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چلوکباب یک میلیونی 
یک مدیر !

7

پشــت فرمان خودرو خود در کنار یکی از 
خیابان های شــمال شهر نشسته ام؛ در انتظار 

نوبت ویزیت دکتر و نگران جریمه پلیس. 
صــدای ضرباتی تند و ســریع ، اثر پژواک 
برخورد انگشتان پسرکی کوچک به شیشه، 

رشته افکارم را گسست. 
کودکی با لباســی ژنده و چهره ای غمگین و 
نگاهی ملتمسانه که وجهی دریافت کند. این 
رویداد و این درخواســت و این صدا ظرف 
ده دقیقه، پنج بار، با ماهیتی یکســان هرچند 
مضمون ها و شــکل هایی متفــاوت تکرار 
شــد و خیلی سریع دغدغه توقف در مکانی 
ممنوع، جای خود را به نگرانی بزرگتری داد: 

»ممنوع های اجتماعی معمول شده«. 
نوجوانی که چرخ دستی جمع آوری زباله های 
خشک را می کشید، دخترکی آویخته به شیشه 
ماشینی، خانم جوان متکدی که طفلی بر دوش 
دارد و البد تا چند سال پیش، خود بر دوش 
مادرش بوده، برخی کاالیی در دست در قالب 
دستفروشی و برخی ابزاری بر چهره در جایگاه 

سائلی، این طرف و آنطرف پرسه می زدند. 
تحقیقا همــه این افراد با کوشــش معاش 
غریبشان، لحظاتی بعد، فراموش خواهند شد. 
هم از سوی کسانی که کمکی کرده اند و از این 
صدقه به زعم خود آرامش روحی گرفته اند و 
امید سالمت و برکتی خواهند داشت و هم از 
سوی کسانی که مقاومت کرده اند و پیروزمندانه 
از اینکه مسئولیت اجتماعی خود در »رفع و 

محو گداپروری« را به انجام رسانیده اند. 
می توانیم حاصل حضور و فعالیت کودکان 
کار و نیازمندان، بی نوایان، متکدیان کوچک 
یا فقیرنمایان را مشوه کردن چهره شهر بدانیم. 
می توانیم از معیشــت اکنون آن ها یا تربیت 
فردایشان نگران شویم. اما بیش از همه آن ها، 
باید غصه دار »بی تفاوتی هایمان« باشــیم. 
عادی شدن پلشــتی های اجتماعی، پلیدی 
بزرگی است که از خود آن ناروایی مخرب تر 
است. همان گونه که »عادی و متداول شدن« 
زخم زبــان و طعنه و نیش و کنایه در روابط 
خانوادگی و اجتماعی، اثری بسیار نابودکننده تر 

از خود آن ها دارد. 
تکدی گری، یک فعالیت منسجم نیست. بلکه 
از »ریزکنش« های متعددی تشــکیل شده 
است. تصمیم برای تکدی، برنامه ریزی برای 
نحوه آن، شناخت مشتریان و مجموعه هدف، 
به همراه راهکار ارتباط گرفتن، شــیوه های 
تاثیرگذاری و نهایتا اجرای دقیق برنامه، تنها 
برخی از این ریزکنش ها محسوب می شوند. به 
عالوه »طرح پیشامد« که در صورت مواجهه 
با شــرایط خاص مانند برخورد با ضابطان 
قضائی یا شهروندان پرخاشگر، چه رفتاری 
صورت گیرد، ریز کنش های پیچیده تری هستند 
که سالهاست به دقت مورد مطالعه پژوهشگران 
واقع شده اند. عادت کردن به این ریز کنش ها 
خود باعث می شــود که تکدی گری نه یک 
رفتار که یک کنش پیچیده، یک ســنتز، از 
منظری حتی، یک نگرش یا در باالترین سطح، 
یک باور باشد. باید دقت داشت که برگشت از 
هر مرحله دشوارتر از مرحله قبل و در بخش 

باور، شاید بدون بازگشت باشد. 
با نگاهی حقوقی بســیاری از کشــورها، 
تکدی گــری )Beggary( را جرم انگاری 
نموده اند. البته خانه بدوشــی و بی خانمانی 

متفاوت از تکدی گری است. 

