ،سلولهای عضالنی خونریزی میکنند
و باعث درد و تورم میشــوند.دکتر شــه بخش افزود :آدنومیوما
قسمت متورم دیوار رحم اســت .پس از معاینه ،آدنومیوز مانند
فیبروئید احســاس میشــود و حتی ممکن است با وجود انجام
سونوگرافی نیز باز هم اشتباه گرفته شود .آدنومیوز ممکن است
هیچ عالمتی ایجاد نکند .اما در موارد شدید ،خونریزی شدید و
گرفتگی عضالنی در طول قاعدگی ایجاد خواهد شــد.این جراح
و متخصــص زنان و زایمــان اذعان کرد :ســندرم تخمدان پلی
کیستیک ( )PCOSنیز باعث افزایش اندازه رحم میشود .این
سندرم نتیجه عدم تعادل هورمونی در قاعدگی و ریزش پوشش
اندومتــری رحم اســت .این بیماری از هر  ۱۰زنی که در ســن

مغز و اعصاب سراسر کشور گردهم میآیند و جدیدترین
مباحث علمی را مورد بحث و بررســی قرار میدهند.وی
همچنین از بررســی عوارض کووید در سکته مغزی در
کنگره امســال خبر داد و افزود :بیــش از  ۱۰۰مقاله به
دبیرخانه کنگره ارســال شــده کــه  ۱۱مقاله به صورت
سخنرانی و  ۵۵مقاله در قالب پوستر ارائه خواهد شد.وی
افزود :شایعترین بیماریهای مغز و اعصاب ،سردرد است
و بعد از آن ،ســکته مغزی قرار دارد.اخوت ادامه داد :در
ارتباط با تزریق دوز چهارم ،برای بیماران مغز و اعصاب،
مطالعات نشــان داده است که نتوانستهاند ارتباطی بین
تزریق واکســن کرونا و سکته مغزی پیدا کنند.بیست و
نهمین کنگره بینالمللــی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی
بالینی ایران ۴ ،تا  ۷مرداد  ۱۴۰۱در هتل المپیک تهران
برگزار میشود.

=دکتر نعمت اللهی :تشخیص بزرگی
رحم در قدم اول با معاینه لگنی توسط
متخصص زنان است .قدم بعدی استفاده
از امواج اولتراسوند و انجام سونوگرافی
است .در مواردی که سونوگرافی نیز
کمککننده نباشد پزشکان از انجامام آرای
کمک میگیرند .درمان نیز بسته به عامل
ایجادکننده بزرگی رحم از درمان دارویی تا
درمان جراحی متفاوت است
=دکتر جوانمرد خوشدل :یکی از رایجترین
دالیل برای بزرگی رحم ،فیبروئیدها هستند.
فیبروئیدها تودههای کوچک غیر سرطانی
هستند که میتوانند تا چند کیلو وزن داشته
باشند .این تودهها در امتداد دیوارههای
رحم یافت میشوند .این عوارض در زنان
باالی  ۴۰سال و اوایل  ۵۰سالگی رایجتر است.
در صورتی که فیبروئیدها بیش از حد رشد
کنند ،باعث بزرگ شدن رحم خواهند شد
=دکتر شه بخش :بزرگ شدن رحم در اکثر
مواقع نشاندهنده بیماری جدی نیست.
پزشکان از اولتراسوند یا همان سونوگرافی
برای تعیین علت دقیق این عارضه استفاده
خواهند کرد .در اغلب موارد ،هیچ درمانی
الزم نیست و پزشکان فقط علت بزرگ
شدن را کنترل میکنند .آنها ممکن است
از آزمایشات برای رد کردن احتمال سرطان
رحم استفاده کنند
باروری قرار دارد بر روی  ۱نفر تاثیر میگذارد.
وی ادامه داد :بدن معموال پوشش اندومتر را در طی دوره قاعدگی
از طریق خونریزی دفع میکند .اما در برخی از زنان ،این پوشش
کامال از بیــن نمیرود و با چرخه ماهانــه تداخل پیدا میکند.
انباشــت پوشــش اندومتری باعث التهاب و بزرگ شــدن رحم
میشود.با توجه به گزارش موسسه ملی سرطان ( ،)NCIسرطان
آندومتر اغلب در زنان  ۵۵تا  ۶۴ساله رخ میدهد NCI .برآورد
کرده اســت که  ۶۱،۳۸۰نفر در ســال  ۲۰۱۷در آمریکا به این
نوع ســرطان مبتال شده اند .یکی از نشانههای سرطان آندومتر،
بزرگی رحم است .اگر چه این عارضه میتواند یک شاخص برای
تشخیص سرطان پیشرفته نیز باشد.
دکتر شه بخش عنوان کرد :پیش یائسگی که مرحله قبل از ورود
زنان به دوران یائسگی است یکی دیگر از علل بزرگ شدن رحم
اســت و به علت نوسان ســطح هورمونها ایجاد میشود .سطح
ناســازگار هورمون در ایــن دوره از زندگی زنان میتواند رحم را
بزرگتر کند .در بیشــتر مواقع ،رحم با ورود به یائسگی به اندازه
طبیعی خود میرسد.
این جراح و متخصص زنان و زایمان ابراز کرد :کیســت تخمدان
کیسهای پر از مایع است که بر روی سطح تخمدان یا درون آن
رشد میکند .در اغلب موارد ،کیستهای تخمدان بیضرر است.
اما اگر بیش از حد بزرگ شوند ،میتوانند باعث ایجاد بزرگی رحم
و همچنین عوارض جدیتر شوند.
وی توضیــح داد :عــالوه بر تغییر در اندازه فیزیکــی این اندام،
بزرگ شدن رحم ممکن است مشکالت جنسی و عالئمی مانند
اختــالالت چرخه قاعدگی ،مانند خونریزی شــدید و گرفتگی،
احساس توده در قسمت پایین شکم ،کم خونی ناشی از خونریزی
بیش از حد قاعدگی ،ضعف عمومی و رنگ پریدگی ،افزایش وزن
در ناحیه کمر ،احســاس فشــار در رحم و اندامهای اطراف آن،
گرفتگی در ناحیه لگن را ایجاد کند.
دکتر شــه بخش افزود :یبوســت ،تورم و گرفتگی در پاها ،کمر
درد ،تکرر ادرار،ترشحات آبکی ،خونریزی پس از یائسگی و درد
در هنگام رابطه جنســی نیز از دیگر عالیم بزرگی رحم اســت.
عالئم بزرگ شدن رحم ممکن است بسته به آنچه که باعث آن
شده است متفاوت باشــد .این جراح و متخصص زنان و زایمان
خاطرنشــان کرد :بســیاری از زنان از وجود عارضه بزرگی رحم
در بدن اطالع ندارند .بنابراین معموال پزشــک در طول آزمایش
فیزیکی یا آزمایشــات تصویربرداری ،این وضعیت را تشــخیص
میدهد.وی مطرح کرد :در بیشــتر موارد بزرگ شدن رحم یک
وضعیت خوش خیم است و نیازی به درمان ندارد .مگر اینکه فرد
عالئم شدید و درد داشته باشد .اگر چه برخی از زنان ممکن است
برای کاهش درد به دارو نیاز داشته باشند .قرصهای جلوگیری از
بارداری و دستگاههای داخل رحمی ( )IUDحاوی پروژسترون
میتوانند عالئم خونریزی شدید قاعدگی را کاهش دهند.
دکتر شــه بخش اضافه کرد :در موارد بسیار شدید بزرگی رحم،
برخی از زنان ممکن است نیاز به هیسترکتومی داشته باشند .با
وجود سرطان رحم ،برداشتن رحم ،لولههای فالوپ ،و تخمدانها
ممکن است بهترین درمان ممکن باشد .پس از جراحی ،نیز بیمار
باید شیمی درمان و یا پرتو درمانی را انجام دهد.
این جراح و متخصص زنان و زایمان در پایان گفت :بزرگ شدن
رحم در اکثر مواقع نشــاندهنده بیماری جدی نیست .پزشکان
از اولتراســوند یا همان سونوگرافی برای تعیین علت دقیق این
عارضه اســتفاده خواهند کرد .در اغلب موارد ،هیچ درمانی الزم
نیست و پزشکان فقط علت بزرگ شدن را کنترل میکنند .آنها
ممکن اســت از آزمایشات برای رد کردن احتمال سرطان رحم
استفاده کنند بنابراین توصیه میشود که با دیدن اولین نشانههای
تغییــر ،حتما به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده و معاینه
لگنی انجام دهید تا در صورت وجود مشکل ،تشخیص و درمان
زودهنگام انجام شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت ضمیران طباع به شماره ثبت 3604
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ضمیران طباع دعوت
مـی نماید ،که در جلسـه مجمع عمومـی فوق العاده کـه در تاریخ
1401/05/11راس سـاعت  10صبـح در محل بلوار آفریقا نرسـیده به
چهار راه جهان کودك کوچه کمان پالك  24طبقه  5برگزار میگردد
شرکت فرمایند.
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-2سایر موارد که در صالحیت مجمع فوق باشد.
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سیاسی

آفتاب یزد در گفتگو با جعفرقنادباشی آخرین تحوالت در عراق را بررسی میکند

ِ
انصراف العامری و المالکی از نامزدی نخست وزیری عراق
با اعالم
الکاظمی یک گام به کرسی نخست وزیری نزدیکتر شد
اسالمی ایران ،عربستان و ترکیه از این بابت هیچ نگرانیای ندارند!
باب میل آمریکاییها است اما جمهوری
الکاظمی نخست وزیر ِ
ِ

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک کارشناس مسائل جهان عرب
مدل
در گفتگو با آفتاب یزد ،بزرگترین مشــکل عــراق را پیروی از ِ
قومــی  -قبیلهای و عد ِم باور یک جامعهی واحد عنوان کرد و گفت:
درون یک مجموعهی واحد زیستن
بین در کنار هم زندگی کردن با
ِ
باید تفاوت قائل شد.
جعفر قنادباشی با اشاره به ترکیب قومی ،قبیلهای  -مذهبی در عراق
تأکید کرد :این که مجلس در اختیار سنیها باشد یک مسئله است
مجلس عراق بیانگ ِر تما ِم واقعیتهای این کشور بتواند باشد
اما این که
ِ
مسئلهی مهمتری است که باید با تردید بدان نگریست.
>آخرینتحوالتدرعراق؛سهبرصفربهنفعالکاظمی؟!

در پی افشای فایلهای صوتی منتسب به نوری المالکی ،نخست وزیر
پیشــین عراق ،شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور به طور کلی
افزایش یافته اســت .بلوک سیاسی «چارچوب هماهنگی شیعیان»
که شــامل احزاب و تشکلهای سیاسی شیعی عراقی است با انتشار
بیانیــهای اعالم کرد که نوری المالکی رهبــر ائتالف «دولت قانون»
و هــادی العامری رهبر ائتالف «الفتــح» از رقابت برای تصدی مقام
نخستوزیری عراق کنارهگیری کردند.
بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان یک روز پس از بیانیه مقتدی صدر
رهبر جنبش صدر عراق منتشر شد که در آن از نوری المالکی خواسته
شده بود از کارهای سیاسی کنارهگیری کند .بیانیه صدر واکنشی به
انتشــار یک مجموعه فایل صوتی منتسب به آقای المالکی است که
خــود او بارها صحت این فایلها را رد کرده و آنها را «ســاختگی»
خوانده است.
بــا این حال ،دســتگاه قضائی عراق از آغاز تحقیقــات در مورد این
صداهای ضبط شده خبر داد و اعالم کرد یک قاضی تحقیق در بغداد،
یک دادخواست در این زمینه را که در دادسرا ثبت شده ،دریافت کرده
است .شورای عالی قضائی عراق تاکید کرد« :بر اساس قانون ،تحقیقات
در این زمینه در جریان است».
صدر که پیشتر توانســته بود با پیروزی نسبی در انتخابات پارلمانی
عراق بیش از دیگر گروههای سیاســی کرســیهای پارلمان را از آن
جریان خود کند ،ماه گذشته با استعفای همه  ۷۳نماینده جریان صدر
در پارلمان ،کار انتخاب نخست وزیر جدید را به مخالفانش واگذار کرد.
>آمریکامیخواهدونمیتواند؛ایرانمیتواندامانمیخواهد!

جعفر قنادباشی تحلیلگر سیاســی و کارشناس مسائل خاورمیانه و
شمال آفریقا با اشاره به قدرتهای منطقهای و بینالمللی که هرگونه
افتادن منافع
سیاسی عراق را به منزلهی به خطر
تحول در ســاختار
ِ
ِ

خود معنا میکنند اظهار داشــت :مشــکل عراق عالوه بر جامعهی
متشتت و از هم دورافتادهای که فقط در کنار هم زندگی میکنند نه
همسایگی عراق حضور دارند و تحوالت
باهم ،کشورهایی است که در
ِ
سیاسی در این کشور را با دقت زیر نظر دارند.
وی با اشاره به ترکیه ،عربستان ،آمریکا و ایران به عنوان تأثیرگذارترین
کشورهایی که بر بسیاری از رخدادهای عراق سایه انداختهاند با اشاره
بــه حضور اخی ِر الکاظمی در ریاض همزمــان با حضور بایدن تأکید
میکند :این که آمریکاییها میخواهند فضای سیاســی عراق را در
اختیار بگیرنــد و نمیتوانند اما ایرانیها کــه میتوانند بر تحوالت
سیاســی در عراق تأثیر بگذراند اما نمیخواهند ،فاصلهای قابل تامل
در تحلیلها و نتیجه گیریها ایجاد میکند.
وی تأکید میکند :جمهوری اســالمی ایران همواره سعی کرده تا در
مســائل سیاسی عراق دخالت نکند اما نگران جایگاه مرجعیت و نیز
شیعیان این کشــور است که اکثریتی باالی  ۶۰درصد دارند
مراقب
ِ
اما آمریکاییها صرفاً برای حضو ِر در منطقه و در همســایگی ایران،
خواهان ایجاد به هم ریختگی در عراق هستند موضوعی که تلخکامانه
باید گفت با توجه به نفوذهایی که در ارکان قدرت در عراق داشتهاند
تاکنون به موفقیتهایی نیز دست یافته اند!
قناد باشــی اما بین حضور داشتن و تأثیرگذار بودن تفاوت قائل شده
میگوید :آن تأثیر و تعیینکنندگی که تهران در مباحث سیاســی -
اجتماعی در عراق دارد را آمریکاییها به خواب نیز نخواهند دید با این
منافع مردم عراق
قید و تأکید که این تأثیر در راستای منافع عراق و
ِ
به کار گرفته شــده و نه برای ایجاد تشتت و تزلزل در عراق که خو ِد
عراقیها نیز به این مسئله اذعان و اعتراف دارند.
>ترکیهوبهانهایبهنامکردها

نگران وضعیت کردهای
این کارشــناس در مروری کوتاه ،ترکیــه را
ِ
شمال عراق که او آنها را مخل امنیت در کشور خود میداند معرفی

|

واکنش شدیداللحن وزارت خارجه عراق به حمله ترکیه

|

تحقیقات دستگاه قضائی عراق درباره اظهارات منسوب به مالکی/ائتالف شیعیان واکنش نشان داد

|

العامری :عراق بخشی از اردوگاه صهیونیستی در منطقه نخواهد بود

پس از حمله توپخانهای ترکیه به منطقه کردســتان عراق ،بغداد در بیانیهای شدیداللحن این اقدام را محکوم کرد .وزارت امور
خارجه عراق ،در بیانیهای شدیداللحن حمله توپخانهای به شمال عراق را محکوم کرد .بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)،
وزارت امور خارجه این کشور اعالم کرد« :این شرایط نقض آشکار حاکمیت عراق و تهدیدی واضح علیه غیرنظامیانی است که
تعدادی از آنها ،امروز ،در پی این اقدام شهید و چند تن دیگر مجروح شدند ».در ادامه این بیانیه آمده است« :این تجاوز حمله
به امنیت عراق و ثبات مردم این کشور است .بدین وسیله ما بر مخالفت قاطعانهمان با چنین کارشکنیهایی که در تضاد با قوانین
و حقوق بینالملل است ،تأکید میکنیم و خاطرنشان میسازیم که آقای مصطفی الکاظمی نخستوزیر [عراق] دستور تشکیل
کمیتهای تحقیقاتی به ریاست آقای فؤاد حسین وزیر امور خارجه و با حضور تعدادی از مقامات امنیتی را داد تا جزئیات دقیق
پیرامون عامل این حمله را مورد بررسی قرار دهند ».وزارت خارجه عراق همچنین تاکید کرد« :سطوح عالی واکنش دیپلماتیک
از جمله مراجعه به شورای امنیت و همچنین انجام تمام فرایند دیگر در این زمینه اتخاذ خواهد شد ».منابع خبری عراق ،از حمله
توپخانهای ارتش ترکیه به شمال این کشور و اصابت یک گلوله توپ به تفرجگاهی در منطقه کردستان عراق خبر دادند .رسانههای
عراقی گزارش دادند که در پی این حمله ،تعدادی غیرنظامی کشته و چند نفر دیگر مجروح شدهاند .مرکز اطالعرسانی امنیتی
عراق لحظاتی پس از انتشار این گزارش خبر رسانهها را تأیید کرد و خبر داد که به دنبال این حمله ،هشت نفر کشته و  23تن دیگر
مجروح شدهاند؛ اما با این حال این نهاد وابسته به ارتش عراق اشارهای به نام کشور ترکیه نکرد.

دستگاه قضائی عراق تحقیقاتی را درباره اظهارات منسوب به نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتالف دولت قانون آغاز کرد .به
گزارش خبرگزاری عراقی «واع» ،مرکز اطالعرسانی شورای عالی قضائی در بیانیهای اعالم کرد :دادگاه تحقیقات الکرخ درخواستی
را به دادســتانی برای اتخاذ اقدامات قانونی درباره فایلهای صوتی منسوب به نوری مالکی ،نخست وزیر پیشین عراق و رئیس
ائتالف دولت قانون ارائه کرد .طی روزهای گذشــته فعاالن در شبکههای اجتماعی فایلهای صوتی منسوب به نوری مالکی را
منتشر کردند که در آن از مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق انتقاد کرده بود .نوری مالکی یکشنبه این اظهارات را تکذیب کرد.
دوشنبه مقتدی صدر اعالم کرد :نوری مالکی به نیروهای امنیتی و حشد شعبی تعدی کرده و به فتنه و درگیری میان شیعیان
دعوت میکند .وی از مالکی خواست فعالیت سیاسی را ترك کند یا خودش را تحویل دستگاه قضائی بدهد .صدر هشدار داد که
روی کار آمدن مالکی موجب نابودی عراق خواهد شد .این تحوالت در زمانی است که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق آماده
میشــود تا نامزدش را برای پست نخست وزیری بعد از کنارهگیری جریان صدر اعالم کند .از سوی دیگر ،چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق سه شنبه موضع خود را درباره اظهارات منسوب به نوری مالکی اعالم و تأکید کرد که بررسی این مسئله به عهده
دستگاه قضائی است .در بیانیه این گروهها آمده است :ما با روش تجسس و فاش کردن مخالفیم این روش ارزشها و اخالقیات
را زیرپا میگذارد .تحقیقات درباره این اظهارات به عهده دستگاه قضائی است و همگان باید حکم این دستگاه را بپذیرند .در این
بیانیه آمده است :ما با هدف قرار دادن هرگونه شخصیت یا نماد دینی یا ملی یا قدرت سیاسی یا نهاد امنیتی مخالفیم و خواهان
تکیه بر ارزشها و وحدت و همبستگی ملی به دور از تنش و واکنش هستیم .چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از همگان خواست
با نقشه راهی برای تعامل با مرحله آتی و برعهده گرفتن مسئولیت قانونی و ملی برای عبور از فتنه توافق کنند.

رئیس ائتالف الفتح عراق از رهبر جریان صدر خواست به فایلهای صوتی منتسب به رهبر ائتالف دولت قانون توجه نکند و در
قبال آن موضعگیری نکند .به گزارش ســایت شفق نیوز ،هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح عراق در جریان سخنرانی خود در
سیزدهمین جشنواره بینالمللی الغدیر در شهر بغداد خاطرنشان کرد :من از مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر میخواهم که در
خصوص فایلهای صوتی منتسب به نوری المالکی ،رهبر ائتالف دولت قانون که ساختگی و جعلی است؛ موضعگیری نکند زیرا
وی شایسته آن است .وی در ادامه افزود :این فایلهای صوتی با هدف تفرقهافکنی و ایجاد بیثباتی ضبط و منتشر شده است و
نمادی از رسانههای منحط است .ما تشنه بازگشت اعتبار از دست رفته رسانهها ،ادبیات و تمامی اشکال حرفه و هنر آن شدهایم.
هادی العامری همچنین تصریح کرد ،تسریع در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بیانگر مطالبه فوری برای احیای ثبات و اعتبار
کشور است .وی در ادامه تاکید کرد ،چارچوب هماهنگی شیعیان به طور جدی به دنبال تکمیل پرونده انتخاب نخست وزیر برای
سایر مراحل قانونی و تسریع در تشکیل دولت است .رئیس ائتالف الفتح عراق همچنین اظهار داشت ،عراق این روزها با پیامدهای
خطرناك رســانههای پلید مبتنی بر دروغ و بهتان دست و پنجه نرم میکند .العامری در ادامه گفت :ما از کردها میخواهیم که
مســئله رئیسجمهور را حل کنند .وی همچنین به مسئله عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و عنوان داشت:
کنفرانسها و نشستهای اخیر در منطقه برای دفاع از رژیم صهیونیستی ،سقوط به پستترین زوایای تاریخ است .قوانین قبلی
عراق ،قانون اساســی فعلی و قانون جرم انگاری عادی سازی ،همگی مانع از این میشوند که عراق بخشی از سیستم و اردوگاه
منطقهای باشد که در خدمت رژیم صهیونیستی است .با خواست و اراده شهروندان صادق و وفادار به عراق و فلسطین ،پروژههای
رژیمصهیونیستیمحققنمیشود.

> این خبر اگرچه هنوز به صورت رسمی
تایید نشده اما صابرین نیوز به نقل از یک
منبع آگاه در چارچوب هماهنگی ش��یعی
گزارش داد که ن��وری المالکی و هادی
العامری از نامزدی برای تصدی پس��ت
نخست وزیری عراق انصراف دادهاند و
این بدان معنا است که «منصور الکاظمی»
یک گام به کرسی نخست وزیری عراق
نزدیکتر شده است
> کمیته انتخاب نخست وزیر عراق شامل
قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق،
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی،
هم��ام الحمودی رئی��س مجلس اعالی
اسالمی عراق و عبدالساده الفریجی است.
در میان نامزدهای پیشنهادی برای سمت
نخس��ت وزیری اس��امی حیدر العبادی،
قاس��م االعرجی و محمد شیاع السودانی
دیده میشود
> جعفر قنادباش��ی ،کارشناس مسائل
جهان عرب در گفتگویی ب��ا آفتاب یزد
ضم��ن نگرانکننده خوان��دن وضعیت
سیاس��ی در عراق اطمینان خاطر داد که
اگرچ��ه باقیماندن الکاظم��ی به عنوان
ِ
مدل مورد عالقهی
اساس
نخستوزیر بر
ِ
آمریکاییها برای ترسیم قدرت در عراق
است اما نخستوزیری این چهره به معنای
گرفتن بغداد از تهران نیست
فاصله
ِ
کرده میگوید :ترکیه بدون هیچ اغماض و مالحظه ای ،کوچکترین
تحوالت در شمال عراق را زیر نظر دارد و بارها دخالت نظامی کرده و
حتی تمامیت ارضی عراق را دچار خدشه کرده است با این توجیه که
کردهای مخالف آنکارا از فضای شمال عراق برای ساماندهی و انجام
عملیات در داخل خاک ترکیه استفاده میکنند.
وی اظهار مــیدارد :وقتی در همســایگی عراق ،ترکیه شــهرهای
بیشــماری دارد که کردنشین هســتند میتوان نتیجه گرفت که
آنچنان هم نگرانیهای دولت و ســاختار حکومت در ترکیه بیدلیل
نیســت اما این که به این بهانه خواسته باشند امنیت عراق را دچار
خلل کنند مسئلهای اســت که باید دچار بازنگریهای بسیار جدی
قرار گیرد.
>عربستانوهراسازدموکراسیدینی-سیاسی

جعفر قناد باشــی در بخش دیگری از گفتگوی خــود با آفتاب یزد
خاطرنشان میسازد :کشور دیگری که همواره رد پای او در تحوالت
عراق نمایان بوده ،ریاض و خاندان آل سعود هستند ،دولت و کشوری
همســایگی آنهــا بتواند دارای مدل
که بر نمیتابد تا کشــوری در
ِ
سیاسی برگرفته از دموکراسی دینی  -سیاسی با محوریت شیعیان و
مرجعیت شود که اگر چنین موضوعی به نتیجه برسد اولین کشوری
که متاثر خواهد بود عربســتان اســت زیرا این کشور اگرچه خواهی
 نخواهی به دموکراســی پناه خواهد آورد اما در تالش است تا اینفروپاشی سیاسی  -اجتماعی به تاخیر بیفتد.
قنادباشــی تالش بن ســلمان و خاصه خرجیهای او برای منصور
الکاظمی را عیانترین تالش ریاض برای کنترل داشتن بر کانونهای
قدرت در عراق توصیف کرده تأکید میکند :اگرچه منصور الکاظمی
خود را دوست و حامی بن سلمان معرفی کرده اما مالحظات تهران را
هرگز از پیش چشم دور نداشته و باید گفت در این زمینه هوشمندانه
در زمین تهران و ریاض بازی کرده است.
>ایرانکشوریاستکهعراقیهاراهمیشهحمایتکردهاست

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با اشاره به جایگاه
و نقش همیشه سازندهی ایران در تحوالت عراق علی رغم وقایع تلخ
تاریخی میگوید :تهران همواره تالش کرده تا همسایهای خوب برای
ِ
حمایت
عراق باشــد و حتی اگر بیمهریهایی نیز دیده اما دست از
خود از مردم و دولت عراق برنداشته است.
وی با اشاره به مسئلهی تأمین انرژی و کمک به این کشور حتی اگر
خود دچار مشکالتی بوده است (!) رابطهی تهران  -بغداد را خاص و
مبتنی بر دوستی و برادری تنظیم کرده است.
قنادباشــی با دست گذاشتن بر مســئلهی تامین برق ،موضوعی که
شورای همکاری خلیج فارس روی آن مانوری بزرگ انجام داد اظهار
میدارد :آمریکاییها اگر خواهان امنیت و رفاه در عراق بودند در مدت
زمانی که عراق را در اشغال خود داشتند کاری از پیش برده بودند نه
حاال که دستشان از منطقه کوتاه شده است.
قناد باشی با توصیه به عراقیها برای ایجاد پویایی و شادابی در احزاب
سیاسی در عراق تأکید میکند :سالها است عراق از نامهای تکراری
و برنامههای بیمصرف همیشگی برخی احزاب در عراق لطمه دیده و
به نظر میرسد تنها را ِه برون رفت از این مسئله ،تن دادن به احزابی
نو با ایدههایی خالقانه است تا این بن بست شکسته شود.
قنادباشی تحرکات و رفتارهای صدر را اگرچه عجیب و گاه غیر قابل
تحلیل میداند اما معتقد اســت :صــدر گامی علیه منافع ملی عراق
برنخواهد داشت هرچند اگر او را متزلزل و ناپایدار معرفی کنند .این
کارشناس در پایان ،شرایط را برای نخست وزیری الکاظمی مهیاتر از
همیشه معرفی کرده ،تأکید میکند :الکاظمی نخست وزیر بابِ میل
اسالمی ایران ،عربستان و ترکیه از این
آمریکاییها است اما جمهوری
ِ
بابت هیچ نگرانیای ندارند!

توئیت سفیر ایران در قطر:

سفیر ایران در قطر با بیان این که اجالس آستانه به یکی از موفقترین
فرمتها برای حل یک بحران بینالمللی مبدل شــده است ،گفت:
کاش برای سایر بحرانها نیز فرمتی مشابه فرمت آستانه وجود داشت.
به گزارش ایســنا ،حمیدرضا دهقانی ،سفیر ایران در قطر در صفحه

تحلیل
یک کارشناس مسائل بینالملل:

بایدن دست خالی به واشنگتن برگشت

یککارشناسمسائلبینالمللگفت:هرچندسفر
بایدن به منطقه سر و صدای زیادی در بر داشت
اما در عمل رئیسجمهور آمریکا دست خالی به
واشنگتن برگشت .حسن بهشتیپور در گفتوگو
با ایسنا با اشاره به ســفر جو بایدن به منطقه و
بازخورد این سفر در رسانههای آمریکایی که آن
را بینتیجه خواندند ،گفت :از اول مشــخص بود
موضوع اصلی و هدف از این ســفر ،تامین انرژی
مورد نیاز اروپا و آمریکا است و اینکه آمریکا تالش
کند عربستان را به تولید نفت بیشتر ترغیب کند.
در حال حاضر به خاطر افزایش بیسابقه قیمت
نفت و بنزین فضای بدی بــرای دموکراتها در
انتخابات بعدی که در آبان اســت ایجاد شده و از
طرفی تورم بیسابقه به  ۹درصد رسیده است که
در  ۴۰سال گذشته بیسابقه است.
وی ادامــه داد :انتظار بود که آمریکاییها در این
سفر به عربستان فشار بیاورند اما عربستان هم به
واقع نمیتواند بیش از این میزان تولید را افزایش
دهد .برای اینکه کســری ناشی از تحریم روسیه
در بازار انرژی را بتوان جبران کرد به سه تا چهار
میلیون بشکه نیاز است اما عربستان کشش این
تولید را ندارد؛ شــاید حداکثر دو میلیون بتواند
بــه بــازار وارد کند ،از این رو عقالنی اســت که
آمریکا به ســمت توافق با ایران برود و دست از
لجاجت بردارد.
این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد:
دولت آمریکا از طرفی به شدت تحت تاثیر البی
صهیونیست است و به شــدت مخالف برجام و
توافق با ایران .از طرفی شــروط ایران برای رفع
تحریم از سپاه پاســداران و تضمینعدم خروج
دوباره از برجام ،موضوعاتی هستند که میان ایران
و آمریکا هنوز مورد بحث است.
بهشتیپور معتقد است :عمال اینکه در این شرایط
و با این ســطح از اختالفها انتظار داشته باشیم
ایران و آمریکا به توافق برســند ،بســیار ضعیف
اســت .اگر چه انتظار ایران بجا اســت اما امکان
تحققش ضعیف است و فعال فشار صهیونیستها
برایعدم توافق با ایران بیشــتر بوده است .وی با

بیان این اعتقاد که ادامه این روند ایران و آمریکا
را به سمت اقدامات رادیکال سوق میدهد اظهار
کرد :موضعگیری اخیر رئیس شــورای راهبردی
روابط خارجی را باید در همین راستا دید .هرچه
اختالفها ماندگارتر ،واکنشها تندتر خواهدشد.
به نظرم اظهــارات اخیر آقای خرازی هشــدار
میدهد به طرف آمریکایی که این گونه فشارها
نه تنها ایران را از مسیر خود باز نمیدارد بلکه آن
را به سمت جلو سوق خواهد داد .این کارشناس
مسائل بینالملل در ادامه در پاسخ به این پرسش
که در این شرایط باید گفت که مذاکرات برجام
در عمل متوقف و توافقــی در کار نخواهد بود؟
گفت :دوشنبه شب آقای امیرعبداللهیان با آقای
بورل مجدد صحبت کردند و مذاکرات پوتین در
تهران هم شاید راهی را به سمت برجام باز کند.
در دیپلماسی بن بست نیست ،هزار راه نرفته است
اما باید طرفها بخواهند که تغییر صورت گیرد.
بهشتیپور درباره برخی تحلیلها مبنی بر اینکه
روســیه نمیخواهد نفت ایران به طور رسمی و
علنی تا زمستان وارد بازار شود برای حفظ فشار به
اروپا و آمریکا با ابراز تاسف از طرح چنین مباحثی
در فضای عمومی و رسانهای گفت :متاسفم برای
کســانی که این تحلیلها را دارند ،یعنی ما آلت
دست روسها هستیم؟ اگر این طور باشد من از
این حالت احساس سرشکستگی میکنم و باور
نمیکنم چنین چیزی باشد .بیان این تحلیلها
در فضای رسانهای بدون اینکه دلیل روشن علمی
بیاورند درست نیست .با چه استداللی ایران باید به
روسیه باج دهد؟ یعنی اگر امروز فرانسه و ایتالیا در
عسلویه بیایند سرمایهگذاری کنند ،ما میگوییم
نه نیایید به شما نفت نمیفروشیم یا با شما کار
نمیکنیم؟ آقای صفری معاون اقتصادی وزیر امور
خارجه اخیرا اعالم کرده است که چند محموله
نفت به یکی از کشــورهای اروپایی فروختهایم و
مابه ازای آن هم کاال گرفتهایم .وی خاطرنشــان
کرد :اگر ایران و آمریکا راضی به توافق و بازگشت
به برجام باشــند ،نه روسیه و نه دیگر کشورهای
عضو برجام قادر نیستند که مانع از آن شوند.

دیپلماسی
سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد

برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و عربستان در آینده نزدیک

ســخنگوی وزارت امور خارجه خبــر داد که
در آینده نزدیــک دور جدید مذاکرات ایران و
عربستان برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،ناصر
کنعانی در مورد مذاکرات ایران و عربســتان و
نتایج پنچ دور مذاکراتی که بین دو کشور انجام
شده است ،گفت :خوشــبختانه به دلیل درک
مشترکی که هم در تهران و هم در ریاض شکل
گرفته است دو طرف به این اتفاق نظر رسیدهاند
که گفتگوهای دوجانبه را انجام دهند .با نقش
بسیار سازندهای که دولت دوست و برادر عراق
به عنوان کشور میزبان ایفا کرده است ،پنج دور
از گفتگوهای مشترک ایران و عربستان سعودی
در بغداد برگزار شــد ،ماحصــل این گفتگوها
مثبت بوده است؛ به عبارتی این انگیزه و ادراک
مشــترک را ایجاد کرده اســت که ما نیازمند
تداوم این مســیر برای ایجاد فهم مشــترک و
برداشــتن گام اجرایی برای از سرگیری روابط
دو کشور هستیم ،و خوشبختانه در دو پایتخت
این انگیزه و اراده سیاســی وجود دارد .دولت
عراق هم همچنان به نقش سازنده و مثبت خود
ادامه داده است.
او با بیان این کــه رایزنیهای که اخیرا دولت
عراق با دولت عربســتان سعودی انجام داده و
گفتگوهای مستمری که بین مقامهای عراقی
با مقامات جمهوری اسالمی انجام شده ،فضای
مناسبی ایجاد کرده است که در آینده نزدیک

دور بعدی گفتگوها برگزار شــود ،تصریح کرد:
دولت جمهوری اسالمی ایران از ادامه گفتگوها
اســتقبال میکند و امیدوار است که گفتگوها
به نتایج ملموس و عملی در ارتقا مناسبات دو
کشــور منجر شــود و جمهوری اسالمی ایران
از هر گام عملی که از ســوی دولت عربستان
ســعودی به سمت بهبود مناســبات برداشته
شــود ،با جدیت و با گامهای بیشــتری پاسخ
خواهــد داد .کنعانــی در مصاحبه با شــبکه
تلویزیونی العالم در پاسخ به این سوال آیا زمان
دور بعدی این مذاکرات مشــخص شده است،
اظهار کرد :در قالب رایزنیهای مشــترکی که
از طریق برادران عراقی در حال انجام اســت،
به طور عمومی توافق شــده است که در آینده
نزدیک دور جدید مذاکرات را برگزار کنیم اما
زمــان را هنوز را به تاریخ دقیقی نرســیدهایم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاســخ به
این سوال این مذاکرات در چه سطحی برگزار
میشــود ،گفت :مذاکرات در سطحی بود که
تصمیمگیرنده هســتند و میتوانند دو کشور
را به طور کامــل نمایندگی کنند و صالحیت
داشته باشند مواضع و دیدگاهها را به طور دقیق
و جدی منتقل کنند و براساس نتیجه مذاکرات
بتواننــد در دو پایتخت نتیجهگیــری کنند،
بنابراین سطح بسیار عالی و مناسبی است که
ما را به نتایج مطلوبی برساند.

فرزندان
سهمیهای!

به رو شدند که والدین آنها را برای برخورداری
از وامهای بیشتر و امتیازهای چرب و شیرینتر
به دنیا آوردهاند نه شــوق زندگی بخشیدن به
انسانی و عشــق به پدری و مادری کردن! این
نکته البته میتواند بسیارمسئله ساز باشد .نخست
اینکه فرزندآوری به طمع تســهیالت بیشتر
امری نهچندان مطلوب از نظر اخالقی به شمار
میرود و دیگر اینکه تسهیالت برای ازدواج و
فرزندآوری میتواند به ازدواجهای پُر شتاب،
بیدوام و از سرِ طمع دامن بزند که خود ناگزیر
مشکلی بر مشــکالت بارمی کند .تسهیالت
اقتصادی باید در ابتدا در حوزههایی مثل جلب
سرمایهگذاری خارجی ،اصالح قوانین مربوط به
تولید و رونقافزایی به بخش اقتصاد به چشم آید.
درصورتتصحیحروشهایاقتصادی،میشود
امیدوار بود که رونق اقتصادی در پیوند با فرهنگ
تشکیل خانواده در کشور ما درآمیزد و به دنبال
آن باال رفتن نرخزاد و ولد نیز که نگرانی امروز
مسئولین و مردم است ،تا حدود زیادی زُدوده
شود .دست زدن به روشهایی که در کشورهای
دیگر پاسخ درست و درمان نداده وپریشانیای
بر پریشانیهای دیگر افزوده ،نه شرط عقل است
و نه خیر جمعی در آن دیده میشود .اقتصاد و
نرخزاد و ولد در کشور ما دو حوزهای هستند که
همگام و همشانه با هم نیازمند دگرگونی هستند.
توجه به یکی به بهای نادیده انگاشتن دیگری،
راهی به دهی آباد نمیبرد.

ادامه از صفحه اول:
بیشتر کم میلی به فرزندآوری که امروز گریبان
جامعه ما را گرفته ،برآمده از ناروشن بودن افق
آینده در حوزه اقتصادی اســت .پدر و مادر
دقیقا نمیدانند فرزن ِد در راهشان وقتی به عرصه
مدرسه و هزینههای آموزش برسد؛ هزینهها تا
چه پایه باال خواهد رفت؟ پدر و مادر نمیدانند
چندصباحدیگرکهدخترشانبهموقعیتتشکیل
خانواده رسید؛ هزینه جهیزیه و مثال لوازم خانگی
تا چه اندازه گران و دسترس ناپذیر خواهد شد؟
این دغدغهها را نمیشود با تسهیالتی مثل وام
ازدواج و اشــتغال و ...آرام کرد .برای به دست
آوردن نرخ قابل قبولزاد و ولد ،نیازمند برنامه
ریزی و جلب سرمایه برای پدید آوردن شغل و
ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد هستیم .نکته دیگری
نیز در اینجا ذکر شدنی است :تسهیالتی که برای
متاهالن برای فرزندآوری در نظر گرفته میشود
ممکن است به پدیدهی «بچههای سهمیهای»
دامن بزند .بچههای سهمیهای ماجرای تازهای
در تاریخ اجتماعی نیست .بودهاند کشورهایی
که برای باال بردن جمعیت تسهیالتی را درنظر
گرفتهاند و خانوادهها را برای بچه دار شــدن،
تشویق میکردند .از این رو با سیل بچههایی رو

مفقودی

برای حل سایر بحرانها نیز به فرمتی مشابه فرمت «آستانه» نیاز داریم
توییتر خود با اشاره به برگزاری هفتمین نشست سران روند آستانه
در تهران با حضور روسای جمهور ایران ،ترکیه و روسیه و انتشار دو
عکس از دو هواپیمای ترک و روس که حامل روسای هر دو کشور بود،
نوشت« :اجالس آستانه به یکی از موفقترین فرمتها برای حل یک
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بحران بینالمللی مبدل شده است .ایران پس از توافق هستهای موفق
شد با همکاری روسیه و ترکیه این بحران را کنترل کند .توفیق داشتم
در معیت دوستان جان ،در این روندها حضور یابم .امروز در مهرآباد،
گفتم کاش برای سایر بحرانها نیز فرمت آستانه داشتیم».

آقای مهدی پیری مالک ســواری هاچ بک پژو  ۲۰۶رنگ ســفید  -روغنی مدل  ۱۳۸۹به شــماره پالک  ۶۵۴م  - ۵۹ایران  ۲۹به شماره موتور
 ۱۴۱۸۹۰۴۷۱۲۸و شــماره شاسی  NAAP۰۳ED۶BJ۱۴۹۸۴۱به علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو
واقع درشهرک پیکانشهر -ساختمان سمند مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

پاســپورت(گذرنامه عراقی) مربوط به ریباز طه حســین فرزند طه متولد  ۱۹۹۴/۰۵/۲۵ساکن کشــور عراق استان سلیمانیه مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.

خبرچین

هنوز پولدار زیاده!

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

در خبرچین امروز و خبرچینیها به چند خبر
میپردازیم:
در خبرها آمــده :کرایه نجومــی خودروهای
لوکــس ،مثال کرایــه مازراتی روزی بیســت
میلیون .با یک شمارهای تماس گرفتیم و سوال
کردیم :پول مازراتی که نداریم پراید تو دست
و بالتان هســت؟ روزی چند؟ فرمود :بیچاره با
جونت بازی نکن .بیســت میلیون بده جونتو
بخر .گفتم به جان تو جان من کم بهاتر از ۲۰
میلیون است .جالب اینجاست طرف گفت :اگر
هم مازراتی بخواهید کرایه کنید باید رزرو کنید
تا ماه دیگر هم جا پر اســت .گفتیم نه ما برای
فردا میخواستیم ببخشید .فورا گوشی را قطع
کردیم .پس خوشبختانه هنوز آدمهای پولدار
زیادنــد .یکی مینالــد از درد بینوایی  -یکی
میخواهدش خودروی نــاز مازاراتی  -ولیکن
مــا آدم خیلی فزرتی  -کجا دســتش رســد
بر مازراتی؟!
در خبری شــنیدیم :قیمت عجیب خانههای
لوکس در تهران معادل  ۵۰۰۰ســال حقوق
یک کارمند اســت .با این خبــر حیرتانگیز
که از شــگفتیهای جهان امروز و شهر تهران
است باید گفت :با این محاسبات پس عمر ما
به داشــتن خانه لوکس قد نمیدهد .ولی اگر
تکنولــوژی و فن آوریهای مــدرن امروز که
درپی زیاد کردن عمر بشر هستند حتی موفق
به زیاد کردن عمر بشــر باشند و بر فرض هم
که عمر ما را  ۵۰۰۰ســال زیاد کنند تازه اگر
چنین هم بشــود ما  ۵۰۰۰سال دیگر صاحب
خانه لوکس میشویم؟ البته این نوید را بدهیم
چون در نومیدی بسی امید است متوجه شدیم
بــرای خرید خانه غیر لوکس در پایین شــهر
طبق محاسبات ما خوشبختانه نیازی به عمر
۵۰۰۰ساله نیســت یک کارمند یا کارگر نیاز
به یک عمر صدســاله دارند .پس الهی صد و
بیستساله شوید که حداقل پس از صد سال
که صاحب خانه شدید بیست سال در خانهتان
زندگی کنید!
خبــر آخــر و رفع زحمــت کنیــم :اتحادیه
محصوالت کشــاورزی اعالم کــرده :روسها
پول محصوالت کشــاورزی را با سه ماه تاخیر
میپردازند .در این رابطه هم خبرچین با الهام
از حافظ شیراز در بیان خوش قولی و پرداخت
بدهی خطاب به روسها میگوید:
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
طلبکاران خود را ازخودم خوشنود سازم!
خبرچین بخاطر بد حســابی و این دیر کردها
ناخوشنود است اگر زودتر اقدام نکنید خیلی از
دست شما ناراحت میشویم .همین!
دیالوگ

کســی کو بســته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیــر و زبر باد
تفسیر :معاون وزیر صمت گفتند :به قصد افزایش قدرت خرید مردم
تورم را کاهــش میدهیم حافظ نیز به طنــز میگوید :حتی اگر به
وعدههایتان عمل هم نکنید همه ما شیفته شماییم!

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

امام علی (ع) :کسی که خود را بشناسد کارش بزرگ شود.

خاتون  -تینا پاکروان

از ناخنگیر تا چاقو؛
خارج کردن  ۱۵۸شیء فلزی
از معده یک زن!

ناخنگیر ،چاقوی جیبی ،چاقوی میوهخوری،
موچین ،میخ ،ســوزن ،پیچ ،کلید و ســایر
قطعــات فلزی از معده یک دختر ۲۴ســاله
خارج شد.
به گزارش فرارو ،یک تیم پزشــکی در شهر
وان ترکیه موفق شدند  ۱۵۸قطعه فلزی را از
شــکم زنی که از مشکالت روانی رنج میبرد
خارج کنند ،اما وی در ســالمت کامل به سر
میبرد.
این زن پس از بلعیدن سوزن فلزی که باعث
درد شکم وی شده بود به بیمارستان دولتی
شهر وان منتقل شد و پس از انجام معاینات
پزشکی الزم ،پزشــکان وجود اشیاء خارجی
در معده وی را تایید کردند.
اشعه ایکس نشان داد که چیزی بیش از یک
جسم خارجی در معده بیمار وجود دارد .طی
یک عمل جراحی که دو ســاعت و نیم طول
کشید همه آنها با دقت از معده بیمار خارج
شده و فهرست شدند.
دکتر یوسف تکش جراح عمومی که این عمل
را انجام داد ،گفت :راستش را بخواهید من هم
در ابتدا باور نمیکردم ،ابتدا فکر میکردیم که
میتوانیم با آندوسکوپی سوزن را خارج کنیم،
اما به دلیل اینکه سوزن بیشاز حد بزرگ بود،
جراحی را انتخاب کردیم.
در حین جراحی با صحنــه تکان دهندهای
مواجــه شــدیم ۱۵۸ .جســم خارجــی در
اندازههای مختلف وجود داشت .همه آنها را
برداشتیم .حال بیمار ما خوب است.
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بازتاب ویدئوی درخواستهای یک مادر از گشت ارشاد در مورد فرزند بیمارش

سیدحسن خمینی :این کار هر چه باشد ،ارشاد نیست

آفتاب یزد-گروه شبکه :به تازگی ویدئویی
در شــبکههای اجتماعی در حال انتشار
اســت که برخورد تند یکی از گشتهای
ارشــاد پایتخت با مادر نگران یک دختر
را نشــان میدهد که واکنشهای زیادی را
در پی داشــته است .دختر این مادر توسط
گشت ارشاد دستگیر شده و در حال انتقال
با خودروی گشت است .خودروی گشت به
راه افتاده و مادر دختــر در حالی که آن را
گرفته و دنبال میکند فریاد زنان میگوید
که فرزندش بیمار است؛ دو زن دیگر نیز با
حضور در جلوی خودروی گشت سعی دارند
مانع از حرکت آن شــوند .اما راننده گشت
بیتوجه به حضور زنها به حرکت خود ادامه
میدهد و در نهایت باعث زمین خوردن مادر
دختر در خیابان میشود.
اکنون در پی انتشــار ایــن ویدئو مرکز
اطالعرســانی پلیــس تهران بــزرگ در
اطالعیهای از برخورد با ســرتیم گشــت
انتظامی خبر داد .در اطالعیه پلیس پایتخت
آمده است« :در پی اطالع از برخورد خارج
از ضوابط یکی از گشتهای پلیس با یکی از

شهروندان موضوع به سرعت مورد رسیدگی
قرار گرفته و با سرتیم این واحد انتظامی به
دلیل سوء مدیریت برخورد انضباطی شد».
اما انتشار این ویدئو بازتاب گستردهای در
شبکههای اجتماعی داشته است.
حجت االسالم و المســلمین سید حسن
خمینی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
«این کار هر چه باشد ،ارشاد نیست ،اسالمی

نیست ،عاقالنه نیست و هیچ منفعتی هم بر
آن مترتب نیست».
پرویز پرستویی هم در پستی اینستاگرامی
به این ویدئو واکنش نشــان داد .او در این
پست نوشت« :قدیما وقتی یه بچه مرتکب
اشتباهی میشد که خوشــایند پدر و مادر
نبود ،یواشــکی در گوشش میگفتند بزار
مهمونا برن ،میدونم چکارت کنم ،حاال بماند

که خود مهمونا هم تو خونه خودشون همین و
به بچه هاشون میگفتند! حاال حکایت ماست
...آقایان میهمان داریم اونم میهمان خارجی!
اگه تــرس از خدا و پیامبر و موال علی داری
بس کن! اینکارا کار درستی نیست! این مادره
که داره فریاد ضجه میزنه دخترم مریضه! این
همون مادره که میگن بهشت زیر پای مادران
است! یاد مادر خودت بیفت که اگه خون از
دماغت بیاد تا صبح خواب نداره! چرا حرمت
این مادر و در مالعام زیر پا میگذاری جواب
خدارو چی میدی؟ حاال این دختر خانم هر
اشتباهی مرتکب شــده و داری میبریش
درست یا غلط ،ولی این رفتار با مادرش ....آیا
این رفتار غیر اخالقی و انسانی و غیر قانونی
نیست؟»
محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصالح طلب
نیز در توییتی در واکنش به اطالعیه پلیس
در خصوص این اتفاق نوشــت« :خانمی که
جلو گشت ارشاد برای رهایی دخترش ضجه
میزد دل همه را لرزاند .پلیس گفته با مامور
خاطی برخورد کرده .آفرین .به بقیه گشتیها
مهربانی آموزش بدهید تا تکرار نشود».