ممنوعهایاجتماعی
معمولشده

دکتر نوید هاشمی طبا
عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه

سرمقاله

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

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

الکاظمی؛ 
بازیگر  یا بازیگردان؟!

۲ ۶ هزار مدرسه مشکل سرویس بهداشتی دارند

چلوکبابیکمیلیونی
یکمدیر!

اخیرا رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی 
در یک نشست گزینشی با خبرنگاران عبارت 
شاذی را به کار برده اند تحت این عنوان که 
»قیمــت بلیط هواپیما کمتــر از یک پرس 

چلوکباب با مخلفات است!«
بایــد به ایــن مقام دلســوز شــرکت  های 
هواپیمایی نه دلســوز مردم گفت، شــما در 
کدام رستوران چلوکباب نوش جان می کنید 
که حدود یک میلیون تومان است؟ مشخص 
اســت اظهارات این مقام از روی گرسنگی و 

همراهی با مردم نیست. 
معلوم نیســت ایــن مدیر از کدام شــرکت 
هواپیمایــی و از کــدام خدمــات صحبت 
می کنند. آیا وی از تأخیرها و ابطال پروازها 
و ســرگردانی مســافران خبر دارند؟ از عدم 
پذیرایی مناسب در داخل هواپیما چه طور، 

اطالعی دارند؟ 
اگر یک شــرکت هواپیمایی با ۹ هواپیما و 
بیش از ۳۰۰۰ پرســنل زیان ده است مقصر 
مردم هســتند یا عــدم مدیریت صحیح در 
این شــرکت هواپیمایــی؟! آیا به راســتی 
رئیــس انجمــن از ایــن موضــوع بدیهی 
 خبر نــدارد و یــا خبــر دارد و نمی خواهد 

بگوید؟ 
ایــن مختصــر را گفتیــم که اگر نشســت 
خبری هم می گذارند چند خبرنگار بیشــتر 
دعوت کنند تا حداقل پاســخگوی سواالت 
واقعی مردم و جامعه باشــند. این نشست ها 
 بیشــتر گعده هــای خودمانــی اســت تــا 

نشست خبری!

گزارش

بعد از فیفادی بدشــگونی که خــواب را از تیم 
 ملی گرفت و دراگان اسکوچیچ را در لبه پرتگاه 
قرار داد، حاال در چنــد قدمی جام جهان نما، 
واپسین فیفادی تیم ملی می تواند به نگرانی ها 
پایــان دهد و تابلوی عبور ممنــوع را از مقابل 

ماشین سفید بردارد. 
مردان ما در اردوگاه اتریش قرار است به جنگیدن 
و تاختن و مردن ترغیب شــوند و با رسیدن به 
مرزهای تبلور، غریبه در هجوم برگ های خزانی 
قدم در کویر دوحه بگذارند. در این میان دو بازی 
تدارکاتی مهم برابر اروگوئه و ســنگال می تواند 
عیار توپچی های ما را بیش از پیش هویدا کند 
تا بر آن اساس اسکو بتواند مختصات یک ارتش 
تا بن دندان مسلح را در آخرین خاکریز پیش از 

رسیدن به قطر ترسیم سازد. 
اگر فیفادی پیشــین در جهنم آن سوی آب، 
ســوهان بر اعصاب تیم ملی کشید و روزهایی 
خاکستری را رقم زد، فیفادی پیش رو می تواند 
بــه از بَــر کردن نغمه هــای پیــروزی و مرور 
مشق های خوشبختی منتج شود و معجزه را به 
همراه بیاورد. اتفاقی که صدای تپیدن نبض تیم 
ملی را به گوش ها خواهد رســاند و راه های رو 
به افق را پیش روی موسیو دراگان و شاگردان 

پرادعایش قرار خواهد داد. 
حاال کــه ماندن غریبه کــروات تقریباً قطعی 
شــده و گرد و خاک حاصــل از اردوی نحس 
قطر خوابیده، البد می تــوان در جدال با ارتش 

آمریکای التین و ... 