جزییات برخورد با معلم آزارگر در شهرستان فردوس

آفتاب یزد -گروه شبکه :به تازگی خبری در رسانهها منتشر شده
که افکار عمومی را به شــدت تحت تاثیر قرار داده است .در خبرها
آمده است که یک معلم ۵۵ساله و دارای سابقه ۲۸ساله در آموزش
و پرورش در شهرستان فردوس تعداد زیادی از دانش آموزان خود را
مورد آزار و اذیت جنسی و کالمی قرار داده است .وی با سوءاستفاده
از کالسهای خصوصی ،تصاویر و فیلمهای مستهجن برای کودکان
پخش و آنان را مورد آزار جنسی قرار میداد .خانوادههای کودکان با
اعتماد به ظاهر و رفتار فریبنده م .د ،فرزندان خود را به کالسهای
وی میفرستادند .خمودگی ،گوشه نشینی و گریههای شبانه برخی
از ایــن دانش آموزان و ترس و واهمه آنها از همکالمی با دیگران
شــک خانوادهها را برانگیخت و پیگیریهای برخی والدین پرده از
این راز مخوف برداشت ،اما ترس از آبرو و نگرانی از تهدیدهای م .د،
خانوادهها را وادار به سکوت کرد .ولی شکایت تعدادی از خانوادهها،
پای م .د را به دادگاه باز کرد و حدود یک ماه و نیم قبل ،پروندهای
جهت رسیدگی به شکایت خانوادهها باز شد.
>جزئیاتماجرا

خاتون (نگار جواهریان) :پشت هر شوخی یهحرف جدی هست.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه (واتساپ)09213553193 :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یک
امور اجرایی و آگهیها0912 ۸19 77۸2 :
تلفن ۸۸321397- ۸ :نمابر۸۸321399 :
چاپ :صمیم -تلفن445۸2۸14 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61933000 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

تخلفات اداری آموزش و پرورش شد ».به گزارش ایرنا ،موسوینژاد
گفت« :دادگاه و هیات رسیدگی به تخلفات اداری در مرحله بدوی
نامبــرده را محکوم کرده که در صــورت تایید رای نهایی از طریق
مراجع ذیصالح اطالعرسانی خواهد شد».
>۵سالحبسوعدماقامتپنجسالهدرفردوس

اما مدیرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبی در واکنش به این
ماجرا گفته اســت« :آموزش و پرورش به محض اطالع از موضوع
آزار و اذیت کودکان در شهرســتان فردوس پیگیری مستمر را در
دستورکار قرار داده که منجر به تشکیل پرونده در دادگستری و هیات
رسیدگی به تخلفات اداری شــده است .سید علیرضا موسوینژاد
افزود« :اردیبهشت ماه سال جاری فردی با هویت (م .د) دارای ۲۸سال
ســابقه خدمت که تاکنون هیچ گونه سوءســابقهای نداشته است
در محل پارکینگ منزل مسکونی خود در خارج از ساعت آموزشی
با هماهنگی هفت نفر از اولیای دانشآموزان مقطع ابتدایی اقدام به
برگزاری کالس خصوصی برای آنان کرده اســت ».وی گفت« :فرد
مذکور طی فرآیند آموزش خود ،به اذعان دانشآموزان متاســفانه
آنــان را مورد آزار کالمی و جســمی قرار داده اســت ».مدیرکل
آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار داشت« :برگزاری این گونه
کالسها به هیچ عنوان مورد تایید آموزش و پرورش نبوده و بارها
بهعدم برگزاری این گونه کالسها توصیه شده است .در عین حال
آموزش و پرورش به محض اطــالع ،از طریق مراجع ذیربط و قوه
قضاییه پیگیریهای مستمر را آغاز کرده که منجر به بازداشت متهم
و تشکیل پرونده بهطور همزمان در دادگستری و هیات رسیدگی به

از سوی دیگر حجت االسالم زارع حسینی دادستان فردوس گفت:
بر اســاس مستندات موجود ،م .د به دلیل اتهاماتی همچون آزار و
اذیت جنسی ،بهرهکشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن اطفال و
در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل برای کودکان ،به
 ۵سال حبس تعزیزی وعدم اقامت پنجساله در شهرستان فردوس
محکوم شده است.
>محکومیتمتهمبه۲سالممنوعیتاقامتدرفردوس

اما رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت :با اعتراض برخی
شــاکیان به حکم صادر شده از ســوی دادگاه ،پرونده آزار و اذیت
کودکان در فردوس به دادگاه تجدیدنظر اســتان ارسال شده است
و بررسیها و تحقیقات قانونی همچنان ادامه دارد .به گزارش ایلنا،
حجتاالســالم علی موحدیراد اعالم کرد :خرداد گذشته و در پی
اعالم شــکایت خانوادههای هفت نفر از دانشآموزان دختر ،مبنی
بر اینکه فرزندشان توســط معلمی هدف آزار و اذیت و بهرهکشی
جنسی قرار گرفته اســت ،بالفاصله پروندهای در این باره تشکیل
شــد و با طی روال قانونی در شــعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری  ۲مورد
رسیدگی قرار گرفت .وی گفت :پس از انجام تحقیقات مقدماتی در

جعبه خواب عمودی
برای استراحت کارمندان ژاپنی!

شــرکت  Itokiژاپن و Koyo johan KK
بــا همکاری یکدیگــر راهکار جدیــدی برای
اســتراحت کارمندان خود ارائه کرده اند .آنها
قصد دارند از جعبههــای خواب عمودی برای
کمک به ایجاد فرهنگ اداری سالمتر استفاده
کنند .بــه گزارش فرارو Itoki ،یک شــرکت
متخصص در زمینه مبلمان مســتقر در توکیو
و  KyojuShinیک ســازنده تخته سه الیه

در هوکایدو میباشــد .ســاعات کاری بیش از
حد اداری یکی از مشــکالت بــزرگ در بین
کارمندان ژاپنی اســت .این کشور حتی برای
افــرادی که به دلیل انجام یک شــیفت کاری
کامــل و یا رفت و آمدهــای طوالنی در حین
کار میخوابند ،اصطــالح  inemuriرا به کار
میبرد .در ژاپن ،افراد زیادی هســتند که برای
اســتراحت کردن در محل کار ،به ســرویس
بهداشتی که مکان آلودهای است ،پناه میبرند.
 ،Saeko Kawashimaمدیــر ارتباطــات
 Itokiمیگویــد« :آنها باید در مکان راحتی
اســتراحت کنند ».این تختهای عمودی به
گونهای طراحی شــدهاند که کاربر میتواند به
راحتی سر ،زانو و پشت خود را به آن تکیه دهد
و روی زمیــن نیفتد .این جعبه کارکنان ژاپنی
را وادار میکند تا در طول روز اســتراحتهای
کوتاهی داشــته باشند که در نهایت به افزایش
بهــره وری آنها منجر میشــود .کاربر مانند
یــک فالمینگو بصورت عمــودی درون جعبه
قرار میگیرد و بــدون اینکه بیفتد ،میخوابد.
کاواشیما میگوید« :من فکر میکنم بسیاری
از ژاپنیها تمایــل دارند به طور مداوم و بدون
وقفه کار کنند .امیدوارمها شرکتها بتوانند از
این ایده ،برای بهتر اســتراحت کردن نیروهای
خود استفاده کنند».

مراجع انتظامی و دادسرا ،مشخص شد که متهم ۵۵ساله که هیچ
سابقه محکومیت کیفری هم ندارد ،با نشان دادن فیلمهای مبتذل
از طریق گوشی تلفن همراه به دختران خردسال و برخی رفتارهای
غیراخالقی ،اقدام به آزار و اذیت و بهرهکشــی جنسی از طریق در
اختیار گرفتن کودکان خردســال میکرد .رئیس کل دادگستری
خراسان جنوبی تصریح کرد :با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع،
پرونده مذکور از جنبههای مختلف مورد بررســی قرار گرفت و در
نهایت دادگاه کیفری  ۲براساس استنادات قانونی و با وجود انکارهای
متهم در برخی از اتهامات وارد شــده ،وی را به دلیل در دسترس
قرار دادن محتویات مستهجن برای اطفال و نوجوانان به تحمل سه
ماه حبس تعزیری ،به اتهام آزار و اذیت به تحمل  ۲ســال زندان و
درباره بهرهکشــی جنسی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال به
تحمل پنج سال زندان محکوم کرده است .وی افزود :از سوی دیگر
دادگاه متهم را از باب مجازات تکمیلی به  ۲سال ممنوعیت اقامت
در فردوس محکوم کرده است .حجتاالسالم موحدیراد بیان کرد:
در عین حال و با اعتراض برخی شاکیان به حکم صادر شده از سوی
دادگاه ،این پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است و
بررسیها و تحقیقات قانونی همچنان ادامه دارد تا همه زوایا و ابعاد
این ماجرای تاسف بار مورد بررسیهای قضایی قرار گیرد .وی گفت:
این متهم حدود  ۲۹ســال ســابقه فعالیت در آموزش و پرورش را
داشته اســت اما برگزاری کالسهای تقویتی آن هم در پارکینگ
منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد ،با وجود این
دستگاه قضایی با این گونه جرایم بهشدت برخورد میکند .رئیس
کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان به خانوادهها توصیه کرد:
حتما بــرای برگزاری کالسهای خصوصی و تقویتی به مکانهای
مورد اعتماد و تایید شده مراجعه کنند و قبل از هر چیز درباره مکان
برگزاری یا فرد مربی تحقیق کنند تا چنین حوادثی برای دیگران
تکرار نشود .وی با تاکید بر اینکه فقط هفت نفر از خانوادهها شکایت
کردهاند تصریح کرد :دستگاه قضایی با جدیت این پرونده را پیگیری
خواهد کرد و اجازه نمیدهد حقی تضییع شود .دادگستری استان
خراســان جنوبی پیش از این در اطالعیهای اعالم کرد :اصل اتهام
وارده بــه معلم مرد در فردوس ،کودکآزاری بوده و پرونده قضایی
هفت نفر از شاکیان ثبت شــده است .در این اطالعیه آمده است:
موضوع تجاوز معلمی در فردوس به  ۱۸کودک که در رســانههای
معاند منتشر شده ،صحت ندارد و تکذیب میشود.

نقشهجدیداینستاگرام
ویژگی تازهای برای کاربران

با نقشــه جدید اینســتاگرام که مانند نقشه
گوگل است دیگر مجبور نیستید اینستاگرام را
ترک کنید .عملکرد نقشه در اینستاگرام امروز
بســیار بهبود یافته و به نوعــی از گوگل الهام
گرفته شده است .نقشــه جدید اینستاگرام از
جستجوها و فیلترها پشــتیبانی میکند و به
کاربران این امکان را میدهد که رستوران ها،
تفرجگاهها و ســایر نقاط را مســتقیما در این
برنامه جستجو کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،نقشه به روز شده
همچنین دارای پستها ،داستانها و راهنماهایی
اســت که توســط کاربران برچســبگذاری
شــدهاند و نگاهــی اجمالــی را بــه کاربران
ارائه میدهند.
این نقشه از جســتجوهای هشتگ پشتیبانی
میکند و امــکان کاوش را با ضربه زدن روی
مکانهــای برچســبگذاری شــده در فیدیا
اســتوریها ارائه میدهد .همچنین میتوانید
نام یک موسســه ،شــهر یا محله را مستقیماً
در صفحه کاوش تایــپ کنید و نتایج را روی
نقشــه ببینید .نقشــه جدید به کاربران این
امــکان را میدهد که جســتجوهای خود را
در یــک مجموعه ذخیره کننــد و مکانها را
با دیگر کاربران به اشــتراک بگذارند .استفاده
از برچســبهای موقعیت مکانی روی پستها

و اســتوریها ،تا زمانی که نمایه شما عمومی
باشــد ،آن محتوا را به نتایج جستجو در نقشه
جدیــد اضافه میکنــد .این یــک گام دیگر
برای برنامه اینســتاگرام در تبدیل شــدن به
فروشگاهی یکپارچه برای شبکههای اجتماعی،
تجارت ،مسافرت و به طور کلی زندگی است.
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بهشتی:

ممکناستمسجداصفهان
در زمره آثار جهانی
«در معرض خطر» قرار بگیرد

ســیدمحمد بهشتی شــیرازی رئیس اسبق
ســازمان میراث فرهنگــی و یکی از اعضای
دولت اصالحات ضمن انتقاد از نوع مدیریت
حاکم بر میراث فرهنگــی به دیدهبان ایران
گفت :نگاه سیاســی صرف به حوزه میراث و
وزارتخانه تازه تأسیس کار را به جایی رسانده
که در سطح کشور مدیرانی ابتکار عمل را به
دست بگیرند که مباحث کارشناسی را فدای
کنشگری سیاســی خود کنند .اگر در بحث
مرمت آثار به ثبت رسیده در فهرست میراث
جهانــی ،اقدامات صورت گرفتــه بر خالف
ضوابط و اصول علمی باشد ،این خطر وجود
دارد که آن اثر تاریخی کشــورمان در زمره
آثــار جهانی «در معرض خطر» قرار بگیرد و
این رخداد یک آبروریزی برای کشور خواهد
بــود .وی میگوید؛ فضــای حاکم بر جامعه
امروز ایران آنقدر تحت تاثیر مسائل سیاسی
قــرار گرفته که حتــی موضوعات تخصصی
حوزه میراث فرهنگی نیز به ســرعت رنگ و
بوی سیاسی پیدا میکند .او میگوید؛ کاش
میراث فرهنگی در همان جایگاه معاونت در
ریاســتجمهوری باقی میماند تا مســائلی
همچون احتمال اســتیضاح وزیــر مربوطه
و همچنین کنشها و نگاههای سیاســی بر
حوزه بسیار حســاس میراث فرهنگی کشور
ســایه نمیانداخت .ســید محمد بهشــتی
شیرازی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی
در دوران اصالحات و از چهرههای شــاخص
حوزه فرهنگ و هنر راجع به اوضاع نامطلوب
میراث فرهنگی در کشور ،اظهار کرد :درباره
وضعیت نابســامان «حفاظــت» و «مرمت»
آثار باستانی باید به چند نکته توجه داشت،
زیرا نمیتوان اشکاالت موجود را از یک بُعد
بررســی کرد .وی گفت :بحرانهای موجود
در جامعــه امــروز ایران عاملی شــده تا هر
اتفاقــی که ارتباط مســتقیم با بحث میراث
فرهنگی پیدا میکند ،پیوســت «سیاسی»
به خــود بگیرد .متأســفانه جهتگیریهای
صفر و صدی در «تخفیف» و یا «تشــدید»
رخدادهــای پیش آمده عاملی میشــود تا
موضوعــات در محــدوده کارشناســی باقی
نمانــد و به این ترتیــب مواجهه تخصصی با
موضوع بسیار سخت میشود و هر موضوعی
موافقین و مخالفین سرســختی پیدا میکند
که هیچکــدام به نظر کارشناســی رضایت
نمیدهند .بهشتی با اشاره به اخبار مرتبط با
مرمت غیراصولی یکی از آثار تاریخی شاخص
در شــهر اصفهان ،بیان داشت :بنده به دلیل
مواجهه با حجم زیادی از اخبار متناقض در
خصوص یکی از مساجد تاریخی اصفهان ،از
مسئوالن وزارتخانه مربوطه (میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی) درخواست کردم
تا پس از بررســی کارشناسی ،بنده را نیز در
جریان اصل موضــوع پیش آمده قرار دهند.
رییس اســبق سازمان میراث فرهنگی گفت:
گزارشــات فراوان ،متناقض و در عین حال
اغراقآمیز در فضای رســانهای ســبب شده
که برای مخاطب مشــخص نباشــد مرمت
غیراصولی و ابعاد آن مرتبط با «مسجد شیخ
لطفاهلل» اســت یا «مسجد شــاه اصفهان».
این اســتاد دانشگاه با تشریح ابعاد دیگری از
موضوعات مرتبط بــا مرمت و نگهداری آثار
باســتانی ،بیان داشــت :باید توجه کنیم که
مرمت آثاری که به «ثبت جهانی» رســیدند
از حساســیت باالیی برخوردار اســت .زیرا
هرساله باید گزارشــات مرتبط با مرمت این
آثار به اطالع «مرکز میراث جهانی» برســد.
وی اضافــه کــرد :اگر در بحــث مرمت آثار
به ثبت رسیده در فهرســت میراث جهانی،
اقدامــات صورت گرفته بــر خالف ضوابط و
اصول علمی باشــد ،این خطر وجود دارد که
آن اثر تاریخی کشورمان در زمره آثار جهانی
«در معــرض خطر» قرار بگیرد و این رخداد
یک آبروریزی برای کشور خواهد بود .رئیس
اســبق ســازمان میراث فرهنگی در دولت
اصالحات ،در بخش دیگــری از گفتوگوی
خود با تأکید بر اهمیــت وجود نگاه جمعی
در بحث آثار باســتانی ،بیان داشــت :هرگز
نمیتوان موضوعــات مهمی همچون مرمت
یک اثر تاریخی به ثبت رســیده در فهرست
میراث جهانــی را صرفا به یک کارشــناس
ســپرد هرچند از خبرگی برخوردار باشــد،
درباره چنین آثاری ضرورت دارد نســبت به
هر اقدامی اجماع خبرگان حاصل شــود .به
همین جهت الزم اســت در موضوعات این
چنینی که اخبار آن نیز به گوش میرســد؛
از نظرات تمامی افــراد خبره و باتجربه بهره
گرفته شود .بهشتی تأکید کرد :حاکم شدن
نگاه سیاســی به موضوعاتی همچون میراث
فرهنگی آسیبزا است چراکه میراثفرهنگی
بــه لحاظ اهمیت و حساســیت همچون بار
شیشه است و نتیجتا در این کشمکش حتی
اگــر طرفداران میراثفرهنگی پیروز شــوند
مسلما این بار شیشه آسیب خواهد دید.

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

اجتماعی

چرا کارگران و بازنشستگان در حاشیه قرار میگیرند؟
کارگران معتقد هســتند فراین ِد تخصیــص بودجه ،در بخشهایی
عادالنــه نیســت؛ آنچه اتفاق افتــاده و مورد انتقاد اســت ،چندان
پیچیــده نمینماید :تکالیف باالدســتی و غیرقابل اغماض ،تامین
اعتبــار نمیشــوند و آن جاهایــی کــه الزم اســت ،بودجه کافی
اختصاص نمییابد :انقباض پشت انقباض.به گزارش ایلنا ،دولتها
دهههاســت که ســهم درمان کارگران را نمیپردازند؛ دولتها که
براســاس اصل  ۳۱قانون اساسی مکلف به تامین مسکن با اولویت
فرودســتان –کارگران و روستانشینان -هســتند ،دهههاست که
اعتبــار الزم به این بخش اختصاص نمیدهند؛ اینها تکالیف قانون
اساسی است که بر زمین مانده اما مسئله از این فراتر میرود.برای
پرداخت بدهی دولتها به سازمان تامین اجتماعی ،اعتبار ساالنهی
ِ
کیفیت مناســب اختصاص نمییابد؛ و در موارد بسیاری
کافی و با
به بهانهی کمبود اعتبار و بار مالی آن؛ با برخی طرحهای معطوف
به بهبود وضعیت کارگران مخالفت و مقابله میشــود؛ نمونهی آن،
تاخیر در تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
اســت؛ تاخیری که از زمستان سال قبل تا پنجم تیرماه امسال به
درازا کشید؛ کارشناســان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور
و همچنین کارشناســان سازمان امور استخدامی عنوان میکردند
این طــرح بار مالی دارد و دولت نمیتوانــد آن را اجرایی کند .در
زمان بررسی کلیات طرح ،بارها کارشناسان و مدیران ارشد سازمان
گفتمان «عدالت در پرداخت
امور استخدامی به صحنه آمدند و از
ِ
منهای حذف پیمانکاران و واســطهها» دفاع کردند؛ امروز کارگران
ِ
نهایت امر پیروز نشود!
خدا خدا میکنند که این گفتمان در
>انتقاداصلیمتوجه«برنامهوبودجه»است

از قضا انتقاد اصلی ،متوج ِه مهمترین نها ِد تخصیصگر بودجه یعنی
ســازمان برنامه و بودجه کشور اســت؛ نهادی فرادستی که خزانه
بیت المال را مدیریت میکند و تشــخیص میدهد چه پولی ،کجا
و برای چه کســانی خرج شــود؛ عملکرد این سازمان در دورههای
مختلف نشــان داده کــه در بودجه ریزی (تنظیــم الیحه بودجه
ســاالنه) که همان تقسیمبندی بودجه کشور است و در تخصیص
اعتبــار ریالی به این فضاهای بودجهایِ تفکیک شــده ،کارگران و
بازنشســتگان همواره در حاشیه قرار گرفتهاند .برای بیش از نیمی
از جمعیت کشــور ،آن چنان که باید ،پولی در کار نیست! همیشه
اولیــن انقباضات ،گلوی کارگران و بازنشســتگان را گرفته اســت.
به همین دلیل اســت که علی اکبر عیوضــی (عضو هیئت مدیره
کانون بازنشســتگان کارگری تهران) معتقد است؛ سازمان برنامه و
بودجه به نفع کارگران و بازنشستگان عمل نمیکند و شاید اگر این
سازمان نباشد ،بهتر بتوان دولت را به انجام تکالیف و اجرای قانون
مجاب کرد؛ امروز هم بدون تردید کارشناسان این سازمان هستند
که با افزایش قانونی مستمری بازنشستگان و اجرای ماده  ۹۶قانون
تامین اجتماعی مخالفت میکنند.

>سابقهیانحاللوتفکیک

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،پیش از این تجربهی انحالل
و تفکیک داشــته است؛ این ســازمان در دولت احمدینژاد منحل

بخش اعظم مشکالت امروز بازنشستگان،
ریشه در عملکرد سازمان برنامه و بودجه
دارد؛ سوگیری این سازمان همیشه خالف
منافع جامعه کارگری بوده .همین االن ،به
ِ
چالش برخوردنِ اجرای مصوبه شورایعالی کار
برای بازنشستگان کارگری در دولت ،محصول
ِ
کارشناسی غیرکارشناسانهی کارشناسان
نظر
سازمان برنامه بودجه است .با این وصف،
این سوال مطرح میشود که آیا اساس ًا وجود
چنین سازمانی به نفع جامعهی کارگری است
شــد و کارکرد آن به یــک معاونت اجرایی تقلیل یافت .ســازمان
مدیریت و برنامهریزی از ادغام دو ســازمان به عناوین سازمان امور
اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه
 ۱۶اســفند  ۱۳۷۸شورای عالی اداری تأسیس و در  ۱۷تیر۱۳۷۹
نمودار ســازمانی آن تصویب و به اجــرا درآمد .پس از انحالل این
سازمان در ســال  ۱۳۸۶به دســتور محمود احمدینژاد ،معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی تأســیس شد و این معاونت بخشی
از وظایف آن را به عهده گرفت .با آغاز کار دولت حســن روحانی،
زمزمههای احیای این سازمان شنیده شد و در نهایت در  ۱۹آبان
 ،۱۳۹۳با دســتور رئیسجمهور و تصویب شــورای عالی اداری با
ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیسجمهور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
احیا شد.
اما آمد و ِ
رفت مدیران ،تاثیر چندانی در بهبود عملکرد این سازمان
میلیونی کارگری نداشته است؛
در قبال جامعهی هدف بیش از ۴۴
ِ
همچنــان با انقباض بســیار در تنظیم لوایح بودجه ســاالنه رفتار
میشــود؛ سهم درخوری برای درمان ،مســکن و آموزش کارگران
در نظر نمیگیرند؛ ســهم چندانی برای پرداخت بدهیهای دولت
به ســازمان تامین اجتماعی لحاظ نمیشود؛ ســهمی برای انجام
تعهــدات انبو ِه بیمهای و حمایتی دولت – از بیمه شــدگان خاص
گرفته تا ســهم دولت در صندوق بیمه بیکاری -منظور نمیشــود
و زمانیکه بودجه به تصویب میرســد و برای اجرا ابالغ میشــود،

استحصال "آبهای ژرف"
راهکار دولت برای رفع تشنگی سیستان و بلوچستان

وزیــر کشــور از ورود  ۲دکل حفاری چــاه آب ژرف جدید و مدیریت آبهای مرزی در سیســتان و
بلوچستان به منظور رفع تشنگی این استان خبر داد.به گزارش تسنیم؛ یکی از استانهایی که بیش
از ســایر نقاط کشور از بحران آب رنج میبرد ،استان سیستان و بلوچستان است؛ دمای باال ،متوسط
بارندگی پایین ،خشــکی هامون و عدم تخصیص حقآبه آن ،همه و همه ســبب شدهاند تا هموطنان
بلوچستانی بیش از همیشه از گرمی هوا و بیآبی رنج ببرند.به منظور رفع تشنگی این استان ،احمد
وحیدی ،وزیر کشور در صفحه شخصی خود از تسریع استحصال "آب ژرف" در سیستان و بلوچستان
خبر داد و نوشــت :قرار اســت  ۲دکل جدید حفاری چاه ژرف وارد منطقه سیستان شود و چاههایی
که موجود اســت هم به ســرعت برای انتقال آب و مصرف وارد مدار شده و روزانه  ۱۰۰۰مترمکعب
آب را توزیع کنند.وی همچنین به مدیریت آبهای مرزی در این اســتان اشــاره کرد و گفت :درباره
آبهایی که از منطقه خارج میشود نیز مقرر شد پس از عکسبرداری یک هزارم ،اقدامات الزم انجام
شــود.برخالف مدیریت آبهای مرزی که همه کارشناســان و اساتید علوم محیط زیست و مدیریت
منابع آبی کشــور بر آن تأکید دارند ،اســتحصال آب ژرف در کشــور همچنان مخالفانی دارد که هر
گونه اســتحصال بدون انجام مطالعات کافی را به ضرر کشور میدانند .علی سالجقه ،رئیس سازمان
محیط زیســت از جمله مخالفان استحصال آب ژرف در منطقه است که در این رابطه گفته بود :اگر
هدف از پرداختن به آبهای ژرف ،اکتشافی و آزمایشی باشد مشکلی ندارد اما اص ً
ال نباید وارد بحث
استحصال از این منابع شویم.علیرضا شهیدی؛ رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نیز از
مخالفان اســتحصال آب ژرف است که ضمن اعالم مخالفت خود با این موضوع ،استحصال آب ژرف
را آخرین راهکار مدنظر برای رفع تشــنگی سیستان و بلوچستان دانسته است.در اظهارنظری دیگر،
مجید مخدوم ،عضو شورایعالی محیط زیست و از اساتید برجسته محیط زیست کشور گفته است که
هیچ مســتندات قانعکننده،علمی و فنی در مورد احیا پذیری ذخایر آب ژرف وجود ندارد .بروید و از
تمام متخصصین جهان بپرسید کدام عقل سلیمی فقط برای استحصال یک چاه ،صد میلیارد تومان
هزینه مطالعات ،اکتشاف و حفاری هزینه میکند که بتواند در شبانهروز فقط یک هزار و پانصد متر
مکعب آب که چیزی حدود پانزده لیتر در ثانیه است را استحصال کند.

>نظراتکارشناسانهکهبازنشستگانرادرتنگناانداخت!

او ادامه میدهد :این ســازمان اجازه نمیدهد دولت یا بهتر بگوییم
دولتها ،منافع مردم را از نزدیک لمس کنند و با نظرات کارشناسی
خود ،بیشــتر دولت و کاربدستان را از مردم دور میکند؛ در بحث
جراحــی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز نظر کارشناســان این
ســازمان به کرسی نشســت و در بودجه امســال ارز دولتی برای
کاالهای اساسی حذف شد؛ بعد هم ماجرای مستمریها پیش آمد.
کارشناســان این ســازمان از یک طرف ،ارز دولتی را حذف کردند
و موجب تحمیل تورم سرسامآور به سفرههای بازنشستگان شدند
و از ســوی دیگر ،به بهانهی اینکــه تامین اجتماعی منابع و اعتبار
کافی نــدارد ،اجازه نمیدهند ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی اجرا
شــود؛ و جالب اینجاست که هیچ اهتمامی برای تامین اعتبار بابت
بدهیهای دولت به تامین اجتماعی ندارند؛ یعنی سیاستگذاریها
و نظراتِ به اصطالح کارشناســانهی این سازمان ،بازنشستگان را از
همه نظر در تنگنا انداخته اســت! به نظر میرسد نظر کارشناسان
این سازمان نه منطقی است و نه بر مبنای قانون .فقط منافع جزئی
و آنــی دولت را در تقابل بــا منافع جمعی مردم در نظر میگیرند.
بــه گفته وی ،بدهی بیــش از  ۴۰۰هزار میلیاردی دولت به تامین
اجتماعــی نیز برآمده از عملکرد ســازمان برنامه و بودجه در طول
سالهای گذشته است؛ چون باید زمینههای اجرای تعهدات ریالی
دولت را این ســازمان فراهم میکرد کــه هرگز این اتفاق نیفتاد و
تعهدات برهم انباشــته شد تا به امروز رسیدیم؛ همیشه سازمان و
بیمه شــدگان آن را در اولویت آخر گذاشتند…به لیست طوالنی
بودجه خورهای دولت نگاه میکنیم؛ سازمانهایی که هر سال بدون
توجه به اوضاع اقتصادی کشور ،اعتبارات سنگین دریافت میکنند؛
بــا این حال ،ســازمان برنامه و بودجه به عنــوان بازوی تخصیص
و تامیــن اعتبارات دولــت ،چندان به دنبال اعمال سیاســتهای
انقباضی برای این نهادها و ســازمانها نیست؛ این در حالیست که
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ اگر تخصیص اعتبارات،
عادالنه و براســاس منافع واقعی مــردم صورت میگرفت ،تحمیل
ریاضت و تورم به این حجم از سنگینی نمیرسید!

سودجویی از کودکان
در فضای مجازی مصداق جرم است

رئیس کمیته اشــتغال و روابط کار کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی گفت :به کارگیری
کودکان در فضای مجازی با هر هدفی مصداق جرم اســت و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد ،هنوز
قانون مشخصی برای مقابله با این آسیب نداریم اما میتوان از ظرفیت قوانین فعلی برای مبارزه با برخی
معضالت اجتماعی پیروی کرد.علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خانه ملت در مورد استفاده از کودکان
برای تبلیغ ،در فضای مجازی گفت :کودک کار در فضای مجازی پدیده نوظهوری است ،در طی چند
سال اخیر با رشد شبکههای اجتماعی این معضل با برنامه ریزی در سایه سایر نامدیریتی شدت گرفته
است .در شرایطی که بسیاری از کودکان شیکپوش با اهداف اقتصادی توسط والدین یا افراد مختلف
در این فضا وادار به کار میشوند ،که آسیبهای متعددی را به همراه داشته است.وی افزود :کودکان
را بازیچه اهداف خود قرار دادن بدترین نوع خصومت محسوب میشود ،آنها امانتهای الهی هستند و
باید در جهت کمال انسانی پرورش یابند ،در نظر بگیریم که در مسیر تربیت کودک به سمتی حرکت
کنیم که آنها ابزاری برای سودجویی نباشند .عنابستانی یادآور شد :هرگونه بهره جویی از کودکان برای
رســیدن به اهدافی از قبیل مسائل اقتصادی و یا جذب مخاطبان در شبکههای اجتماعی سودجویی
علیه آنها محســوب میشود و این اقدامات خالف قانون ،عرف و ظرفیت انسانی است.عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی به کارگیری کودکان در فضای مجازی را مصداق جرم دانست و تاکید
کرد :به کارگیری کودکان در فضای مجازی با هر هدفی مصداق جرم است و باید مورد پیگرد قانونی
قرار بگیرد ،هنوز قانون مشخصی برای مقابله با این آسیب نداریم اما میتوان از ظرفیت قوانین فعلی
برای مبارزه با برخی معضالت اجتماعی پیروی کرد .ساختار قضائی کشور نباید مسائل مهم حقوقی را
به بهانه نبود قوانین منتظر بگذارد.وی ادامه داد :سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی تنها مختص
به کشور ما نیست ،متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی این معضالت در سطح جهانی همه گیر شده است،
امروزه شاهد قربانی شدن کودکان کار به صورت مدرن در شبکههای مجازی هستیم .وی خاطرنشان
کرد :برای بازدارندگی و مقابله با معضالتی نظیر سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی میتوان از
قوانین فعلی استفاده کرد ،اگر دولت خالء قانونی در تمام حوزهها به ویژه در راستای حمایت از کودکان
در فضای مجازی احساس میکند الیحه به مجلس ارسال کند.

«گردشگری انبوه»؛ بالی جان محیط زیست

یک کارشــناس محیط زیســت ضمن تاکید بر حرکت به ســمت
گردشگری مســئوالنه برای حفاظت از محیط زیست ،گردشگری
انبوه را باعث تشدید تخریب سرزمین دانست.به گزارش ایسنا ،طبق
تعریف انجمن بینالمللی اکوتوریسم ( ،)TIESمیتوان اکوتوریسم
را به عنوان ســفری مسئوالنه به مناطق طبیعی تعریف کرد که در
این ســفر محیط زیســت و رفاه مردم محلی حفظ میشود .چنین
ســفرهایی را میتوان به لطف شبکه بینالمللی موجود میان افراد،
مؤسســات و صنعت گردشــگری ایجاد کرد که در آن گردشگران
و متخصصان گردشــگری در مورد مسائل زیستمحیطی آموزش
میبینند.همچنین اکوتوریسم ملی استرالیا ،این نوع از گردشگری
را به عنوان گردشگری پایدار زیستمحیطی با تمرکز اولیه بر تجربه
مناطــق طبیعی تعریــف میکند که درک ،قدردانــی و حفاظت از
محیط زیســت و موضوعات فرهنگی را تقویت میکند.گردشگری
اکوتوریسم عالوه بر به حداقل رساندن تأثیرات فیزیکی ،اجتماعی،
رفتاری و روانی ،زمینــه ایجاد فرهنگ احترام و حفاظت از محیط
زیســت و در عین حال ارائه تجربیات مثبــت به بازدیدکنندگان و
میزبانان را فراهم میکند.در اکوتوریســم ،آگاهی بیشــتری نسبت
به لــزوم حفاظت از محیط زیســت و تمایل به مشــارکت در این
امر وجود دارد .اکوتوریســم ممکن اســت به حفاظت از مکانهای
حساس محیطی و افزایش آگاهی در مورد مسائل حساس محیطی
و اجتماعی نیز کمک کند همچنین امکان دارد فرصتهای درآمدی
مناســبی برای مردم محلی ایجاد کند.محمد درویش  -کارشناس
محیط زیست -به ارائه تعریفی از گردشگری پایدار پرداخت و گفت:
گردشــگری پایدار به ساز و کاری اشــاره دارد که میتواند به رونق
اقتصاد محلی کمک کند ،وابســتگی معیشتی به منابع آب و خاک
را کم و خســارت ناشــی از فعالیتهای کاهنده کارایی سرزمین را
بــه کمترین حد خود کاهش دهد .در واقع گردشــگری پایدار اگر
اتفاق بیفتد،یک معادله بــرد -برد خواهد بود.رئیس کمیته محیط

بازهم مراحل تخصیص اعتبار به مشــکل برمیخورد؛ همان مبالغ
قلیــل که در بودجه ســهم تامین اجتماعی اســت ،با کیفیت و به
موقع تامین اعتبار نمیشود و البته به بهانهی کمبود بودجه ،مقابل
اجرای قانون «سنگاندازی» میشود :پول نداریم ،پس امسال همه
بازنشســتگان باید مشمول افزایش ده درصدی مستمریها شوند.
عیوضــی در ارتباط با این رویکرد تاریخــی میگوید :بخش اعظم
مشــکالت امروز بازنشستگان ،ریشــه در عملکرد سازمان برنامه و
منافع جامعه
بودجه دارد؛ ســوگیری این سازمان همیشــه خالف
ِ
برخــوردن اجرای مصوبه
کارگری بــوده .همین االن ،بــه چالش
ِ
شــورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری در دولت ،محصول نظر
کارشناســی غیرکارشناسانهی کارشناسان ســازمان برنامه بودجه
ِ
اســت .با این وصف ،این ســوال مطرح میشود که آیا اساساً وجود
چنین سازمانی به نفع جامعهی کارگری است؟

زیســت در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو به جنبههای متفاوت
مزایای گردشگری پایدار بر محیط زیست اشاره کرد و توضیح داد:
گردشگری پایدار ابتدا باعث ارتقای بنیه مالی جامعه محلی میشود
و وقتی که جامعه محلی از رفاه بیشتری برخوردار باشند ،مجبور به
حفر چاه بیشــتر ،قاچاق چوب و شکار بیرویه برای تامین معیشت
خود نیستند .فشار بر طبیعت کاهش پیدا میکند و این موضوع به
کاهش خطرات ناشــی از بیابان زایــی نیز کمک میکند.وی افزود:
مزیت دوم اینکه گردشگری مسئوالنه باعث آشنایی گردشگرانی که
از فرهنگها و جوامع مختلف هســتند با آیینها و فرهنگ جامعه
مقصد میشود .تعامل بهوجود میآید ،رواداری را افزایش میدهد و
به این ترتیب کدورتها نیز کاهش پیدا میکند.درویش خاطرنشان
کــرد :جامعهای بــا امنیت باال در گردشــگری و تبادالت فرهنگی،
جامعهای تابآورتر است و احتمال نزاع ،سقوط ارزشهای اخالقی
و افزایــش تمهیدات امنیتی در آن کاهــش پیدا میکند.این فعال
محیط زیســت در مقابل مفهوم گردشــگری پایدار به ارائه تعریفی
از گردشــگری انبــوه پرداخت و گفت :گردشــگری انبوه چیزی به
عنوان ظرفیت برد را به رســمیت نمیشناسد .ما باید بدانیم که هر
اکوسیستم از هر سرزمینی توانایی پذیرش حد مشخصی از مردم،
مســافران و گردشگران را دارد .در صورت بیتوجهی به این توانایی
تشدید تخریب سرزمین را شاهد هستیم.درویش به تبعات ناشی از
گردشــگری انبوه بر محیط زیست اشاره و اظهار کرد :میزان تولید
زباله ،ورود پسابها ،شیرابهها ،تخریبهای غیرعمدی به سامانههای
طبیعی و آلودگی صوتی در محیط زیست افزایش پیدا میکند .به
عالوه با ســلب آسایش جامعه محلی ،فرهنگ جامعه محلی نیز به
مخاطره میافتد.وی تغییر ظرفیت تحمل هر اکوسیستم را اقدامی
نادرست دانست و افزود :الزم است به سمت گردشگری یا بوم گردی
مسئوالنه سوق پیدا کنیم .اصوال هر سرزمینی ظرفیت تحمل خاصی
دارد بنابراین نباید بیش از ظرفیت از آن استفاده کرد.این کارشناس

محیط زیســت به مثالی از ســاخت تلهکابین به مقصد دریاچه آب
شیرین ولشت  -در جنوب غرب شهر چالوس و شمالشرق منطقه
ییالقی کالردشت واقع در اســتان مازندران  -اشاره کرد و توضیح
داد :در مقطعی قرار بود تله کابین از ادامه ایســتگاه هفت به سمت
دریاچه ولشت ساخته شود .با مشورت یک مشاور ژاپنی امکانپذیر
بودن آن را ســنجیدند .مشاور ژاپنی امکانپذیر نبودن این پروژه را
تایید کرد چراکه به گفته او برای اقتصادی شــدن این طرح باتوجه
به بودجه هزینه شــده برای ســاخت آن باید روزانه  ۳۷هزار ۵۰۰
نفر از این تلهکابین اســتفاده میکردند .با اینکه سرمایهگذار گفته
بود میتواند از راه تبلیغات ،روزانه این تعداد نفر را فراهم ســازد باز
هم مشــاور ژاپنی این پروژه را امکان پذیر نداشــت چراکه ظرفیت
برد مقصد بیشــتر از  ۵۰۰نفر نبود و نمیتوان ۳۷هزار و  ۵۰۰نفر
را دور دریاچهای که تنها  ۵۰۰نفر ظرفیت برد داشــت ،جمع کرد.
درویش افزود :در صورت اجرای این طرح ،دریاچه آرامش و زیبایی
موجود را از دســت میداد ،اهداف آن تامین نمیشــد و در نهایت
اکوسیســتم نیز آســیب میدید .به همین دالیل اجرای این پروژه
کنسل شــد.وی آموزش درباره دو مفهوم گردشگری پایدار و انبوه
را در جهت حفظ محیط زیست دارای اهمیت دانست و گفت :این
دو مفهوم در دروس دانشــکدههای گردشگری تدریس میشوند و
حتما باید جزو اصول گردشگری به رسمیت شناخته شوند.درویش
در پایان به ارائه راهکار برای حرکت به سمت گردشگری مسئوالنه
جهت حفاظت از محیط زیست اشاره و اظهار کرد :گردشگران باید
جز رد پا چیزی از خود در طبیعت بر جا نگذارند ،پسماندهای انبوه
مواد غذایی خود را با خود برگردانند و بهانه برای نبود سطلزباله در
طبیعت نیاورند ،به  ۱۰۰متری رویشگاههای حساس و محیطهای
تاالبی نزدیک نشوند،آلودگی صوتی ایجاد نکنند ،در حد توان برای
روشنکردن آتش از پیکنیکهای گازی و سفری استفاده کنند و
در غیر این صورت به جای اســتفاده از چوبهای خشک منطقه با
خود ذغال به همراه داشــته باشند و حتما در پایان کار خود آتش
را خاموش کنند.
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قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل:

درزمینهتامینتجهیزات
دانشگاهیتحریمهستیم

قائم مقــام وزیر علوم در امــور بینالملل گفت:
درهای کشور ایران رو به کسانی که عناد ذاتی با ما
ندارند ،باز است .ما میخواهیم از جوانان خودمان
اســتفاده کنیم تا بتوانیم آنها را به کشــورهای
دوست بفرستیم تا شــعبهای از دانشگاههای ما
راهاندازی کنند« .وحید حدادی اصل» قائم مقام
وزیــر علوم در امور بینالملل در گفتوگو با ایلنا
درباره برنامه اعزام اساتید به دانشگاههایی که با
آنها در تعامل هســتیم ،گفــت :در حال حاضر
تعداد زیادی جــوان داریم که دکتری میگیرند
و این جوانان جویای کار هســتند .کســانی که
دکتری میگیرند عموما عالقه دارند به کســوت
هیئت علمی دربیایند .چه اشــکالی دارد که ما
فضــا را باز کنیم تا بتوانیم هیئت علمیهایی در
کشــورهای دیگر داشته باشــیم؟ یا شعباتی از
دانشگاههای بزرگ خودمان در کشورهای دیگر
داشته باشیم؟ کشــورهای غربی هم همین کار
را میکنند .وقتی به کشــورهای عربی میروید،
میبینید که شعباتی از دانشگاههای آمریکایی،
انگلیسی و…دارند ما هم میخواهیم همین کار
را انجام بدهیم .او تصریح کرد :نماینده ســازمان
ملل وقتی به اینجا آمد به او گفتیم که تحریمها
چه اثراتــی دارد؟ تاکید کردیــم که هرجایی را
تحریــم میکنند ،دانشــگاههایش را که تحریم
نمیکنند! بســیاری از دانشــگاههای ما درحال
حاضر در زمینــه تامین تجهیزات دانشــگاهی
تحریم هستند که خیلی مشکالت دارد.

پلیس

نمره منفی و جریمه
برای تردد از خط اضطرار
در بزرگراهها و تونلها

کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ
اعالم کرد که تردد از خط اضطرار در بزرگراهها
و تونلهای شهری عالوه بر جریمه مشمول پنج
نمــره منفی نیز خواهد بود .به گزارش ایســنا،
سرهنگ رابعه جوانبخت با بیان اینکه خط ویژه
در واقع مســیر مشخص و کانالیزهشدهای است
که برای اســتفاده از حمل و نقــل عمومی در
نظر گرفته شــده است ،گفت :برخی سازمانها
و ارگانهــا نیز مجوز عبــور در برخی از مقاطع
آن را دارند و محل آن مشخص است .همچنین
ورودی و خروجیهای خط ویژه با تابلوها کامال
مشخص اســت و اگر کســی به این خط ورود
کند ماموران پلیس با این تخلف برخورد کرده
و اعمــال قانون میکنند.کارشــناس تصادفات
پلیس راهــور تهران بزرگ با بیــان اینکه خط
اضطرار با خط ویژه فــرق دارد ،ادامه داد :خط
اضطرار خطی اســت که فقط و فقط برای تردد
خودروهای امدادی در نظر گرفته شــده است
تــا در مواقع خــاص بتوانند با اســتفاده از آن
وظیفه اصلی خــود را در کمترین زمان ممکن
انجــام دهند .در همین راســتا نیــز برخورد با
تخلفات ورود به خط اضطرار است که شدیدتر
از برخورد با خط ویژه اســت زیرا رانندهای که
بــه خط اضطرار ورود و قانون شــکنی میکند
عــالوه بر جریمــهای که به او تعلــق میگیرد
پنج نمــره منفی نیز برای وی ثبت میشــود.
جوانبخت افزود :این موضوع نشان میدهد که
راننــدگان نباید این مســیر را از آن خود کنند
چرا که از اهمیت بســیاری برخوردار اســت و
برای امدادرسانی به آحاد جامعه در نظر گرفته
شده اســت.وی ادامه داد:پلیس برای برخورد با
هنجارشکنیها و قانونشکنیها حاضر است و
یکــی از کدهای تخلفی که پلیس راهور تهران
بزرگ با آن برخورد میکند و مورد اعمال قانون
قرار میدهــد ،ورود خودروها به خطوط ویژه و
اضطرار است.جوانبخت ادامه داد :ما شاهد این
تصویر در ترافیک هستیم که برخی رانندگان به
آمبوالنــس و خودروهای امدادی راه نمیدهند
یا گاهــی خودروها از تــردد آمبوالنسها بهره
برده و پشــت سر آن از ترافیک عبور میکنند.
در همه جــای دنیا برابر آیین نامهای که وجود
دارد ،خودروها باید پس از شنیدن صدای آژیر
آمبوالنس به منتهی الیه ســمت راســت خود
بروند و مســیر را برای آن خودروی امدادی باز
کنند چرا که بحث احیا و دقایق طالیی مطرح و
مد نظر است .وی افزود :اغلب اوقات بیمار با پنج
دقیقه زودتر رســیدن عملیات احیا به زندگی
بازمیگردد و ما باید این احســاس مســئولیت
را داشــته باشیم .هر کس خود را جای دیگران
بگذارد و هر کدام از ما این فکر را داشته باشیم
که شاید روزی این اتفاق برای خود ماهم بیفتد
یا عزیزان ما در این شــرایط قرار بگیرند ،یقینا
ما در این لحظه تصمیــم منطقیتری بگیریم.
کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ
ادامــه داد :راه دادن به آمبوالنس و خودروهای
امدادی یک مبحث است و متاسفانه مورد بعدی
این است که اگر مسیری هم باز باشد یک تعداد
خــودرو به ســرعت پشــت آن آمبوالنس قرار
میگیرند و میخواهند مسیر را از آن خود کنند
که با قانون و فرهنگ تناقض دارد.