معجزهبزرگ
درفیفاِدی؟!

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-3
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طبق نتایج سرشــماری نفوس و مســکن سال 
۱۳۹۵ دو میلیون و پانصد هزار واحد مســکونی 
خالی در کشور بوده اســت در صورتی که پس 
از ۶ سال طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی 
وزارت راه و شهرســازی تنها لیســت ۵۰۰ هزار 
واحد مســکونی خالی به ســازمان امور مالیاتی 

ارسال شده است. 
و اما اشــکال کار مانند دیگر آمارهای غلط این 
اســت که متولیان امر در سیستم تخصصی آن 
یعنــی وزارت راه و شهرســازی بدون اینکه این 
آمــار را با دیگــر شــاخص ها و واقعیت موجود 
تطبیق دهند با کلی توضیح و تفســیر و شــعار 
من درآوردی و عقبه کارشناسی، عدم عرضه دو 
میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی به بازار 
اجاره داری را علت اصلی افزایش اجاره بها عنوان 
نمودند و داروی شــفابخش این مشکل را عرضه 
این واحدهــای خالی قلمداد نمودنــد و با ارائه 
الیحه ای به مجلس قانون مالیات ستانی از منازل 
خالــی را تصویب نمودند و به عبارتی بجای حل 
اساسی این مشکل مانند واگذاری زمین رایگان 
جهت ساخت منازل اجاره ای و شروع اجاره داری 
حرفه ای، تصمیم گیران و تصمیم ســازان را به 

اشتباه انداختند.
و اما همانطور که همــگان اطالع دارند موضوع 
اجاره داری در کشــور ما یک سیستم سنتی و 
ســرمایه گذاران این حوزه اکثراً قشــر متوسط 
جامعه مانند کارمندان هســتند که جهت حفظ 
ســرمایه و کمک هزینه زندگی اقدام به ساخت 
یک یا چند واحد مسکونی در ملک خود نموده و 

آن را به اجاره داده اند. و اگر آن را به اجاره ندهند 
در خرج روزمره خود می مانند. 

بر اســاس یک بررسی اجمالی مشخص میگردد 
سرمایه گذاری در این حوزه دارای کمترین سود 
طی دهه های گذشته می باشد. و تاییدکننده این 
ادعا عدم ســرمایه گذاری در این حوزه توســط 
سرمایه داران بزرگ و دولت در حوزه اجاره داری 

است. 
و نیز بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اجاره طی 

دهه های گذشته از رشد تورم کمتر بوده است. 
دولت ها بر اساس همین آمار غلط طی چند سال 
اخیر با تصویب، مصوبات غیر کارشناســی مانند 
اخذ مالیات از خانه های خالی و یا مصوبات ستاد 
ملی کرونا در خصوص افزایش اجاره بها )تا جایی 
که اطالع دارم هیچ سازمان تخصصی در وزارت 
راه و شهرســازی در حوزه اجاره داری نیســت( 
بــدون رعایت مصالح جامعه، موجر و مســتاجر 
و لحــاظ تورم واقعی به این حــوزه ورود و آن را 
متالطم کرده اند که در صــورت ادامه این روند 
آثار زیانباری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که 

موارد ذیل نمونه های آن می باشد 
۱-عدم رغبت ســرمایه گذاری بــه جهت عدم 

سوددهی الزم 
۲- خروج سرمایه از حوزه اجاره داری و ورود آن 

به بازارهای واسطه ای مانند دالر و...
۳-عــدم انجام بازســازی و تعمیرات اساســی 
محلهای اجاره ای توســط موجرین به جهت عدم 
دریافــت اجاره متناســب با تــورم و خروج این 

واحدها از چرخه اجاره داری 
۴- مجبور شــدن دولت به سرمایه گذاری عظیم 

در این حوزه از جیب بیت المال 
۵- تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضائی 

و اختالف مابین موجرین و مستاجرین
و...