ارتباطات
وزیر ارتباطات:

چیزیبهنامقفلکودکنداریم

وزیر ارتباطــات گفت :ما قفل کودک نداریم،
بلکــه نگرانی برخــی خانوادههــا را از وجود
محتواهای غیــر اخالقی برطــرف کردیم.به
گزارش ایلنا ،عیســی زارعپور وزیر ارتباطات
و فنــاوری درباره قفل ســرچ گوگل در ایران
گفــت :چیزی به نام قفل کودک نداریم بلکه
نگرانی برخــی خانوادهها از وجود محتواهای
غیر اخالقی برطرف شــد .وی افــزود :وجود
محتواهای غیراخالقی و دسترســی آسان به
این محتواها باعث شــد تا خانوادهها به ما از
نگرانی جدی در این باره ســخن بگویند.زارع
پور اظهار داشت :این یک نگرانی جدی است
که با کمک اپراتورهای ارتباطی ســرورهایی
معین کردیم تــا نگرانــی خانوادهها برطرف
شود.وی اضافه کرد :دسترسی به محتواهای
غیراخالقی و خشــونتآمیز که خطوط قرمز
است ،برطرف شد.

شهری

اولتیماتومیکماهه

به مالکان ساختمانهای ناایمن

ایمنســازی  ۸ســاختمان پرخطر در تهران
آغاز شــده اســت .جلســات با مالکان ادامه
دارد و رئیس ســازمان آتشنشانی شهرداری
تهــران میگوید اگر مالکان پــای کار نیایند
تــا یک مــاه آینده بــا آنها برخــورد جدی
میشــود .به گزارش فارس ۱۲۹ ،ساختمان
ناایمــن در تهــران وجود دارد کــه به اعتقاد
برخی مســئوالن پرخطر هستند و قرار است
در یک مــاه آینده در صورتی که مالکان آنها
اقدام به ایمنســازی نکنند؛ برخــورد با آنها
صــورت گیرد.علی نصیری ،رئیس ســازمان
پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران در
خصوص ساختمانهای ناایمن شهر میگوید
که قوه قضائیــه ،دولت و نهادهای قانونگذار
و سیاستگذاری و نهادهایی مانند شهرداری
با جدیت بســیار باال پــای کار آمدهاند تا در
زمینه ساختمانهای ناایمن گامهای بزرگی
برداشــته شــود.قدرت اهلل محمــدی رئیس
ســازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت:
ما در حال برگزاری جلسات با مالکان هستیم
و اگر تا یک ماه آینده ایمنســازی آغاز نشود
اسامی ساختمانهای ناایمن اعالم و برخورد
با مالکان این ســاختمانها انجام میشــود و
احتمال پلمــب وجود دارد چــرا که با جان
مردم شوخی نداریم.

خبر ویژه

برگزاریبزرگترینرویدادملی
ونوآوریوپیشرفتایران

آفتـاب یزد :بــه زودی رویــداد بزرگ ملی
نوآوری و پیشــرفت ایــران «نوپیا» با حضور
جمعی از فعــاالن نــوآوری اجتماعی برگزار
میشود .دراین رویداد نمایندگان اندیشکدهها
هــم حضور دارنــد که بهصــورت حضوری و
آنالین شرکت میکنند .رویداد نوپیا باهمت
ســتاد نوآوری اجتماعی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (رضــواناهلل تعالی علیه) برگزار
میشــود«.نوپیا» مخفف نوآوری پیشــرفت
ایراناســت همانطور که از اسمش پیداست
قصد دارد بهواســطه تبیین کلیدواژه عنوان
«نــوآوری اجتماعــی» عامه مــردم را برای
رســیدن به جامعــهای پویاتر و پیشــرفتهتر
هدایت کند .دراینبین آنچه اهمیت بیشتری
دارد خالقیــت و شــناخت صحیح مســائل
اجتماعی توســط خود مردم اســت؛ به این
معنی ،تا شــناخت واقعی از مسئله اجتماعی
وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار داشت که
مسائل از طریق گروههای مردمی حلوفصل
شــود .برای رســیدن به این مطلوب ،افرادی
هســتند که واســطه انتقال این مفهوم بین
گروههــای مردمی هســتند .همــان افراد یا
گروههایــی که شــاید پیشازاین بخشــی از
فعالیتهایشان را در قالب گروههای جهادی،
سمنها ،کارآفرینها و ...دیده باشیم.

مکث

مرگ ماهیان تاالب انزلی

وجود گیاه مهاجم آزوال و ســنبل آبی در سطح
وســیعی از تاالب انزلی موجــب کاهش میزان
اکســیژن آب و کاهش عمق تاالب شــده ،که
دلیل اصلی مرگ و میر ماهیان کپور ،ســوف و
آمور در تاالب است /.ایرنا
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اقتصادی

انرژی

آخرین آمار واردات نفت چین از ایران

آمار گمرکی نشان داد چین ماه میالدی گذشته،
 ۲۶۰هــزار تن نفت خام از ایــران وارد کرد .به
گزارش ایســنا ،این چهارمین آمار واردات نفت
ایران است که از دسامبر سال میالدی گذشته به
این طرف ،توسط گمرک چین منتشر میشود.
بــا وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران ،چین به
خرید نفت ایران ادامه داده اســت و نفت ایران
معادل حدود هفت درصد از کل واردات نفت به
چین بوده است .با این حال ،نفت ایران با رقابت
از سوی نفت ارزان روسیه روبرو شده است .طبق
آمار اداره کل گمرک چین ،روسیه در ژوئن برای
دومین ماه متوالی ،بزرگترین صادرکنده نفت به
چین شــد .واردات نفت از روسیه شامل واردات
از طریق خط لوله شرق سیبری اقیانوس آرام و
واردات دریابرد از بنادر اروپایی و خاوردور روسیه،
به  ۷.۲۹میلیون تن معادل  ۱.۷۷میلیون بشکه
در روز بالغ شد که حدود  ۱۰درصد باالتر از مدت
مشابه سال گذشــته بود اما کمتر از دو میلیون
بشکه در روز در ماه مه بود .چین  ۵.۰۶میلیون
تن معادل  ۱.۲۳میلیون بشــکه در روز نفت از
عربستان ســعودی وارد کرد که کمتر از ۱.۸۴

میلیون بشکه در روز در ماه مه و  ۳۰درصد کمتر
از ژوئن ســال  ۲۰۲۱بود .واردات نفت از روسیه
به چین از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون،
به  ۴۱.۳میلیون تن معادل  ۱.۶۷میلیون بشکه
در روز رسیده اســت که چهار درصد بر مبنای
ساالنه افزایش داشته است اما همچنان کمتر از
میزان صادرات عربستان سعودی بوده که ۴۳.۳
میلیون تن معادل  ۱.۷۵میلیون بشــکه در روز
نفت به چین عرضه کرده است .مجموع واردات
نفت به چین در ژوئن تحت تاثیر قرنطینههای
سخت گیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا،
به پایینترین میزان چهار سال اخیر رسید .رشد
واردات از روســیه هم واردات از آنگوال و برزیل را
محدود کرد .آمار گمرک چین ،واردات از ونزوئال
را صفر نشان داد .شرکتهای نفتی دولتی به دلیل
نگرانی از نقض تحریمهای ثانویه آمریکا ،از اواخر
سال  ۲۰۱۹خرید نفت ونزوئال را متوقف کرده اند.
بر اساس گزارش واردات نفت از مالزی که در دو
سال گذشته به نقطه انتقال نفت ایران و ونزوئال
تبدیل شده است ،بر مبنای ساالنه  ۱۲۶درصد
رشد کرد و به  ۲.۶۵میلیون تن رسید.

تجارت
رئیس سازمان توسعه تجارت:

روسیه  ۱۰۰میلیارد دالر برای کاالهای ایرانی ظرفیت دارد

رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید با توجه
به مشکالتی که در هفتههای گذشته برای روابط
روسیه با برخی کشورها به وجود آمده ظرفیتی
بزرگ برای کاالهای ایران ایجاد شــده است .به
گزارش ایســنا ،علیرضا پیمان پــاک در کارگاه
آموزش تجارت با روسیه اظهار کرد :برآوردهای
آماری میگوید که در سال  ۲۰۲۰میالدی میزان
صادرات روسیه حدودا  ۳۳۷میلیارد دالر بوده و
همچنین این کشور  ۲۳۲میلیارد دالر نیز واردات
داشته است .به این ترتیب تراز تجاری روسیه به
شــکل قابل توجهی مثبت بوده که تحت تاثیر
صادرات گســترده نفت ،گاز و غالت است .وی
با بیان اینکه در ماههای گذشته روابط روسیه
با تعدادی از کشورها شرایط متفاوتی را تجربه
میکند بیان کرد :طبــق برآوردها عددی بین
 ۸۰تــا  ۱۰۰میلیارد دالر از واردات روســیه از
کشورهای غیردوســت تامین میشده و به این
ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کاالهای
ایرانی وجود دارد در صورتی که ما بتوانیم با یک
اقدام راهبردی شرایط را به نفع خودمان تغییر
دهیــم قطعا میتوان از بخش زیادی از ظرفیت

این بازار اســتفاده کرد .رئیس سازمان توسعه
تجارت ادامه داد :از سالهای گذشته محصوالتی
مثل میوه و سبزیجات ،لوازم خانگی و محصوالت
پالســتیکی ایران به روسیه صادر میشده اما با
این وجود ســهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰
میلیون دالر بوده اســت ما در ماههای گذشته
جلساتی برگزار کردهایم تا بتوان این فضا را تغییر
داد .وی ایجاد شــناخت و طراحی سازوکارهای
مناسب را گامی مهم برای افزایش ارتباط میان
دو کشور دانست و گفت :باید تفاوت بازار روسیه
را برای تجار ایرانی با بازارهای سنتی مانند عراق و
افغانستان مشخص کنیم ،زیرا اگر جابهجایی کاال
به طور مناسب انجام نشود ضد تبلیغ محسوب
شده و میتواند به ضرر کاالهای ایرانی تمام شود.
پیمان پاک با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری
نمایشگاه کاالهای ایرانی در روسیه بیان کرد :تا
شهریورماه امسال یک نمایشگاه با همکاری اتاق
تعاون در روســیه برگزار میشود و همچنین ما
برنامه داریم که در نمایشگاههای تخصصی مانند
صنعت خودرو و قطعات نیز مشــارکت خود در
روسیه را افزایش دهیم.

بانک

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره معامالت روبل  -ریال

رئیس کل بانک مرکزی گفت :حجم معامالت
روبــل  -ریال به مرور افزایــش مییابد و دیگر
فقــط ارزی به نام دالر و یورو تعیینکننده نرخ
ارز کشــور نیســت ،بلکه روبل هم کنار سایر
ارزها موجودیت مییابد .به گزارش ایسنا ،علی
صالحآبادی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره
بخشنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه
جلوگیری از گرو گرفتن بخشــی از تسهیالت
توسط بانکها و دور زدن این بخشنامه از سوی
برخی بانکها ،گفت :این امر قطعاً خالف است
ما قب ً
ال هم اعالم کردیم که بانکها حق ندارند
بخشی از وجوه ناشی از تسهیالت را بلوکه کنند.
موارد را اعالم کنید تا ما با آن برخورد کنیم .وی
در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم راهاندازی
معاملــه روبل  -ریال اظهار کــرد :همانطور که
اعالم شــد معامله روبل در برابر ریال شروع شد
که اتفاق بزرگی است و صادرکنندگان مختلفی

که به روسیه صادرات دارند و عمدتاً شرکتهای
خشکبار هســتند میتوانند ارز خود را در بازار
توافقی به نرخ عرضه و تقاضا ،ارائه کنند و روبل
خود را بفروشند .صالحآبادی تاکید کرد :این کار
از دیروز شروع شده است که البته با دو میلیون
روبل شروع شد و تداوم خواهد داشت .با توجه
به هماهنگیها با طرف روس و اتخاذ تدابیر الزم،
حجم این معامالت به مــرور افزایش مییابد و
بازار پرعمقی خواهد شد و فقط ارزی به نام دالر
و یورو تعیینکننده نرخ ارز کشور نیست .روبل
هم کنار ســایر ارزها موجودیت مییابد .رئیس
کل بانک مرکزی یادآور شــد :حجم معامالت
روبل زیاد خواهد شد و طبیعتاً تقاضا برای سایر
ارزها مثل دالر ،کاهش مییابد و البته محدود به
روبل هم نخواهد بود و سایر ارزها هم در آینده
ارائــه خواهیم کرد تا ســبد متنوعی از ارزهای
مختلف داشته باشیم و اثرگذاری ارزهایی مثل
دالر را کاهش دهیم.

استان
مدیر استاندارد یزد اعالم کرد

صدور و تمدید بیش از ۱۵۰پروانه استاندارد

آفتاب یزد :مدیرکل اســتاندارد اســتان یزد
گفت :از ابتدای امســال تا کنــون ۱۵۴پروانه
کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری و تشــویقی
صادر و تمدید شد .محمدرضا زارع بنادکوکی در
نشست بررسی عملکرد حوزهی اجرای استاندارد
اداره کل افزود :طــی این مدت  ۴۸فقره پروانه
کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی صادر
شده اســت ،ضمن این که  ۸مورد صدور مجوز
استاندارد رانیز در گزارش عملکرد حوزه نظارت
بر اجرای استاندارد اداره کل شاهد هستیم .وی
ادامه داد :در راســتای شرح وظایف کل وجزئی
ابالغی از ســوی سازمان ملی اســتاندارد ایران
و لــزوم پایش مهلت و تاریــخ اعتبارپروانههای
صادره ۹۸ ،پروانه اســتاندارد اجباری و تشویقی
نیز پس از انقضاء اعتبار قانونی سهســاله و طی

مراحل قانونی تمدید گردید .این مسئول تصریح
کرد :طی مدت گفته شده ۴۵فقره پروانه کاربرد
عالمت اســتاندارد اجباری و تشویقی باطل ،که
از این تعداد ۳۷فقره اجباری و مابقی تشــویقی
بوده است ،که کارشناسان ذیربط با بررسیهایی
کــه انجــام دادهاند به دنبال کاهــش این عدد
هستند .مدیرکل استاندارد استان یزد در پایان
در خصوص تعلیق پروانههــای کاربرد عالمت
اســتاندارد اجباری و تشــویقی صورت گرفته
گفــت :علیرغم میل باطنــی کارکنان حوزهی
اجرای استاندارد اداره کل ،طی این مدت ۵مورد
تعلیق پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری را
پشت سر گذاشــتهایم که ناچیز بودن این آمار،
نشانه رشد شاخصهای کیفی و اهتمام بیشتر
تولیدکنندگان به مقوله استاندارد بوده است.

بیمه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی برگزار شد

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه
دی (ســهامی عام) با حضــور  ۳۱/۶۹درصد از
ســهامداران ،مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره،
نمایندگان بیمه مرکزی ج .ا .ایران ،حســابرس و
بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار روز
سه شنبه ۲۸ام تیرماه  ۱۴۰۱برگزار و صورتهای
مالی سال مالی منتهی به  ۲۹/۱۲/۱۴۰۰شرکت
تصویب شد .به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه
دی؛ در این جلسه ،پس از استقرار هیئت رئیسه
و بعد از توضیحات مســتدل به بندهای گزارش
حسابرسی ،صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 ۲۹/۱۲/۱۴۰۰بیمه دی با  ۶۹.۳درصد ،اکثریت
آرا حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه
دی مورد تصویب قرار گرفت .شــرکت بیمه دی
در ســال  ۱۴۰۰توانسته به سود خالصی حدود

 ۳.۵۰۰میلیــارد ریال (معادل  ۵۸۸ریال به ازای
هر ســهم) دست یابد و با تصویب مجمع بالغ بر
 ۲.۱۵۰میلیارد ریال (به ازای هر سهم  ۳۶۰ریال)
آن را بین سهامداران تقسیم نمود .سود ناخالص
فعالیتهای بیمهای شرکت طبق صورتهای مالی
حسابرسی شده سال مزبور حدود  ۵.۲۸۳میلیارد
ریال بوده است که از این لحاظ میتوان شرکت
بیمه دی را در از جمله شــرکتهای بیمهای که
از عملیات بیمهگری خود ســود کسب کردهاند
به شــمار آورد .در این جلسه همچنین روزنامه
دنیای اقتصــاد به عنوان روزنامه رســمی برای
درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید و موسسه
حسابرسی فاطر به عنوان حســابرس و بازرس
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان
حسابرس علی البدل تعیین شدند.

خرید آپارتمان کلیدنخورده چقدر بودجه میخواهد؟

قیمت آپارتمانهایکلیدنخورده درتهران

آپارتمان  100متری و کلیدنخورده در کامرانیه  13میلیارد آگهی شده؛ متری  130میلیون .متوسط قیمت مسکن در این منطقه تهران حدود  ۸0میلیون
و برای کل پایتخت نزدیک  40میلیون تخمین زده میشود
متوسط قیمت مسکن در تهران درحالی به متری  ۴۰میلیون رسیده
که خرید آپارتمان کلیدنخورده ممکن است بیشتر از سه برابر این رقم
آب بخورد .در منطقه یک  -گرانترین نقطه تهران -مالک آپارتمان
 ۱۰۰متری در ازای  ۱۳میلیارد تومان حاضر بهفروش اســت .بهاین
ترتیــب ارزش هر متر این خانه نوســاز حــدود  ۱۳۰میلیون تومان
محاسبه میشــود .خانههای نوساز و کلیدنخورده در هر نقطه تهران
بیشــتر از متوسط قیمت مســکن در آن منطقه فروخته میشوند.
در منطقه  ۱۸که ارزانترین گزینه برای خریداران مســکن اســت،
آپارتمــان  ۹۸متری را یک میلیارد تومان بیشــتر از میانگین ارزش
خانههــای این منطقه آگهی کردهاند .طبق آمارهای رســمی حدود
 ۲۰درصد از خانههای خرید و فروش شــده در تهران طی ماه اخیر
مربوط به واحدهای  ۸۰تا  ۱۰۰متر میشــود و در این نوشته سراغ
این خانهها رفتیم.
>قیمتآپارتمانهایکلیدنخوردهدرشمالتهران

به گزارش فرارو ،متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران بهعنوان
گرانترین نقطه پایتخت متری  ۸۱میلیون تومان اعالم شده است.
بهایــن ترتیب خرید خانه  ۸۰تا  ۱۰۰متــر بهطور میانگین باید در
منطقه یک بین شش میلیارد و  ۴۸۰میلیون تومان تا هشت میلیارد
و  ۱۰۰میلیــون تومان تمام شــود ،اما وقتی ســراغ آپارتمانهای
کلیدنخورده میرویم ،با رقمهای بیشــتری روبرو میشــویم .مثل
واحــدی  ۸۲متری در نیاوران که مالــک در ازای  ۹میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان حاضر به فروش اســت و بابت هر مترمربع بیشــتر از
 ۱۱۲میلیون تومان دریافت میکند .این واحد دوتا اتاق خواب دارد
و بهقول امالکیها فولامکانات فروخته میشــود .در محله کامرانیه
واحدی  ۱۰۰متری را دقیقا  ۱۱میلیارد تومان آگهی کردهاند؛ متری
 ۱۱۰میلیــون تومان .این آپارتمان که هنوز کلیدنخورده ،پارســال
ساخته شده و آسانسور ،انباری و پارکینگ دارد .در فرمانیه آپارتمانی
با همین متراژ فروخته میشود که قیمت آن  ۱۳میلیارد تومان است.
قیمت مســکن در منطقه  ۱۸ماه گذشته بهطور میانگین به متری
۱۹میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان رســید .بعد این منطقه ،مناطق ۱۷
و  ۲۰با متوســط قیمت  ۲۱میلیون تومان دومین و ســومین نقطه
ارزانقیمت پایتخت در بازار مسکن تهران بهشمار میروند .این ارقام
نشــان میدهند که خرید آپارتمان  ۸۰تــا  ۱۰۰متر در ارزانترین
محلههای تهران که جنوب شــهر واقع شــدهاند ،بهطور متوســط
بین  ۱.۵تــا  ۲.۱میلیارد تومان هزینه دارد ،امــا گاهی ارقام اعالم
شده از ســوی فروشندهها بابت واحدهای کلیدنخورده بیشتر است.
در محلــه فالح تهران واحد  ۹۰متری کلیدنخورده را نزدیک ســه
میلیارد تومان میفروشــند .یعنی متری بیشتر از  ۳۲میلیون تومان
که از متوسط قیمت مسکن در  ۱۲منطقه تهران بیشتر است .مالک
آپارتمان ۹۸متری کلیدنخورده در یافتآباد رقم فروش را دو میلیارد
و ۸۶۰میلیون تومان اعالم کرده اســت و در شــهرری آپارتمان ۹۵
متری با قیمت دو میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان فروخته میشود.

مالک آپارتمان  ۸۲متری و کلیدنخورده در پاسداران قیمت را برای
خریدار هفــت میلیارد تومان یعنی متری  ۸۵میلیون تومان تعیین
کرده اســت .در محله پیروزی خرید آپارتمــان  ۹۵متری میتواند
بیشــتر از چهار میلیارد تومان آب بخورد .قیمت هر مترمربع از این
واحد حدود  ۴۳میلیون تومان درنظر گرفته شده است .حوالی میدان
هروی هم آپارتمان  ۹۳متری که در آن ســهتا اتاق خواب ســاخته
شده ،هفت میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان فروخته میشود.
>قیمتآپارتمانهایکلیدنخوردهدرغربتهران

واحــد  ۸۸متری که هنوز کلیدنخورده ،در ازای پنج میلیارد و ۲۵۰
میلیــون تومان  -یعنی متری تقریبــا  ۶۰میلیون تومان -حاضر به
فروش است.
>قیمتآپارتمانهایکلیدنخوردهدرشرقتهران

قیمت مسکن در منطقه چهار بهعنوان گرانترین نقطه شرقی تهران
بهطور میانگین متری  ۴۲میلیون تومان اعالم شــده است .در این
بخش شهر متوسط قیمت مسکن در منطقه  ۱۴متری  ۳۰میلیون
تومان است و ارزانترین محدوده برای خرید آپارتمان در شرق تهران
بهشــمار میرود .یعنی اگر دنبال خرید آپارتمان  ۸۰تا  ۱۰۰متر در
شــرق تهران هســتید ،باید بهطور میانگین بین دو میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان تا چهار میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان کنار بگذارید ،اما

متوسط قیمت مسکن در مناطق  ۲۲و  ۲۱بهترتیب  ۳۷و  ۳۰میلیون
تومان اعالم شــده است .مناطقی که در غرب تهران قرار دارند و اگر
در منطقــه  ۲۲دنبال خرید آپارتمان  ۸۰تا  ۱۰۰متر باشــید باید
بین دو میلیارد و  ۹۶۰میلیون تومان تا ســه میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومــان بپردازید .حوالی دریاچه چیتگر مالــک آپارتمان  ۹۶متری
کلیدنخــورده در ازای چهار میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومان حاضر به
فروش اســت که ارزش هر متر مربع آن را باید بیشتر از  ۴۶میلیون
تومان بدانیم .آمار نشان میدهد در منطقه  ۲۱خرید آپارتمانهای
 ۸۰تا  ۱۰۰متر حداقل دو میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان و نهایتا سه
میلیارد تومان بودجه الزم دارد ،ولی در شهرک راهآهن آپارتمان ۹۰
متری نوساز را نزدیک شش میلیارد تومان خرید و فروش میکنند.
مالک این آپارتمــان دقیقا پنج میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان طلب
کــرده که بایــد ارزش هر متر از این خانه را بیشــتر از  ۶۵میلیون
تومان بدانیم.

>قیمتآپارتمانکلیدنخوردهدرمرکزتهران

خرید آپارتمان در مرکز تهران طبق آمارهای رســمی متری  ۲۴تا
۲۸میلیون تومان آب میخورد .این ارقام متوسط قیمت مسکن در
سه منطقه  ۱۰.۱۱و  ۱۲است که تقریبا مرکز تهران واقع شدهاند و
شامل تمام آپارتمانهای خرید و فروش شده طی خرداد امسال در
این بخش شهر میشوند .حاال اگر فقط سراغ واحدهای کلیدنخورده
در مرکز شــهر برویم ،رقم درخواســتی مالکها به چقدر میرسد؟
واحدی  ۹۰متری و نوساز در خیابان جمهوری چهار میلیارد تومان
آگهی شــده که ارزش هر متر آن را باید  ۴۴میلیون تومان بدانیم.
حوالی مترو دروازه شــمیران آپارتمان  ۱۰۰متری که انباری ندارد،
دقیقا پنج میلیارد تومان فروخته میشــود .در میدان ولیعصر مالک

نقدینگی از ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را ۵۱۰۴
هــزار و  ۹۶۰میلیــارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشــد ۳۷.۸
درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در
پایان خردادماه امسال ،حجم نقدینگی را  ۵۱۰۴هزار و  ۹۶۰میلیارد
تومان اعالم کرد که حاکی از رشد  ۳۷.۸درصدی نقدینگی نسبت به
پایان خرداد ماه سال گذشته است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته
معادل  ۵.۶درصد رشد داشته است.
ضریــب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امســال  ۷.۹۷۲بوده
که  ۷.۸درصد نســبت به خردادماه سال گذشــته افزایش داشته
است .البته ،این شــاخص نسبت به پایان سال گذشته  ۰.۴درصد
کم شده است.
>بدهیبانکهاودولتبهبانکمرکزی

میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان خردادماه به ۷۲۱
هزار و  ۷۹۰میلیارد تومان رســید که حاکی از رشد  ۹.۳درصدی
در این سال است.
البته میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در این مدت نسبت به
پایان سال قبل ۱.۴ ،درصد کم شده است.

ورق بورس برگشت

رونــد حرکت بازار ســرمایه دیــروز برخالف
روزهای گذشــته صعودی بود و شــاخص کل
حدود  ۳۰۰۰واحد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،شــاخص کل بورس دیروز با
 ۳۰۰۲واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۷۱
هزار واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن
هم  ۲۱۰۳واحد افزایش یافت و رقم  ۴۰۳هزار
و  ۷۸۱واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۲۱۸هزار معامله به ارزش  ۲۴هزار
و  ۹۰۷میلیارد ریال انجام شد.
پتروشــیمی پردیس ،ســرمایهگذاری تامین
اجتماعــی ،مبیــن انــرژی خلیج فــارس و
ســرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با  ۳.۳درصد
رشد نسبت به خرداد سال قبل به  ۲۰۸هزار و  ۳۴۰میلیارد تومان
و مطالبات بانک مرکزی از بانکها با  ۲۷.۸درصد رشد به  ۱۴۴هزار
و  ۹۰۰میلیارد تومان رسید.
البته ،بدهی بانکها به بانک مرکزی نســبت به پایان ســال قبل،
معادل  ۰.۹درصد کم شده است.
>اوضاعداراییهایخارجیبانکهاوموسساتاعتباری

این گزارش حاکی است ،میزان داراییهای خارجی در این بخش با
 ۲۲.۶درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به
 ۱۶۵۹هزار میلیارد تومان رسید .حجم اسکناس و مسکوک نیز با
 ۲۱.۸درصد افزایش به  ۱۱هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسید.
ســپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با
 ۲۹.۲درصد افزایش نســبت به خرداد سال گذشته به  ۵۴۲.۹هزار
میلیارد تومان رسید .همچنین ،بدهی بانکها و موسسات اعتباری
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ســال گذشته با ۱.۴
درصد افت به  ۱۴۴.۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
>بدهی۴۴.۹هزارمیلیاردیبانکهایتجاریبهبانکمرکزی

میــزان داراییهــای خارجی بانکهــای تجاری کشــور در پایان

نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و
در مقابل معدنی و صنعتی گلگهر نســبت به
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس
گذاشتند .در آن سوی بازار سرمایه ،شاخص کل
فرابورس با  ۷۹واحد کاهش در رقم  ۱۹هزار و
 ۵۳۹واحد ایستاد.
در این بازار  ۱۱۱هزار معامله انجام شد که ۵۲
هزار و  ۶۶۶میلیارد ریال ارزش داشت.
بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریاساسول ،سنگ آهن
گوهرزمین و تولید نیروی برق دماوند نســبت
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و صنعتی
مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی فرابورس گذاشتند.

خردادماه ســال قبل ،معــادل  ۲۳۷.۸هزار میلیارد تومان اســت
کــه نســبت به مدت مشــابه ســال پیــش  ۲۰.۶درصد رشــد
نشان میدهد.
سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز  ۱۲۹.۸هزار میلیارد
تومان بوده که  ۴۴.۶درصد افزایش یافته است.
جمــع کل داراییهــای بانکهای تجاری در دوره مورد بررســی،
 ۲۰۰۴.۶هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت خرداد سال گذشته
دارای  ۶۳.۲درصد رشــد اســت و میزان بدهی بانکهای تجاری
به بانک مرکزی در پایان خرداد امســال بــه  ۴۴.۹میلیارد تومان
رسیده است.
>بانکهایتخصصیچقدربهبانکمرکزیبدهکارند؟

براساس این گزارش ،میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی
در پایان خرداد امسال معادل  ۳۹۵.۵هزار میلیارد تومان است که
نسبت به سال قبل  ۱۹.۱درصد رشد یافته است.
جمع کل داراییهای بانکهای تخصصی در این دوره رقم ۱۵۳۶.۲
هزار میلیارد تومان است که  ۲۸.۳درصد رشد دارد .همچنین میزان
بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی  ۴۷.۹هزار میلیارد تومان
اســت که معادل  ۵.۴درصد نسبت به پایان خردادماه سال گذشته
افزایش داشته است.

دلیل افزایش قیمت دستمال کاغذی و پوشک

عضو هیئــت مدیره انجمن صنایع ســلولزی
بهداشــتی ایران از افزایش  ۲۰درصدی قیمت
محصوالت سلولزی در ســال جاری با مصوبه
ستاد تنظیم بازار خبر داد.
هاشمعلی حسنی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :علت افزایش قیمت این بوده که از ســال
گذشــته تاکنون قیمت مواد اولیه محصوالت
سلولزی بیش از  ۵۰درصد افزایش داشته است.
به گفته وی همیــن االن هم به دلیل افزایش
قیمت مواد اولیه ،اکثــر واحدهای تولیدی در
زیان هستند.
صنایع سلولزی شــامل انواع دستمال کاغذی،
پوشک ،نوار بهداشتی و غیره است.

پیگیری این موضــوع از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت حاکی از این اســت که مجوز افزایش
قیمت محصوالت سلولزی مربوط به  ۱۰خرداد
ماه بوده و بعد از این تاریخ هیچ افزایش قیمتی
در این محصوالت مجوز ندارد.

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

مرشد محسن میرزا:

نقالی یک هنرکامل است

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :سنت های ما ایرانیان همواره مورد
غفلت واقع شده و بجز عده ای خاص که کسب و کارشان با برخی
از این ســنت ها و آداب و رســوم مرتبط بوده عمدتا بقیه مردم با
این قبیل مســائل انس و الفتی که باید را نداشــته اند ،یکی از این
ســنت های نیکو و با ارزش سنت نقالی و شــاهنامه خوانی است
که قدر و منزلتش آنطور شایســته اش بوده دانسته نشده است .با
ظهور حکیم توس و خلق اثر همیشــه جاوید او ،شاهنامه خوانی،
نقالــی و قصه پــردازی رواج پیدا کرد و در قــرون پنجم تا هفتم
با سرایش حماســههای مذهبی و تاریخی قلمرو نقالی و شاهنامه
خوانی گستردهتر شد .در عهد صفویان این سنت مورد توجه خاص
شــاهان واقع شــد و به وســیلهای در جهت تبلیغ مذهب شیعه،
انسجام طوایف ایرانی و تقویت روحیهی جنگاوری ایرانیان در برابر
عثمانیها مبدل شــد ،پس از صفویه نقالی و شاهنامه خوانی ابزار
ســرگرمی و تفریح مردم در قهوه خانهها بــود ،تا اینکه در روزگار
جدیــد با ظهــور تلویزیون ،رادیو و دیگر وســایل ارتباط جمعی و
نیز در اثر عدم اســتقبال مردم از قهوه خانه ها ،نقالی جای خود را
به شــیوههای جدید نمایش ،چون تئاتر داد .نقالی یا افسانهگویی
ایرانی یا پرده خوانی کهنترین شــکل بازگویی افسانهها در ایران
است و از مدتها پیش نقش مهمی در جامعه دارد ،نقال به عنوان
نگهبان فرهنگ عامیانه ،داســتانهای حماسی و قومی و موسیقی
فولکلور ایران شــناخته میشــود .گفتنی ست تدوین پرونده ثبت
جهانی نقالی با همکاری ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری،
بنیاد فردوســی ،خانۀ تئاتر و مرکز هنرهای نمایشــی کشورایران
انجام شــده است .باشگاه خبرنگاران در این خصوص با پرده خوان
و نقال مرشد محسن میرزا علی گفتگو کرده که ماحصل آن را در
ادامه می خوانید .مرشد محسن میرزا علی پردهخوان و تعزیهخوان
گفــت :قصه گویی که از قدیم با آنها آشــنا هســتیم و عالقه به
شــنیدن قصههای مختلف از زبان بزرگان از دیرباز در جان بشــر
به ویژه ایرانیها وجود داشــته است .به گفته میرزا علی روایتگری،
نقالی ،قصه گویی در جان بشــر نهادینه شــده است و خداوند نیز
به صورت قصه قرآن را بیان کرده حتی کتابهای آســمانی ادیان

«اسپیلبرگ» موزیک ویدیو ساخت
اســتیون اسپیلبرگ برای اولین بار طی بیش از  ۵۰سال فعالیت
فیلمســازیاش ،کارگردانــی یک موزیــک ویدیو را انجــام داد.
اسپیلبرگ با استفاده از دوربین گوشی های هوشمند برای اولین
ســولوی مارکوس مامفورد با عنوان «آدم خــوار» موزیک ویدیو
ســاخته اســت .در این موزیک ویدیو ،کیت کپشو نیز به عنوان
بازیگر ،کارگردان هنری و تهیه کننده حضور دارد .در عکسی که
مارکوس مامفورد از تولید این موزیک در اینســتاگرامش منتشر
کرده اســت ،کیت کپشــو در حال هل دادن صندلی اسپیلبرگ
که گوشــی به دست دارد ،دیده می شــود .به کزارش صبا ،البته
اسپیلبرگ تنها سلبریتی این موزیک ویدیو نیست بلکه نام کری
مولیگان بازیگر مشــهور ســینما نیز به عنوان یکی از عوامل این
موزیک ویدیو نوشته شده است.

دیگر که جمع آوری شده اند به صورت قصه سرگذشت پادشاهان،
گناهکاران ،نیکوکاران را بیان میکند .او میگوید :تنها نفت ،گاز و
بنزین گنجینهی کشور ایران نیست ،کشوری ،چون ایران که دارای
فرهنگ غنی و گنجینه ای ،چون فردوســی ،سعدی ،منطق طیر،
حافظ ،موالنا اســت و در طول تاریخ قدمت این ســرزمین  ۹هزار
ســاله روایت شده است ایران با چنین ارزشمندیهایی دشمن هر
لحظه برایش نقشــه دارد و این دشمن تنها به دنبال ذخایر نفتی
کشــور نیست بلکه به دنبال از بین بردن تفکر سرزمین ماست .به
گفته میرزا علی قصد و هدف دشــمن تخریب ارزشمندترین تفکر
و اندیشــهها است ،فردوسی هزار و خردهای سال پیش اشاره کرده
بود شــخصی به نام ضحاک اهریمن به شــانه هایش بوسه زده و
دو مار به وجود میآید شــیطان به صــورت پیرمردی درمی آید و
میگوید فقط دوای درد مارهای تو مغز سر انسان جوان است ،این
به این معناست که جوانهای ما را هدف قرار داده اند ،امروز شاهد
هســتیم گروههای مختلف کرهای ،بی تــی اس و  ...به عالقمندی
و دنیای جوانان ورود پیدا کرده اند و این فاجعه به گوش کســی
نمیرسد .میرزا علی گفت :از دستگاههای امنیتی ،مدیران فرهنگی
نسبت به بهبود این وضعیت درخواست دارم ،چرا امروزه این گونه
گروهها باید در خانوادههای ما نفوذ پیدا کنند و دختران و پســران
که سرمایهی این کشور هستند را در دست بگیرند .این پرده خوان

مجسمههای عاشق در «ساربان»

«عشــق» کلیدواژه مجسمههای هادی روشــنضمیر است که
مجموعهای از آثار جدید وی جمعه  ۳۱تیرماه در گالری ساربان
به نمایش درخواهد آمد .جدیدترین آثار هادی روشــنضمیر در
نمایشــگاهی تحت عنوان «آنچــه از تو به یــاد دارم» در گالری
ســاربان به نمایش درخواهد آمد .در این نمایشگاه مجسمههای
روشــنضمیر که با کلمه عشــق و بــا این مفهوم ارائه شــدهاند،
ســاختاری دیگــر از پیچ و تابهای عاشــقانه ایــن هنرمند که
پیشتر از وی نقاشــیخطهایی بــا همین موضوع دیــده بودیم
بــه نمایش درخواهــد آمد .در این نمایشــگاه از این هنرمند ۳۶
مجســمه رونمایی خواهد شــد .به گزارش مهر ،این نمایشگاه تا
دوشــنبه دهــم مرداد مــاه  ۱۴۰۱در گالری ســاربان به نمایش
در خواهد آمد.

فرهنگی
نقال�ی باع�ث میش�ود ت�ا جل�وی بعض�ی از
خسارتهای معنوی به کش�ور گرفته شود ،در
شرایطی که از به وجود آمدن بزهکار جلوگیری
ش�ود زندانهای آن کش�ور خالی خواهد شد و
قوه قضاییه هزین�هی کمتری خواه�د داد و به
طبع از خیلی هزینهها جلوگیری میشود
گفت :در حال حاضر از جهت دسترسی به متون ،متون بسیاری در
اختیار ما است و نمونهی شاهنامه نمونهای ارزشمند و کامل از این
متون میباشد ،همچنین نقالی کرهی جنوبی در مقایسه با نقالی در
کشــور ما بسیار سطحی و تعداد داستان هایشان برای این موضوع
به عدد  ۱۲میرســد این در صورتی است که داستانیهای ایرانی
برای نقالی بالغ بر هزاران داســتان میباشد .به گفته میرزاعلی در
نقالی ایرانی هر موضوعی که بشود آن را تصور کرد ،کشور ایران در
آن رابطه داســتان آموزنده و عبرت آموز را موجود دارد ،همچنین
در هندوســتان یک خطها و رنگهایی را نقال خوانها میکشند
که با این رنگها شروع به داستان گفتن میکنند ،اما ما پردهای با
تصویر رنگی داریم که دارای تصویر با موضوعات مختلف اســت .او
میگوید :هنر نقالی ،هنر تکمیل و کامل شــدهای شامل موسیقی،
نمایش ،هنر تجســمی و نمایشی است ،باید پرسید چرا در جامعه
امروز به این هنر و ابزار ارزشــمند بها داده نمیشود ،نقالی توانایی
تربیت جوانان کشــور را دارد و باعث الگو ســازی و رشــد جامعه
میشــود .به گفته میرزا علی نقالی باعث میشود تا جلوی بعضی
از خســارتهای معنوی به کشور گرفته شــود ،در شرایطی که از
به وجود آمدن بزهکار جلوگیری شــود زندانهای آن کشور خالی
خواهد شــد و قوه قضاییه هزینهی کمتری خواهد داد و به طبع از
خیلی هزینهها جلوگیری میشود .این نقال و پرده خوان میگوید:
بحث تربیت ،موضوع مهمی است که بایستی از مدارس آغاز شود،
سوال این است که تا به امروز چه میزان به مبحث تربیت اهمیت
داده شده باید گفت نقاالن ،پرده خوانان نیز به نوعی معلم محسوب
خواهند شــد .به گفته میرزا علی طراحان کتاب درسی ،مشاوران
وزرای مختلف از جمله وزیر آموزش و پرورش ،بایســتی نسبت به
درنظــر گرفتن و پرداختن به قصــه گویی در دروس دانش آموزان
من جمله درس ادبیات اقدام کنند ،از پیشنهادات ما برای لزوم به
کاری مبحث قصه گویی و نقالی در دروس استقبال چندانی نشده
است و در این خصوص متاسفانه به نتیجهی مشخصی نرسیده ایم.

«آبی» در «آرتیبیشن»

نمایش انفرادی از جدیدترین نقاشــیهای یعقوب مشفقیپور با
عنوان «آبی» از روز جمعه ۳۱ ،تیر ماه  ۱۴۰۱در گالری آرتیبیشن
برپا خواهد شد .یعقوب مشفقیپور هنرمند اصالتاً آذربایجانی است
که مدرک کارشناســیاش در رشته نقاشــی را از دانشگاه هنر و
کارشناسیارشــدش در همین رشته را از دانشگاه شاهد دریافت
کرده است .او چهرهای آکادمیک به حساب میآید که سالها در
دانشــگاههای مختلف هنری تدریس کرده و چند دوره نیز مدیر
گروه نقاشــی در دانشــگاه فرهنگیان و دانشکده فنی و حرفهای
الزهرا در شــهر تبریز بوده است .به گزارش مهر ،آثار مشفقیپور،
مناظری زیبا از طبیعت هستند که نقاش با الهام از شیوه نقاشان
امپرسیونیست تصویر کرده است .این نمایشگاه تا روز یکشنبه،
 ۹مرداد ،ادامه خواهد داشت.

یزد ،محور اولین جشنواره تولیدات میراث فرهنگی کشور است

علــی دارابی در دومین نشســت جشــنوارههای تولیدات میراث
فرهنگی که در وزارت میراث فرهنگی و با حضور ســایر متولیان
برگزار شد ،با بیان اینکه استقبال خوبی از جشنواره ثبت جهانی
یزد شــده و شکوه بســیار فوق العادهای ایجاد کرده است ،اظهار
کرد :استقبال استاندار یزد از برگزاری جشنواره تولیدات رسانهای
منجر شد تا یزد برای میزبانی از این جشنواره اعالم آمادگی کند.
وی با بیان اینکه این جشنواره شامل تولیدات سینما ،تئاتر رادیو
و تلویزیون و ســایر رسانه ها و بخشهای مختلف است ،گفت :ما
زمان مربوط به جشــنواره را از ســال  ۹۸آغاز کردیم تا آثاری را
که در این حوزه تولید شده ،ارسال کنند .معاون میراث فرهنگی
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی با اشاره به
اینکــه بخش ویژه یزد برای این جشــنواره در نظر گرفته شــده
اســت ،افزود :آثار جشــنواره در حال دریافت است و تیر های آن
هم از طریق تلویزیون و رادیو نیز پخش میشود و تدابیر گسترده

«فرانگاه  »۳در «سرو»
ســومین دوره نمایشــگاه گروهی عکس دانشــجویی با عنوان
«فرانگاه  »۳توسط باشگاه عکاسان طنین ،به سرپرستی بهزاد
بهروزنیــا ،از  ۳۱تیرماه ،ســاعت ۱۷در نگارخانه ســرو افتتاح
میشود.
در این نمایشــگاه  ۵۷اثر از  ۵۶عکاس روی دیوار میرود که
انتخاب این آثار را مصطفی ســپهوند برعهده داشــته است .به
گزارش ایلنا؛ آثار این نمایشــگاه دانشــجویی ،در موضوعات و
ژانرهای مختلف عکاســی گردآوری شده است و در اندازه ۴۰
در  ۶۰به روی دیوار میرود.
عالقمنــدان برای بازدید از این نمایشــگاه میتوانند از یکم تا
ششم مردادماه از ساعت  ۸تا  ۲۰به فرهنگسرای سرو مراجعه
کنند .

ای برای اطالع رســانی در نظر گرفتهایم.دارابی با اشاره به اینکه
هنرمندان براســاس این جشــنواره گرد هم می آیند و ســفیران
افتخاری یزد خواهند شد ،تصریح کرد :تور یزدگردی هم خواهیم
داشت تا آنها هم با آثار ملی و جهانی روبرو شوند .وی اوایل مهر
و آبان ماه امســال را زمان در نظر گرفته شــده بــرای این دوره
جشــنواره دانســت و بیان کرد :بخاطر روحیه فرهنگی یزدیها
جایگاه رســانه هم مشخص میشود .مهران فاطمی ،استاندار یزد
نیز با بیان اینکه جشنواره ها ویترین ملی و بین المللی هستند،
گفت :بر این اساس ،ما میتوانیم داشته های خود را معرفی کنیم
چرا که یزد با این عنوان یک منطقه محلی و منطقه ای نیســت
و زمانی که ثبت جهانی شد به همه جهان تعلق گرفت و طبیعتا
وظایــف و اصالت ما به تبع این موضوع نیز جهانی میشــود .وی
بــا بیان اینکه معرفی و ترویج و بســط گفتمان میراث فرهنگی
و گردشــگری در قالب برگــزاری رویدادهای گفت :این رویدادها

میتواند کمک و همسانی کند و در حوزههای هنری پیشکسوتان
و بزرگان رســانه بهترین فرصت است و بتواند نقطه شروعی برای
سایر فعالیتهای این حوزه باشد .استاندار یزد تصریح کرد :همه
برنامهریزیها انشاهلل انجام خواهد شد تا بتوانیم این رویداد را در
تراز ملی و در شــان دارالعبــاده و دارالعلوم یزد برگزار کنیم چرا
که در کنار بافت بســیار ارزشمند آن روح حاکم براین یافت این
تفکر و اندیشــه و ســبک زندگی که منجر بــه حفظ این میراث
شــده نیز معرفی میشود و رویدادی بسیار ارزشمند رقم خواهد
خورد .فاطمی تاکید کرد :فرهنگ و محیط زیست پیشوای تمام
برنامههای ما در اســتان هســتند و در زمــره اقتصاد نیز با توجه
به ظرفیتهای موجود گردشــگری در اولویت اســت .به گزارش
فارس ،در پایان نشست تفاهم نامه جشنواره ما بین استاندار یزد
و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی منعقد و مبادله شده و از پوستر
جشنواره رونمایی شد.

گروه «لیان» کنسرت میدهد

«پانسیوندختران»دراسترالیاوهند

گروه موسیقی بوشهری «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان
در تاریخ  ۴.۵و  ۶مرداد در سالن فرهنگسرای نیاوران به اجرای
برنامه میپردازد .در این کنســرت قرار است تاثیرات موسیقی
آفریقا بر موسیقی بوشهر و جنوب ایران واکاوی شود.
این کنســرت در حالی در ســالن فرهنگســرای نیاوران روی
صحنــه خواهد رفت که گفته میشــود مدیریــت جدید بنیاد
رودکی فعال اجازه برگزاری کنســرتهایی با محتوای شــاد و
ریتمیک را در تاالر وحدت نمیدهد.
بــه گــزارش ایلنــا ،ایــن تصمیــم در هفتههــای گذشــته
بــا واکنشهایــی همــراه شــده و بــا اعتــراض بســیاری از
گروههــای موســیقی نواحــی و بومــی ایــران روبهرو شــده
است.

فیلم ســینمایی «پانســیون دختران» منتخب ششمین دوره
جشــنواره کالرتیپ در استرالیا شــد .این جشنواره به فرهنگ
و زبانهــای ملــل مختلف میپــردازد و متعلق بــه یک بنیاد
غیرانتفاعی اســت که این دوره جشــنواره ۱۳ ،تا  ۱۵آبان (۴
تــا ۶نوامبر) برگزار خواهد شــد .همچنین در ادامه حضور بین
المللی این فیلم« ،پانسیون دختران» توانست به بخش مسابقه
هشــتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم شمیال هندوستان
راه پیــدا کرد .به گزارش ایلنا ،بخش مســابقه این جشــنواره
در رده بینالمللــی قرار دارد و نمایــش فیلمهای کوتاه ،بلند،
مســتند ،انیمیشــن از برنامههای آن اســت .تاریــخ برگزاری
این جشــنواره نیــز  ۴تا  ۶شــهریور ماه ( ۲۶تا ۲۸آگوســت)
خواهد بود.