دوبارهآمارها
کالهگشادسرمانگذاشتند

سید محمد اولیایی
کارشناس حوزه زمین و مسکن

یادداشت-2

اخیــرا یکــی از بازیگران ســینما و تلویزیون 
کشــورمان تغییر جنســیت داده و حول این 
موضــوع در فضای مجــازی بحث های زیادی 
صورت گرفته اســت لذا آثــار حقوقی نیز در 
خصوص این اقدام مطرح اســت که به شــرح 
مختصری از آثار حقوقی این تغییر جنسیت ها 

می پردازیم. 
فردی که مشــخصا زن یا مرد است و تصمیم 
به تغییر جنســیت بگیرد و از نظر پزشکی نیز 
امکان آن وجود داشته باشد از نظر قانونی منعی 
وجود نخواهد داشــت ولی آثار حقوقی فراوانی 
را به همراه خواهد داشت و این تغییر جنسیت 
تاثیری در حقوق ثابت شــده فرد ندارد جز در 
مواردی مثل بطــالن ازدواج، حلیت و حرمت. 
حال اگر زنی تغییر جنسیت بدهد و به حالت 
مرد بیرون آید هرچند از زمان تغییر جنسیت، 
ازدواج او باطل می شود اما مهر او ساقط نمی شود 

و نمی تواند والیتی بر فرزندانش داشته باشد. 
بالعکس اگر مردی تغییر جنســیت دهد باید 
مهریه همســرش را بپردازد و در تحریر وسیله 
جلد ۲ حضرت امام خمینی )ره( نیز فتوایی در 
این خصوص دارند البته در باب »زنا« نیز اثرات 
حقوقی خاص خــودش را دارد و اعضای اضافه 
شده در فرد تغییر جنسیت داده اعضای اصلی 
نمی باشد البته اقدام افراد دوجنسیتی در تغییر 
جنسیت موضوع شــان با افرادی که مشخصا 
زن یا مرد هســتند و تغییر جنسیت می دهند 

متفاوت است.

آثارحقوقی
تغییرجنسیت

منصور مظفری
مدیرمسئول و وکیل پایه یک دادگستری

یادداشت-1

آفتاب یزد در گفتگو با کنعانی مقدم کارشناس مسائل خاورمیانه، 
آخرین تحوالت عراق را پس از اعام نامزدی »محمد شیاع السودانی« 
برای پست نخست وزیری بررسی می کند

 مقایسه وضعیت دریاچه وان با دریاچه ارومیه از منظر مدیریت و حکمرانی آب 

چرا ترکیه توانست ایران نتوانست؟
تیتر

یادداشت ها 

منصور مظفری

آثار حقوقی 
تغییر جنسیت

1

امید مافی 

معجزه بزرگ 
در فیفاِدی؟!

1

سید محمد اولیایی

دوباره آمارها 
کاه گشاد سرمان گذاشتند
1

وضعیت نگهداری و مراقبت از آثار تاریخی 
نگران کننده است

جام زرین چندهزارساله 
در سبد نان!

قیمت در سراسر کشور  ۸000 تومان )روزنامه آفتاب اقتصادی همراه روزنامه در سراسر کشور(

جناب آقای مهندس امیرعلی طاهرزاده 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

مدیرعاملوعضوهیئتمدیره
شرکتمعدنیوصنعتیچادرملو

که نشان از لیاقت و مدیریت شما می باشد، تبریک 
عرض نموده، ضمن آرزوی توفیق روزافزون از خداوند 
متعال، امید اســت مردمان سختکوش روستاهای 
اطراف معدن به ویژه روستاهای ساغند، خرانق، رباط 
پشت بادام و مغستان بتوانند از مزایا و مسئولیت های 
اجتماعی شــرکت چادرملو بهره مندی بیشتری را 

کسب نمایند.
منصور مظفری

مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد 

جناب دکتر پروین 
حسن انتخاب آن استاد فرزانه را به عنوان 

حقوقدان شورای نگهبان 
به حضرتعالی و خانواده مرکز وکالی قوه قضائیه  صمیمانه 

تبریک می گویم. امیدوارم موفق و پیروز باشید.

جناب آقای دکتر منصوری 

یوسف رضا ادیب زاده - رئیس مرکز وکالی استان تهران 

یوسف رضا ادیب زاده - رئیس هیئت مدیره مرکز وکالی استان تهران 

ناصر خلقی: 
میزان تخریب متاسفانه طی ده ها سال در حوزه آبخیز ارومیه 
آنقدر زیاد است که حتی اگر ما فرض کنیم ساختارهای موجود 
در حکمرانی آب کشور اجازه دهد و تغییر کند ما به این زودی ها 

نمی توانیم به تراز اکولوژیک 1274 متری دریاچه ارومیه برسیم

مسعود امیرزاده: 
در تمامی پیکره های آبی ما نقــاط ضعف حکمرانی آب را 
می توانیم ردیابی کنیــم. ما وقتی می بینیم که یک دریاچه 
سالم است بدین معنا است که اجازه داده اند آبراه های طبیعی 

دریاچه برقرار بمانند اما این کار را ما نکرده ایم

اسماعیل کهرم: 
باالی 70 هزار چاه اطراف دریاچه ارومیه حفر شده است یعنی 
آب دریاچه از پایین به باال کشــیده شده است و این چاه ها 
صرفا به درد زراعت می خورند. آبی که حق آبه دریاچه ارومیه 

بود در سفره کشاورز و دامدار قرار گرفت

۸

صفحه 3

حسن انتخاب جنابعالی را به عنوان وکیل نمونه 
تبریک  صمیمانه  مرکز  محترم  ریاست  توسط 
می گویم. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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?تابستان و تهدید شرکت های آب و برق
ــتان برای خانواده ها به دلیل  شروع فصل تابس
افزایش دما و باال رفتن درجه حرارت و گرمای 
ــت. خواسته یا  ــا شده اس ــابقه، توان فرس بی س
ــرق خانگی به علت  ــته مصرف آب و ب ناخواس
دوش گرفتن روزانه و استفاده از کولر باال رفته 
است. کاسبان نیز برای خنک نگه داشتن مغازه، 
ــیر  مصرف آب و برق به ویژه در مناطق گرمس
ــت. این ها بهانه ای  ــده اس باالتر از حد ُمجاز ش
برای وزارت نیرو و شرکت آب و برق شده که با 
ارسال پیامک هشدار دهند مردم الگوی میزان 
ــتان در  مصرف، کم مصرف و پرمصرف در تابس

نظر داشته باشند وگرنه جریمه خواهند شد. 
ــرکت آب و  ــوران ش ــته مام ــای گذش ?روزه
ــکونی  ــه ای تهران به واحد مس فاضالب منطق
یکی از دوستان "میثم صراف"؛ مدیر ساختمان 
ــالع و هماهنگی قبلی، آب  مراجعه و بدون اط

کل ساختمان را قطع کردند.
در مراجعه حضوری، به ایشان گفتند باید هزینه 
فاضالب داروخانه همجوار محل سکونت تان را 
ــته می شود،  ــاختمان تان نوش که در قبض س

پرداخت کنید.
وی به ناچار مهلت یک هفته ای گرفت. مبلغی 
هم بابت قطع و وصل آب پرداخت کرد و متعهد 
ــالب را به موقع  ــرکت آب و فاض ــد پول ش ش
پرداخت کند. این گونه سختگیری ها چه لزومی 
ــانی و تفهیم  ــت ابتدا اطالع رس دارد؟ بهتر اس