مهران نائل:

مهران نائل بازیگر ســینما ،تئاتر و تلویزیون پیرامون فعالیتهای
خود در عرصه بازیگری گفت :به تازگی برای حضور در ســینما و
تلویزیون چندین پیشنهاد داشتهام اما هنوز هیچکدام قطعی نشده
تا بتوانم در مورد آنها چیزی بگویم .وی با اشاره به حضور خود در
تئاتر اضافه کرد :سال جاری بیشتر زمانم را مشغول بازی در تئاتر
بودم ،اسفند ماه سال گذشته و فروردین سال جاری نمایش «بچه»
به کارگردانی افسانه ماهیان را روی صحنه داشتم که خوشبختانه
با اســتقبال خوبی روبرو شد و توانســت مخاطبان فراوانی داشته
باشــد .نائل درباره موفقیتهای بین المللی نمایش «بچه» تاکید
کرد :این نمایش اردیبهشــت ماه ســال جاری در جشــنواره تئاتر
مونیخ حضور داشت و آبان ماه هم در ادامه حضور بین المللی خود
برای حضور در جشــنواره تئاتر برلین راهی کشور آلمان می شود.
بازیگر ســریال «شــهرزاد» با اشــاره به حضورش در سریال «بچه
محل» افزود :نزدیک به یکسال گذشته را مشغول بازی در سریال
«بچه محل» به کارگردانــی وحید امیرخانی بوده ام ،فیلمبرداری
این اثر همچنان ادامه دارد و به گمانم حداقل تا اوایل پاییز مشغول
این پروژه خواهم بود .نائل درباره احتمال حضورش در جشــنواره
فیلم فجر سال جاری اضافه کرد :طبیعتا دوست دارم در جشنواره

برخورد سلیقهای به تئاتر ضربه میزند

فیلم فجر حضور داشــته باشــم اما هنوز اثری برای بازی پیشنهاد
نشده است .اما در عرصه سینما آثار اکران نشده و بالتکلیف زیادی
دارم که در صف اکران هســتند .وی درباره دلیل کاهش محسوس
مخاطبان سینما در ســال جاری تاکید کرد :از نظر من همه چیز
شبیه یک زنجیره است ،اگر امروز مخاطب سینما افت کرده صرفا
معطوف به یک دلیل نیست و مجموعه ای از مشکالت باعث چنین
اتفاقی شــده است .از طرفی گرانی بلیت ،از ســویی ادامه کرونا و
همچنیــن کیفیت محصوالت از جمله دالیل این اتفاق هســتند.
نائل وضعیت سینما را اینگونه تشریح کرد :به نظر من سینما دیگر

دغدغه جامعه نیست ،خانوادهها سینما را از سبد کاالی خود حذف
کرده اند زیرا دغدغه های دیگری دارند که برایشان از سینما بسیار
مهمتر اســت .بازیگر فیلم «بیرو» در همین رابطه ادامه داد :اوضاع
تولید در سینما هم اصال خوب نیست ،زیرا سینما شرایط اقتصادی
بدی دارد و ورود ســرمایه بخش خصوصی بی بازگشت و به دور از
صالح است .سینما باید بازگشت سرمایه داشته باشد تا بتواند رشد
کند ،اما متاســفانه ســینمای امروز اینگونه نیست .وی در همین
راســتا افزود :امیدوارم روزی شرایط سینما بهتر شود ،واقعیت امر
بهبود کیفیت محصوالت نکته بســیار مهمی اســت که می تواند
ســینما را از این بحران خارج کند .همواره باید امید داشت اما اگر
کمی مدیریت درست داشته باشیم این امید واقعی و عملی خواهد
شــد .به گزارش میزان ،نائل درباره قوانین جدید پروانه نمایش در
تئاتر خاطرنشــان کــرد :به نظر من هر بخشــی از جامعه نیازمند
قوانین اســت و من با وضع قوانین درست مشکلی ندارم اما برخی
مواقع برخوردهای ســلیقه ای به تئاتر که هنر آسیب پذیری است
ضربات جبران ناپذیری می زند ،امیدوارم خردی جمعی و درست
بر فضای تئاتر حاکم شــود با نهایتا یــک روز دوران خوب تئاتر را
هم تجربه کنیم.
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«برگزین»روزنامههایایران

در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان:دادگاهبلخبااحضارسفیربستهنمیشود!

 -۱آقای حمید نوری به چه جرمی
در سوئد دســتگیر و به حبس ابد
محکوم شــده است؟! متن اتهاماتی که به ایشان
نسبت داده شده و کیفرخواستی که علیه او صادر
کردهاند را بخوانید .او یکی از اعضا و کارکنان قوه
قضائیه بوده است .خُ ب جرمش چیست؟! جرمش
آن است که از کارکنان دستگاه قضائی بوده است!
جرم دستگاه قضائی چیست؟ یکی از جرائم قوه
قضائیه کشورمان این اســت که تروریستهای
وحشــی منافق و تحت حمایت غرب را که خود
رســماً به قتل عام هزاران تن از مــردم ایران در
داخل کشور و نیز در کسوت ابواب جمعی ارتش
صدام در جریان جنگ تحمیلی اعتراف داشتهاند،
محاکمه و مجازات کرده است و جرم آقای حمید
نوری آن است که یکی از کارکنان همین دستگاه
قضائی بوده است! مسخره نیست؟! هست!
 -۲ســازمان منافقین یک گروهک تروریســتی
اجارهای اســت و همه اســناد و شواهد به وضوح
نشان میدهند این گروه در حد و اندازهای نیست
که با اختیار خود تصمیم بگیرد .سرکرده این گروه
تنها عضو مرکزیت گروه بود که بعد از دستگیری
از ســوی ساواک اعدام نشد .او پس از دستگیری
که بعدها معلوم شد «نمایشی» بوده است تمامی
اعضای دســتگیر نشــدهای را که میشناخت به
ساواک لو داد .او در پاسخ به این سه سؤال که چرا
از میان اعضای مرکزیت فقط تو اعدام نشدهای؟!
و چرا حتی یک ضربه شالق هم نخوردی؟! و چرا
هرکه را میشناختی لو دادهای؟! میگفت برادرم
در ســوئیس (کاظم رجوی عضو ُکددار سازمان
سیا) توسط ژرژ پمپیدو رئیسجمهور وقت فرانسه
نزد شاه وساطت کرده است! و در توضیح این که
چه رابطهای بین برادرت با رئیسجمهور فرانسه
بوده است؟! سکوت میکرد.
 -۳اقــدام دولــت ســوئد  -و نه فقط دســتگاه
قضائی این کشــور -با هیچیک از قوانین تعریف
شده حقوقی قابل توجیه نیست .سوئد منافقین
را برای تشــکیل این دادگاه اجاره کرده است تا
مســیر مقابله ایران را از دولت ســوئد به ســوی
تروریستهای منافق تغییر دهد .وگرنه منافقین
بســیار حقیرتر از آنند که در این ماجرا تصمیم
گیرنده و طراح باشند.
 -۴وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی
امنیت ندارند ،چرا باید اتباع آن کشورها در ایران
از امنیت کامل برخوردار باشند؟! راه کار چیست؟!
وظیفه مسئوالن ذیربط است که موانع پیشروی
برای تنبیه پشیمانکننده دولت سوئد را برطرف
کننــد و به دولتهای اروپایــی  -و در این مورد،
دولتهای سوئد ،آلمان ،فرانسه و بلژیک -نشان
بدهند که تشــکیل دادگاه بلــخ و متهم کردن و
بازداشــت بیجرم و علت اتباع ایرانی چه هزینه
سنگینی برای آنها در پی خواهد داشت.
آرمانملی:نشستتهران
دررقابتبانشستریاض

برگزاری نشســت تهران گرچه تحت
عنوان نشســت آســتانه اســت ولی
کمتر به مســئله آســتانه خواهد پرداخت؛ برای
اینکه موضوعاتی که بین ســه کشور وجود دارد،
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .مخصوصا
اینکه هم بعد از ســفر بایدن میباشــد و هم به
نوعی اتحاد نانوشتهای بین  ۹کشور عربی تنظیم
شــده و ایران تصمیم گرفته بــا دعوت از این دو
کشور ،نشست مهمی در تهران برگزار کند .همین
احساس را به نوعی اردوغان دارد .اردوغان انتظار
داشت که جزو کشورهای عرب حضور داشته باشد
ولی به دلیل اختالفات عمیقی که هم با آمریکا و
مخصوصا با عربستان سعودی دارد ،از او دعوت به
عمل نیامده و از طرفی پوتین هم به همین دلیل
کــه میخواهد یک نوع ائتــالف منطقهای برای
خود ایجاد کند تا بتواند از مشــروعیت بیشتری
برخوردار باشــد .نقطه تعارض این ســه کشور با
هم در مسئله سوریه است که ترکیه بارها اعالم
کرده قصد دارد مواضع رســمیتری از سوریه را
اشغال کند که مورد مخالفت ایران و روسیه قرار
گرفته اســت .حتی رهبری نیز بــه این موضوع
اشــاره داشتند که بروز جنگ در منطقه حلب و
شــمال ســوریه هم به زیان ترکیه و هم به زیان
ســوریه خواهد بود .بنابراین از این پیشرویها و
حضور طوالنی مدتی که ترکیه در مناطق شمالی
سوریه دارد و آن کمربند امنیتی که به عرض ۳۰
کیلومتــر میخواهند ایجاد کند ،برای حاکمیت
بشاراسد خیلی لطمهآور است .با توجه به اینکه
چندی پیش هم بشاراسد هم خودش به منطقه
حلب ســفر کرد تا دست به یک نمایش قدرتی
بزند ،ولی نه روسیه از حضور ترکیه در این منطقه
راضی هســت و نه ایران .بنابراین موضوع آستانه
در همین موضوع سوریه خالصه خواهد شد .ولی
آنچــه اهمیت دارد ،اختالفاتی که بین این ســه
کشــور بر سر موضوعات دیگری مطرح میشود.
از جمله اینکه ترکیه در یک انزوای سیاسی قرار
گرفته و وضعیت اقتصادی بسیار نا آشفتهای دارد
و اکنون در آستانه کمبود مواد غذایی مخصوصا
گندم است .چندی پیش هم کشتی حامل گندم
در دهانه بســفر توقیف شــد و سر این مسئله با
روسهــا اختالف دارند .بنابرایــن ترکیه یکی از
مصرفکنندگان عمده گندم اوکراین اســت و از
ایــنرو آقای اردوغان میخواهد با روســیه برای
آزادســازی گندمهای توقیف شــده اوکراین در
دریای ســیاه به توافقی دســت پیدا کند .ترکیه
به دلیل اینکه دارد یک بــازی چندجانبه انجام
میدهد ،از طرف دیگر اختالفاتی با ایران بر ســر
موضوع آب دارد و تعداد زیاد ســدهایی که روی
دجلــه و فرات و حتــی ارس زده و از طرف دیگر
با روســیه بهخاطر خرید تسلیحات و تجهیزات

نظامی که کرده ،مشکل دارد .آقای پوتین تالش
میکند اردوغــان را در اردوگاه خودش به عنوان
یکی از اعضای مهم ناتو نگه دارد .اردوغان نیز دارد
تالش میکند با گروگان گرفتن روسیه موقعیت
و منزلت خود را هم در ناتو و هم در اتحادیه اروپا
و آمریکا باال ببرد .مالقاتی که در گروه بیست بین
اردوغان و بایدن صورت گرفت ،نتوانســت بایدن
را راضــی کنــد و خیلی مورد توجــه بایدن قرار
نگرفت .بنابراین یک نــوع رویگردانی از غرب در
نــزد اردوغان به وجود آمده و دارد تالش میکند
که با گرایش بیشــتری به ســمت روسیه باعث
نگرانی و دلواپســی آمریکا و ناتو شود .ایران هم
با روسیه مشکالتی دارد .گزارشهایی که از سوی
خبرگزاریهای آمریکایی منتشــر شد و رئیس
امنیت کاخ ســفید هم از اینکه روســیه مشغول
خرید پهپادهای ایرانی که قادر به پرتاب موشک
باشــد ،سخن گفت .ایران انحصارا این پهپادها را
در اختیار دارد و روســیه فاقد چنین پهپادهایی
است .گرچه آقای امیرعبداللهیان بارها اعالم کرده
که این اظهارنظر صحیح نیست و شیطنتهای
مطبوعات آمریکایی اســت .موضوع دیگر اینکه
گویا روسیه میخواهد برجام را به تاخیر بیندازد و
به غربیها نشان دهد که هنوز در برجام تاثیرگذار
است .این نشست بسیار دارای اهمیت است چون
هم یک نشست ســه جانبه بین ایران ،روسیه و
ترکیه است و هم یک نشست دوجانبه بین ایران
و روسیه ،بین ایران و ترکیه و بین ترکیه و روسیه
به همین دلیل خیلی مهم اســت .هرچند شاید
از همه مذاکرات اطالعات چندانی درز نکند ولی
بسیار مهم است مخصوصا برای ایران .حضور این
دو کشور که یکی عضو ناتوست ،یک نوع رقابت با
کنفرانس ریاض است.
خراسان:ائتالفیاستراتژیک
باسفرهاییچندمنظوره

حضــور پوتیــن و اردوغــان در
تهران به فاصلــه کوتاهی پس از
حضــور بایدن در منطقه ،حاال بیش از هر زمانی
نگاههــا را بــه تحــوالت منطقــه و جهان جلب
کرده اســت .در شرایطی هفتمین اجالس سران
کشــورهای ضامن روند آســتانه پس از وقفهای
دو ساله با حضور رؤســای جمهور ایران ،روسیه
و ترکیه عصر روز گذشــته در تهران برگزار شد
که منطقه تحوالت جدیدی را شــاهد اســت و
ازســویدیگر ،همکاریهای ایران با کشــورهای
همســایه و قدرتهای بزرگ وارد مرحله نوینی
شده است .واقعیت این است که برگزاری این دور
از نشستهای آستانه در تهران ،میتواند از چند
زاویه دارای اهمیت باشد؛ نخست مسئله سوریه،
تحوالت منطقه و مبارزه با تروریسم که ماهیت
و فلسفه اصلی نشست آستانه است .نشستی که
سابقه آن البته نشان میدهد همچنان نتوانسته به
ایجاد موضع مشترکی میان این سه کشور برای
بازگشت ســوریه به ثبات و آشتی ملی بینجامد
و تنها اقدام کلیدی در این نشســت به سه سال
قبل برمی گردد که روسیه و ترکیه در آن نشست
بر سر آتشبس در ادلب توافق کردند و قرار شد
گشتهای مشترک به راه بیندازند و مسیری امن
در یکی از جادههای کلیــدی این منطقه ایجاد
شــود .از آن زمان تاکنون شاهد رویکردی جدی
و تحول آفرین در این نشست نبودهایم و نشست
روز گذشــته نیز نشان داد سه کشور برای نقش
آفرینی هر چه بیشتر «نشست روند آستانه» در
تحوالت منطقه باید دست به تصمیمات جدی و
راهبردی بزنند و حتی با اضافه شدن کشورهای
کلیــدی به این حوزه ،جبهه مســتحکمتری در
قبال تروریســم منطقهای و حل بحران ســوریه
شــکل گیرد .در این میان امــا از حضور اردوغان
در نشست آستانه تهران در این برهه زمانی نباید
غافل شــد .اردوغانی که این روزها کشــورش به
واسطه سیاستهای سه وجهی اما زیگزاگی پان
ترکیستی ،پان عثمانیستی واروپاگرایی با تورم ۸۲
درصدی دست به گریبان است ،نیازمند مدیریت
روابط با ایران و روسیه است و نیم نگاهی جدی
بــه انتخابات  ۲۰۲۳ریاســت جمهــوری ترکیه
دارد .دیروز اما با هشدارهای صریح رهبر انقالب
خطاب به اردوغان ،فعال آب سردی روی وی برای
دســتیابی زمینی به خاک باکو و آرزوی احیای
بقایای امپراتوری عثمانی در سوریه و عراق ریخته
شد .درواقع بسیاری از تحلیل گران صراحت رهبر
انقالب را در دیدار با اردوغان کم سابقه میدانند
و به نظر میرســد این سخنان عزم جدی ایران
بــرای جلوگیری از اقدامات ترکیــه برای به هم
زدن مرزهای همسایگان و متحدانش را گوشزد
میکنــد .افزون بر این ،تمایــل جدی روسهای
درگیر با اوکراین ،برای آرامش در سوریه فرصتی
طالیی را برای کشــورمان به وجــود آورده که
سیاســتهای ایران ( به نفع جبهه مقاومت) با
سرعت بیشتری در منطقه پیگیری شود و آنکارا
نیز در این زمینه کمتر مانع تراشــی کند اما از
ســوی دیگر حضور والدیمیر پوتین در تهران،
آن هــم پــس از حضورجو بایــدن در منطقه و
اجــالس جده مــورد توجه ناظــران بینالمللی
قرار گرفته اســت .بــه هرروی ،باتوجــه به این
که روســیه به دلیل جنــگ اوکراین ،با غربیها
سرشــاخ شــده ،به دنبال تقویت روابط خود با
متحدانش اســت و به تازگی نیز نشان داده که
قصــد دارد روابط خود را با ایران مســتحکمتر
کند .حتی قبل از عزیمــت پوتین به تهران در
چند روز گذشته هم شاهد اظهارنظرهای نسبتا
بیســابقهای دربــاره اهمیت روابط بــا تهران و
تالش مشترک برای مقابله با تحریمها از جانب
مقامات روسی بودیم که به نظر میرسد با هدف
اطمینان بخشی به تهران از جدیت در گسترش
روابط باشد.
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سیاسی

چین

چین ،آمریکا را «خالق خطرات امنیتی» خواند

ارتــش چین به دنبال آنکه یک کشــتی جنگی
دیگر آمریکا وارد تنگه تایوان شد ،گفت که ایاالت
متحده با تحریکات گاه و بیگاه خود «خالق خطرات
امنیتی» در این آبراه حســاس است .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،پیشتر ناوگان
هفتم نیروی دریایی آمریــکا از تردد «معمول»
ناوشکن یواساس بنفولد در تنگه تایوان و عبور آن
از «آبهای بینالمللی مطابق با قوانین بینالمللی»
خبر داد .ایاالت متحده تقریبا هر ماه دســت به
چنین ماجراجوییهایی میزند و خشم چین را که
آنها را نشانهای از حمایت از تایوان قلمداد میکند،
بر میانگیزد؛ تایوان که پکن آن را بخشی از اراضی
خود میداند .در همین راســتا فرماندهی جبهه
شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین در بیانیهای
گفت که نیروهایش تماما این کشــتی جنگی را
دنبال کرده و به آن هشــدار دادند .در این بیانیه
آمده است :اقدامات تحریکآمیز و خودنماییهای
گاه و بیگاه ایاالت متحده کامال نشاندهنده این

اســت که ایاالت متحده نابودگر صلح و ثبات در
تنگه تایوان و خالق خطرات امنیتی در تنگه تایوان
است .ارتش چین همچنین اعالم کرد :نیروهای
جبهه شرقی همیشه در حالت آمادهباش هستند
و قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دفاع
میکنند .نیروی دریایی آمریــکا در بیانیه خود
مدعی شد که این کشتی جنگی «از یک کریدوری
در این تنگه عبور کرد که فراتر از آبهای سرزمینی
هر کشور ساحلی است ».در این بیانیه آمده است:
تردد این کشتی از طریق تنگه تایوان بیانگر تعهد
ایاالت متحده به یک هند  -پاســیفیک آزاد و باز
است .در همین رابطه وزارت دفاع تایوان هم اعالم
کرد که این کشتی جنگی آمریکایی در شمال این
تنگه تردد داشــته و اوضاع این آبــراه را «عادی»
است .ناوشکن یواساس بنفولد در آبهای مورد
مناقشه دریای چین جنوبی فعالیت داشته و طی
روزهای گذشته دو عملیات «آزادی کشتیرانی»
انجام داده است.

درخواست پکن برای لغو تحریمها علیه سوریه
و توقف سرقت نفت آن توسط آمریکا

ســخنگوی وزارت خارجه چین خواســتار لغو
تحریمهای اعمال شــده علیه ســوریه و توقف
سرقت نفت این کشور توسط واشنگتن شد .به
گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم،
وانگ ونبین ،سخنگوی وزارت خارجه چین در
سخنانی از آمریکا خواست که به حاکمیت سوریه
و تمامیت ارضی آن احترام بگذارد و غارت منابع
ملــی آن را متوقف کند .ایــن دیپلمات چینی
گفت :آمریکا اشغال خودسرانه مناطق مهم در

سوریه را از نظر تولید غالت و تولید نفت ادامه
میدهد و منابع و ثروت ملی سوریه را میدزدد و
به غارت میبرد .وی افزود :همین مسئله باعث
درد و رنج ملت ســوریه شــده و آنها را از یک
بحران انســانی به بحرانی دیگر منتقل میکند.
ونبین ادامه داد :آمریکا باید به درخواســتهای
سوریها پاســخ دهد و تحریمهای یک جانبه
اعمال شده علیه کشورشان را لغو کند و دست
از غارت منابع و ثروت ملی سوریه بردارد.

آمریکا

کربی :روسیه قصد دارد بخشهای بیشتری از اوکراین را ضمیمه خاک خود کند

همزمان با اینکه حمله روســیه به اوکراین وارد
ششمین ماه خود میشود ،کاخ سفید مدعی شد
که روســیه در حال آماده شدن جهت «الحاق
سرزمینهای بیشــتری از اوکراین به روسیه»
است .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی
میل ،جان کربی ،سخنگوی شورای امنیت ملی
آمریکا در کنفرانس خبری روزانه کاخ ســفید
گفــت« :روســیه با نقض مســتقیم حاکمیت
اوکراین ،در حال آماده شدن برای الحاق اراضی
بیشتری از اوکراین به کشورش است».
وی افزود« :روسیه در سرزمینهای تحت کنترل
خود در حال انتصاب مقامات «نیابتی» اســت.
»جان کربی در ادامه مدعی شــد« :ما اقدامات

بعــدی آنهــا را میدانیم .اول ،ایــن مقامات
نیابتی ترتیب برگزاری یک رفراندوم ساختگی
را خواهند داد تا سرزمینها را به روسیه الحاق
کنند و ســپس روســیه از ایــن رفراندومهای
ســاختگی اســتفاده خواهــد کرد تــا مدعی
ســرزمینهای اوکراینی شود ».وی خاطرنشان
کرد« :ما هیچکدام از سرزمینهایی که روسیه
به خود ضمیمــه کند ،به رســمیت نخواهیم
شناخت ».کربی همچنین گفت که کاخ سفید
قرار اســت کمکهای نظامی بیشتر به اوکراین
را طــی چند روز آینده اعالم کند .از جمله این
کمکها میتــوان به ســامانه راکتی متحرک
هیمارس اشاره کرد.

گانتسراهیآمریکامیشود

وزیر جنــگ دولت رژیم صهیونیســتی راهی
آمریکا میشود .به گزارش ایسنا ،روزنامه عبری
زبان یدیعــوت آحارونوت اعــالم کرد که بنی
گانتس ،وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیســتی
امروز برای حضور در کنفرانس امنیتی موسسه
 ASPENبه آمریکا میرود .گانتس قرار است
در این سفر با مسئوالن ارشد آمریکایی از جمله

جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی ،ویلیام برنز،
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا «سیا»،
مارک اســپر ،وزیر دفاع سابق و شماری از اعضا
و نماینــدگان کنگــره دیدار کنــد .به گزارش
مرکز اطالعرسانی فلسطین ،گانتس همچنین
قرار اســت در کنفرانس امنیتی اســپن درباره
معاهدههای صلح «ابراهیم» سخنرانی کند.

کیسینجرنسبتبه«تقابلبیپایان»آمریکاوچینهشدارداد

هنری کیسینجر گفت ،جغرافیای سیاسی امروز
برای حلوفصل مناقشــههای آمریــکا با چین
و اختالفات روســیه با سایر کشــورهای اروپا به
«انعطاف نیکسونی» نیاز دارد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از پایگاه خبری بلومبرگ ،هنری کیسینجر،
وزیر خارجه ســابق آمریکا که در دهه  ۱۹۷۰به
بازسازی روابط واشنگتن و پکن کمک کرد ،گفت
که جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا نباید بگذارد
سیاستهای داخلی مانع «اهمیت درک دوام چین
شود» .کیســینجر در مصاحبهای گفت :بایدن و
دولتهای قبلی بیش از حد به این مسئله اهمیت
دادهاند که چیــن در نگاه مردم آمریکا چطور به
نظر میرسد .البته مهم است که از هژمونی چین
یا هر کشور دیگر پیشگیری شود ،اما این چیزی
نیست که با تقابلهای بیپایان به آن دست یابیم.
کیسینجر همچنین در این گفتوگو بیان کرد که
اظهاراتش درباره یک پایان مذاکرهشده در جنگ
اوکراین به اشتباه گزارش شــده است .او گفت،
زمان گفتوگوها دارد نزدیک میشــود و بحث

درباره آینده کریمه باید در مذاکرات مطرح شود،
نه پیش از آنکه جنگ متوقف شود .او درباره خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا گفت ،پیشبینی شــارل
دوگل مبنی بر اینکه بریتانیا هرگز با دل و جان
در این جامعه اروپایی عضو نمیشود ،امروز تحقق
یافته است .کیسینجر همچنین بیان کرد که به
نظر او ،لی کوان کیو ،رهبر سابق سنگاپور در حال
حاضر میتوانست بهترین گزینه برای رسیدگی به
بحران اقلیمی و همچنین ریاستجمهوری آمریکا
باشــد! عالوه بر این ،کیسینجر گفت که شارل
دوگل میتوانست بهترین گزینه برای مذاکره با
والدیمیر پوتین باشــد و به ریچارد نیکسون نیز
اشــاره کرد .او گفت که گرچه نیکسون در داخل
آمریکا وجهه خود را خراب کرد ،اما در سیاســت
خارجه رئیسجمهوری بسیار خوبی بود .این وزیر
خارجه سابق آمریکا که اکنون تقریبا یک قرن سن
دارد ،گفت که مارگارت تاچر ،نخستوزیر سابق
انگلیس را به عنوان جالبترین همراه برای صرف
شام انتخاب میکند.

روسیه

تردید مسکو در موفقیت واشنگتن برای تشکیل «ناتوی خاورمیانه»

نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در امور
خاورمیانه و کشــورهای آفریقایــی اعالم کرد،
مسکو تردید دارد که کشورهای عربی در تشکیل
«ناتــو» خاورمیانه به آمریکا گوش فرا دهند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
میخائیــل بوگدانــوف ،نماینده ویــژه رئیس
جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای
آفریقایی خاطرنشان کرد :این سوال مطرح است
که آیا ناتوی خاورمیانه تشــکیل خواهد شد یا
خیر ،من بســیار شک دارم که کشورهای عربی

از آمریکاییها تبعیت کنند ،زیرا آنها به خوبی
میدانند که این امر با منافع اســتراتژیک آنها
تناقض دارد.
بوگدانوف در ادامه افزود :آنها (کشورهای عربی)
نیاز به برقراری روابطی خوب بر اســاس حسن
همجواری با کشــورهای این منطقــه دارند نه
برعکس .نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در
امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی همچنین
تصریح کرد ،مسکو نسبت به قدرت واشنگتن در
تشکیل «ناتوی خاورمیانه» تردید دارد.

سوریه

سوریه روابط دیپلماتیک با اوکراین را قطع کرد

وزارت خارجه ســوریه اعالم کرد که این کشور
تصمیم گرفته روابط دیپلماتیکش با اوکراین را
در واکنش به اقدام دولت اوکراین قطع کند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعالم
کرد :ما در واکنش به اینکه دولت اوکراین روابط
دیپلماتیک را با سوریه قطع کرد تصمیم گرفتیم
مقابله به مثل کنیم و ما نیز روابط دیپلماتیک را

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

با اوکراین قطع کنیم .دولت اوکراین عمال از سال
 ۲۰۱۸روابطش را با سوریه قطع کرد؛ زمانی که
با تمدید مجوز اقامت دیپلماتهای ســوری در
ســفارت ســوریه در کییف مخالفت کرد .این
منبع اعالم کرد :به دلیل مواضع خصمانه دولت
اوکراین و تبعیت کورکورانهاش از سیاستهای
آمریکا و غرب در قبال ســوریه و جهان فعالیت
سفارتخانه به تعلیق درآمد.

الوروف :آمریکا و انگلیس به دنبال «جنگ واقعی» اروپا با روسیه هستند

وزیر امور خارجه روســیه در گفتوگویی مطبوعاتی به
جوانب مختلف جنگ اوکراین پرداخت ،از صادرات غالت
تا بیوجدانی غرب .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه گفت :این
حقیقت دیگر آشکار شده که اوکراین به معنای واقعی کلمه از برداشتن
گامهای ســازنده باز داشته شده ،با سالح تهییج شده و به استفاده
از این تسلیحات واداشته میشــود .آنها در آنجا با مربیان خارجی
و متخصصانی نشستهاند که مسئول خدمات این سامانهها هستند،

سامانههای هیمارس و غیره .الوروف گفت ،از آنجا که
غرب به اوکرایــن راکتاندازهای متحرک (هیمارس)
میدهد ،منطقه جغرافیایی عملیات نظامی روسیه در
اوکراین تغییر کرده و از دونباس فراتر رفته اســت .به
گفته الوروف ،حوزه عملیات روسیه زمانی که مذاکرات مسکو-کییف
در ترکیه برگزاری میشد ،متفاوت بود .الوروف گفت :اکنون جغرافیا
تغییر کرده و دیگر بسیار فراتر از جمهوریهای دونتسک و لوهانسک
رفته است ،تاجایی که حاال مناطق خرسون ،زاپوریژیا و چند منطقه

دیگر را نیــز در بر میگیرد و این رند ادامــه دارد و به طور مداوم و
بیوقفه ادامه خواهد یافت .این دیپلمات ارشد تصریح کرد که اگر غرب
به ارسال تسلیحات دور برد (از جمله هیمارس) به اوکراین ادامه دهد،
حوزه عملیات روسیه نیز گستردهتر خواهد شد .او گفت :ما نمیتوانیم
اجــازه دهیم که بخشهایــی از اوکراین که تحت کنترل ولودیمیر
زلنسکی (رئیسجمهوری اوکراین)  ...قرار دارد دارای تسلیحاتی باشد
که علیه روسیه یا جمهوریهایی که اعالم استقالل کرده و قصد دارند
سرنوشت خود را در دست بگیرند ،تهدید به حساب بیاید.

روسیه از کارگران کره شمالی
برای بازسازی دونباس استفاده میکند

سفیر روسیه در کره شمالی اعالم کرد ،کارگران این کشور قرار است
در بازسازی دونباس در شرق اوکراین به روسیه کمک کنند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،الکساندر ماتسهگورا ،سفیر
روسیه در کره شمالی در مصاحبهای گفت :یک دورنما برای همکاری
بین کره شــمالی و دونباس وجــود دارد و آنها در این باره در حال
گفتوگو هستند .در وهله نخست ،سازندگان کره شمالی بسیار قابل،
سخت کوش و آماده کار در شرایط بسیار سخت و دشوار هستند و از
این رو میتوان روی آنها حســاب کرد چون آنها در کارشان بسیار
جدی هستند.
سفیر روســیه در پیونگ یانگ همچنین مدعی شد که کره شمالی

بابت همکاری با مسکو در عرصه جهانی چیزی نگرفته و اعالم کرد،
این کشور با وجدانش اقدام کرده است .وی همچنین در ادامه گفت:
کره شــمالی یکی از چند کشوری اســت که میتواند مستحق یک
سیاســتگذاری خارجی کامال مستقل باشد .نه چین ،نه روسیه و نه
حتی آمریکا نمیتوانند کره شمالیها را به انجام کاری مجبور کنند.
روســیه مخالف سرســخت تحریمها علیه پیونگ یانگ اســت .این
دیپلمــات روس همچنین به یک ائتالف نزدیکتر با کره شــمالی در
آینده اشــاره کرد و در ادامه افــزود :در واقعیت کنونی که ما در آن
هستیم باید عادت کنیم که در چنین شرایط محدود کنندهای بتوانیم
به زندگی خود ادامه دهیم.

گلوبالتایمز:

سفر پلوسی به تایوان اشتباه بزرگ تاریخی واشنگتن خواهد بود

پس از اینکه روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا در ماه اوت به تایوان ســفر خواهد کرد ،روزنامه
گلوبال تایمز نوشت که اگر این خبر صحت داشته باشد و این سفر
انجام شــود ،از زمان ایجاد روابط دیپلماتیــک بین چین و ایاالت
متحده ،این مسئله «یکی از بدترین و بزرگترین» تحریکات آمریکا
علیه چین خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،روزنامه گلوبال تایمز در گزارشی نوشت« :نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ماه آوریل قصد داشت
که به تایوان ســفر کند اما به دلیل مثبت شــدن تست کووید او،
این ســفر به تعویق افتاد .در آن زمان برخی از کاربران اینترنتی به
طور کنایهآمیزی مثبت شدن تست کرونای این مقام آمریکایی را
«مثبت تاکتیکی» خواندند .ظاهرا ،مقامات آمریکا و تایوان میدانند
که شیطنت و آتشبازی آنها درخصوص مسئله تنگه تایوان ممکن
اســت منجر به وقوع طوفانی شــود و آنها نســبت به این قضیه
کامال بیاعتنا نیســتند اما مشخص است که درک کافی و عمیقی
نسبت به این مســئله ندارند و یا اینکه میخواهند شانس خود را
امتحان کنند.
درخصوص مســئله «چین واحد» صراحتا باید مشخص شود که
هیچ فضایی برای ابهام و فریب وجود ندارد .اظهارات ماه پیش وی
فنگه ،وزیر دفاع چین در گفتگوی شانگری-ال در سنگاپور همچنان
قدرتمند و طنینانداز است .وی طی این سخنرانی گفته بود «اتحاد
مجدد مســالمتآمیز بین سرزمین اصلی چین و تایوان بزرگترین
آرزوی مردم چین اســت .چین مایل است برای آن نهایت تالش را
انجام دهد .آن دسته از افرادی که استقالل تایوان را دنبال میکنند،
پایان خوشــی در انتظارشان نیست و مداخالت خارجی با شکست
مواجه میشود .اگر کسی جرات کند تایوان را از این کشور (چین)
جدا کند ،چین به هر قیمتی در جنگیدن تردید نخواهد کرد ».اگر

واشنگتن این اظهارات را نادیده بگیرد ،یک «اشتباه بزرگ تاریخی»
رخ خواهد داد.
پلوســی ۸۲ســاله یکبار دیگر ثابت کرد که او طی  ۳۰سال اخیر
به عنوان منفورترین چهره در چین شــناخته شده است .او باید از
این برچســب شرمزده باشد .طی سالها ،در هر حوزهای که روابط
چین  -آمریکا به مشکل خورده ،پلوسی در آن حضور داشته است.
درخصوص مسئله تایوان ،پلوسی اولین رهبر کنگرهای ایاالت متحده
بود که در ســال  ۲۰۰۰با چن شــویی بیان ،رئیس پیشین تایوان
تماس گرفت و پیروزی او در انتخابات جزیره تایوان را تبریک گفت.
اوایل سال جاری میالدی ،پلوسی همچنین طی ویدئو کنفرانسی با
الی چینگ-ته ،معاون رئیس تایوان دیدار کرد .آمریکا در ماه نوامبر
امســال انتخابات میاندوره برگزار خواهد کــرد و حزب دموکرات
در شرایط خوبی به سر نمیبرد .به نظر میرسد که تمرکز پلوسی
بر روی تنگه تایوان آن هم در این شرایط ،تالشی نومیدکننده است
تا شانسی دیگر را امتحان کند.
با این حال ،سفر به تایوان خط قرمزی است که پلوسی نباید از آن
عبور کند .چین درخصوص دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
قاطع اســت و حق این را دارد که در رابطه با «اســتقالل تایوان»
اقدامات قاطعی را انجام دهد .باید خاطرنشــان کرد که اگر برخی
از سیاستمداران آمریکایی بخواهند از مسئله تایوان به عنوان یک
دستاورد سیاسی استفاده کنند ،قطعا باید نسبت به این مثل قدیمی
چینی درک و فهم عمیقی داشته باشند؛ «هر که با آتش بازی کند،
خواهد ســوخت ».اول از همه ،ما باید مطمئن شویم که آیا پلوسی
این سفر را انجام خواهد داد یا خیر .واشنگتن باید بیانیه شفافی را
به چین ارائه دهد و دست از دو رنگی و بازی با کلمات بردارد .دوم
اینکه اگر پلوســی واقعا به تایوان سفر کند ،چین او را وارد فهرست
افراد تحریمی میکند .قبال گزارش شده که همسر نانسی پلوسی

بازداشت ۱۷قانونگذار آمریکایی
در مقابل دیوان عالی

پلیس آمریکا اعالم کرد ،دستکم  ۱۷قانونگذار
دموکــرات از جمله ترقیخواهان برجســتهای
چون الکســاندریا اوکاسیو-کورتز و ایلهان عمر
در اعتراضات مرتبط با حقوق سقط جنین که
در مقابل دیوان عالی در واشــنگتن برگزار شده
بود ،بازداشت شدند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری فرانسه ،پلیس واشنگتن در توییتی
اعــالم کرد ،معترضان در یکــی از خیابانهای
نزدیک به دیوان عالی ترافیک ایجاد کرده بودند
و پیش از آنکه افســران اقدام به بازداشت آنها
کنند ،سه هشدار دریافت کردند.
پلیس اعالم کــرد :ما به طور کلــی  ۳۵تن را
به خاطر ازدحام ،مانعتراشــی و ایجاد دردســر
بازداشــت کردیم ۱۷ .تن از بازداشتشدگان،
اعضای کنگره هســتند .این اعتراضات کوچک
روز سهشنبه ســه هفته پس از آن برگزار شد
که دیوان عالی در اقدامی جنجالی حکم تاریخی
پنجاه سال پیش خود مشــهور به «رو در برابر
وید» را که بر اســاس آن ســقط جنین قانونی

بود ،لغو کرد .ایلهان عمر ،قانونگذار آمریکایی
از ایالت مینهســوتا در توییتی نوشت :امروز در
حالــی که در یک اعتراضات مدنی با تعدادی از
همکارانم در مقابل دیوان عالی شرکت داشتم،
بازداشت شــدم .اما باز هم هر کار بتوانم برای
هشدار دادن انجام خواهم داد.
کارولین مالونی ،قانونگــذار آمریکایی از ایالت
نیویورک نیز در این رویداد بازداشــت شد و در
بیانیهای گفت :اگر زنان بر تصمیمات مربوط به
سالمتیشان از جمله درباره باروری هیچ کنترلی
نداشته باشــند ،هیچ دموکراسی وجود نخواهد
داشــت .وی افزود :حزب جمهوریخواه و افراط
گرایان جناح راست که پشت این تصمیمگیری
قــرار دارند حامی حیات نیســتند بلکه حامی
کنترل داشتن بر جسم زنان و دختران هستند.
تصاویر منتشــر شــده از این اعتراضات نشان
داد که اوکاســیو-کورتز ،ایلهــان عمر و دیگر
قانونگذاران بدون دستبند از جمع خارج شده و
برای طرفداران دست تکان میدادند.

مشغول یک سری توافقهای تجاری در چین است .اگر نام پلوسی
وارد چنین فهرســتی شود ،داراییهای خانواده او باید فورا مسدود
شــوند .سوم اینکه نیروهای تجزیهطلب طرفدار «استقالل تایوان»
نباید وهم و خیالی در ســر داشته باشــند .سال گذشته میالدی،
پس از اینکه سه تن از قانونگذاران آمریکایی به تایوان سفر کردند،
اقدامات بازدارندهای که توســط «ارتش آزادیبخش خلق چین»
( )PLAاعمال شــد ،به تدریج افزایش یافــت و به جنگ واقعی
نزدیک و نزدیکتر شد .حال اگر پلوسی بخواهد کار خودش را انجام
دهد ،کابوسی را برای نیروهای «استقالل تایوان» ایجاد خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران روزنامه گلوبال تایمز ،اگر پلوســی قصد ایجاد
تحریکات آشــکاری علیه چین را داشته باشــد ،یک واقعه بسیار
خطرناکتر از بحران تنگه تایوان در ســال  ۱۹۹۶را ایجاد خواهد
کرد و بدین ترتیب مشکل بزرگی در روابط چین  -آمریکا به وجود
خواهد آمد .ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین درخصوص
این سفر گفت :چین از ایاالت متحده میخواهد که این سفر را انجام
ندهد و از ایجاد تنش در تنگه تایوان جلوگیری کند .چین از ایاالت
متحده میخواهد تا اقدامات ملموسی را در راستای تعهداتش وعدم
حمایت از استقالل تایوان انجام دهد .اگر آمریکا بخواهد راه خودش
را بــرود ،چین با قاطعیــت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود
دفاع خواهد کرد .لو شیانگ ،کارشناس مطالعات و پژوهشی ایاالت
متحده در آکادمی علوم اجتماعی چین گفت :اگر در نهایت این سفر
انجام شود ،نه تنها یک محاسبه اشتباه بلکه یک تحریک عمدی از
ســوی آمریکا خواهد بود .به عبارت دیگر ،چین به آمریکا میگوید
که تا زمانی که درخصوص مســئله تایوان دست از تحریکات خود
بردارد ،روابط دوجانبه ســقوط نخواهد کرد اما اگر طرف آمریکایی
بخواهد نشــان دهد که با هر آن چیزی که چین میگوید ،مخالف
است ،شاهد سقوط روابط این دو کشور خواهیم بود» .

پارلمانسریالنکارئیسجمهوررا
مشخصکرد

پارلمان ســریالنکا «رانیل ویکرمســینگه» را
به عنوان رئیس جدید کشــور انتخاب کرد .به
گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،کمیسیون
انتخابات سریالنکا اعالم کرد که پارلمان با ۱۳۴
رای از  ۲۲۵رای رانیل ویکرمسینگه ،سرپرست
موقت ریاســتجمهوری را به عنــوان رئیس
جمهور جدید این کشور انتخاب کرده است.
رئیس کمیســیون گفت :رانیل ویکرمسینگه،
نخست وزیر ســابق بر اساس نتایج رایگیری
در پارلمان به عنوان هشــتمین رئیس جمهور
جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریالنکا
انتخاب شد.
رایگیری تحت تدابیر شدید امنیتی در اطراف
مقر پارلمان برگزار شد .پیروزی رئیس جمهور
موقت که سابقه شش دوره نخستوزیری را نیز
دارد ،میتواند منجر به تظاهرات بیشــتر مردم
خشمگین از نخبگان حاکم پس از ماهها کمبود
فلجکننده ســوخت ،غذا و دارو شــود .داالس
آالهاپروما ،قانونگذار حزب حاکم ،روزنامه نگار

سابق ،برای معترضان و مخالفان قابل قبولتر
بود ،اما در کشــوری که به سختی دالری برای
واردات دارد و بــه شــدت نیازمند کمک مالی
صنــدوق بینالمللی پول اســت ،هیچ تجربه
مدیریتی در ســطح باال ندارد .ویکرمسینگه با
وظیفه هدایت کشــور از فروپاشی اقتصادی و
بازگرداندن نظم عمومی پس از ماهها اعتراضات
گسترده روبرو است .او گفت که  ۴۵سال از عمر
خود را در پارلمان گذرانده و خوشحال است که
این افتخار به او داده شد که رئیس جمهور شود.
او گفت :نیازی نیست به شما بگویم که کشور
ما در چه وضعیتی اســت .اکنون که انتخابات
به پایان رسیده است ،باید به این تقسیمبندی
پایان دهیم .ما  ۴۸ساعت فرصت داشتیم تا در
دودستگی بمانیم ،اما از این به بعد آماده هستم
تا با شــما گفتگو کنم .از دیگر احزاب سیاسی
میخواهــم با من همکاری کنند .معترضان در
خارج از اقامتگاه رئیس جمهور پس از انتخاب او
شعار «به خانه برو ،رانیل» سر میدادند.

سازمان ملل :ایمن الظواهری زنده و احتماال در افغانستان است

براساس گزارشی از «تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها»
در سازمان ملل« ،ایمن الظواهری» سرکرده القاعده که در جریان
حمالت یازده ســپتامبر معاون اسامه بن الدن بود« ،زنده بودنش
تایید شــده و آزادانه ارتباط برقرار میکند ».به گزارش ایســنا ،به
نقل از وبســایت النگ وار ژورنال ،همچنین ســازمان ملل اعالم
کرد که ائتالف طالبان  -القاعده همچنان قدرتمند است و رهبران
شاخههای القاعده در شــمال و شرق آفریقا مسئولیت نقشهایی
را در سلسله مراتب جانشینی در گروه القاعده بر عهده گرفتهاند.
از آنجایــی که از زنــده بودن الظواهری و ارتبــاط برقرار کردن و
ســالمت او خبری نبود ،برخی از تحلیلگران تروریسم قبال مدعی
شدند که الظواهری ُمرده و تازهترین مورد آن هم به نوامبر ۲۰۲۰
باز میگردد .در حالی که به صراحت بیان نشــده ،ایمن الظواهری
احتماال در داخل افغانستان فعالیت میکند« .تیم پشتیبانی تحلیلی
و نظارت بر تحریمها» در سازمان ملل در تازهترین گزارشش درباره
وضعیت القاعده و رقیب آن داعش آورده اســت :کشورهای عضو
تاکید میکنند که افزایش آسودگی و توانایی الظواهری در برقراری
ارتباط ،با تســلط طالبان بر افغانســتان و تحکیم قدرت متحدان
کلیدی [القاعده] در دولت دوفاکتوی آنها همزمان شــده است.
عالوه بر این ،به نظر میرســد رهبری القاعده نقش مشورتی برای
طالبــان دارد و این گروهها همچنان تماس نزدیک خودشــان را

حفظ کردهاند .پیش از این در ســال  ،۲۰۲۰تیم حمایت تحلیلی
و نظارت بر تحریمهــا گزارش داده بود که طالبان «به طور مرتب
در جریان مذاکرات با ایاالت متحده با القاعده مشــورت میکرد و
تضمیــن میداد که این گروه به روابط تاریخی خودشــان احترام
بگذارد ».در تازهترین گزارش ســازمان ملل متحده تاکید شد که
القاعده در سراســر این کشور مستقر شــده است .در این گزارش
آمده اســت :مبارزانی از القاعده در شبه قاره هند و شاخه القاعده
در جنوب آسیا ،در میان واحدهای جنگی طالبان در سطح فردی
حضور دارند.
براســاس گزارشها ،اعضای القاعده در جنوب و شرق افغانستان،
جایــی که این گروه حضور تاریخــی دارد ،باقی ماندهاند .برخی از
کشورهای عضو به جابجایی احتمالی اعضای اصلی به سمت غرب
به والیتهای فراه و هرات اشــاره کردند .یکی از کشورهای عضو
گزارش داد که القاعده قصد دارد موقعیتی در شــمال افغانســتان
ایجاد کند ،مبارزان جدید را بســیج و منابع بیشــتری تولید کند.
حضور القاعده در شــمال افغانستان به خوبی شناخته شده است.
این گــروه از طریق گروههای بنیادگرای متحد در آســیای میانه
مانند حزب اســالمی ترکســتان و جماعت انصاراهلل تاجیکستان
فعالیت میکند .بهار امســال ،عبدالحق ترکســتانی ،رهبر حزب
اســالمی ترکستان که با طالبان و القاعده ارتباط دارد ،عید فطر را

در افغانستان جشن گرفت؛ ترکستانی قب ً
ال توسط وزارت خزانهداری
ایاالت متحده به عنوان یکی از اعضای شــورای مرکزی القاعده یا
کمیته اجرایی شناسایی شده بود.
این گزارش سازمان ملل همچنین تاکید کرد که القاعده در موقعیت
بهتری برای جانشینی داعش و «به رسمیت شناخته شدن دوباره
به عنوان رهبر جهاد جهانی» قرار دارد .ســازمان ملل گزارش داد
که «تبلیغات القاعده اکنون برای رقابت با داعش ،به عنوان بازیگر
کلیدی در الهام بخشیدن به محیط تهدید بینالمللی ،بهتر توسعه
یافته اســت و ممکن اســت در نهایت به منبع بزرگتری از تهدید
هدایتشده تبدیل شــود ».در نهایت اینکه ،گزارش سازمان ملل
بینشی در مورد خط جانشینی القاعده ارائه داد .سیف العدل ،رهبر
قدیمی و کهنهکار القاعده ،پس از الظواهری در رده دوم قرار دارد.
در ردیف بعدی عبدالرحمن المغربی ،یزید مبارک ،امیر القاعده در
مغرب اســالمی و احمد دیریه ،رهبر الشباب که شاخه القاعده در
شرق آفریقاست ،قرار دارند .تسلط طالبان بر افغانستان مزیتی برای
القاعده و دیگر گروههای تروریستی متحد آن بوده است .افغانستان
اکنــون در کنترل کامل طالبان اســت و القاعده از همان غنایمی
برخوردار اســت که این گروه قبل از  ۱۱سپتامبر داشت؛ پناهگاه
امن ،توانایی ســازماندهی مجدد ،فراغت و آموزش نیروهایش ،در
حالی که نقشه و برنامهریزی برای اجرای حمالتی علیه غرب دارند.