انجام گیرد.
ــراد دارد؟ مدتی قبل خواهرزاده ام  کجای کار ای
- الناز قاسمی - از شهرستان گرگان به مشهد 
ــفر کرد و در  ــدس با اتوبوس وی.آی.پی، س مق
ــه گرگان و  ــفرهایی که ابنجانب از تهران ب س
ــتم برخی  ــس با اتوبوس وی.آی.پی، داش بالعک
ــافربری پَک های خوراکی به  ــرکت های مس ش
ــا هم از  ــل می دهند، بعضی ه ــدگان تحوی رانن
واگذاری بسته ها خودداری می کنند، در نتیجه 
ــافران طفره  ــاگردان اتوبوس از پذیرایی مس ش
ــیاری از اتوبوس ها ــت بلیت بس ــد. قیم  می رون
 به طور چشمگیری افزایش یافته و این مسئله 
ــراه دارد. دلیل  ــافران را به هم ــی مس نارضایت
ــته بندی و بهداشتی به  عدم توزیع پک های بس
ــافران چیست و کجای کار ایراد دارد؟ علی  مس

اکبر فرقانی
ــی: روزنامه همشهری روزهای  ?زهره درویش
ــته نوشت: "سرعت رشد قیمت ها کاهش  گذش
یافت" منظور همشهری این است که از کاهش 
ــت بلکه رشدش کم شده  قیمت ها خبری نیس
ــادی کاله شان را به هوا پرت  و مردم باید از ش
کنند. خبر دیگر این که با اعالم نرخ جدید تورم 
ــه از تداوم روند  ــط مرکز آمار، ک در ایران توس
ــی حکایت دارد، انتقادها  گرانی  کاالهای اساس
ــی را به  ــتان رئیس ــدید تورم حتی دوس از تش
ــت. حسن لطفی، نماینده مجلس  داد آورده اس
ــه ای« توصیف  ــه ای و لحظ ــا را »دقیق گرانی ه
ــت؛ روندی که به گفته او سفره فقرا،  کرده اس
ــاورزان و بازنشستگان  کارمندان، کارگران، کش
ــفره  ــران را کوچک تر کرده و س ــوق بگی و حق

ثروتمندان را رنگین تر و چند برابر کرده است.
ــگام  ــراه هن ــن هم ــتفاده از تلف ــر اس ?مگ
ــت؟ مگر پارک دوبله   رانندگی غیر قانونی نیس
ــی را  ــت؟ پس چرا پلیس کس غیر قانونی نیس
ــهمیه دارد  جریمه نمیکند. در آمریکا پلیس س
ــد، چون  ــر ماه باید تعدادی جریمه بنویس و ه
ــب درآمد است. البته  این یکی از مکانهای کس
جریمه بیخود خود دادگاهی دارد. چون خراب 
شده قانون دارد و قانون مو به مو اجرا می شود!

ــاال وجود دارد، در  ــام دنیا تورم ب ?االن در تم
ــی کمبود عرضه  ــورها دلیل اصل خیلی از کش
ــون درصد بزرگی  ــت، چ کاال بخاطر کرونا اس
ــن بیش از هر  ــا از چین می آید و چی از کااله
کشوری آزادی مردم و حق کار را بخاطر کرونا 
ــاید باورتان نشود دلیل  محدود کرده است. ش
ــت که دولت چند  اصلی تورم در آمریکا این اس
ــون یعنی چند هزار میلیارد دالر به مردم  تریلی
ــت. این پول اضافی باعث  کمک مالی کرده اس
ایجاد تقاضای بیشتر بخصوص از طرف افراد کم 
ــت. توجه کنید من در اخبار نشنیدم  درآمد اس
که این پول از کجا آمد و آیا بابت این پول دولت 
اسکناس جاپ کرد یا نه! چیزی که اقتصاددانان 
ــت که این پول  بزرگ صحبت میکنند این اس
ــت.  مفت وضع اقتصادی مردم را بهتر کرده اس
تنها باال رفتن مصرف نیست. عده ای با این پول 
رفتند دانشگاه و تحصیالت خود را کامل کردند 
و حاال حاضر نیستند کار حمالی کنند. عده ای 
ــت دارند بطور غیر  ــدند. عده بار دوس جابجا ش
ــده در  ــوری کار کنند. همه اینها باعث ش حض
ــروی کار به ویژه در مکانهای  آمریکا کمبود نی
مورد نیاز ایجاد شود. معموال در هنگام بیکاری 
ــاد را به  ــول خرج کردن اقتص ــاد دولت با پ زی
حرکت درمیآورد، ولی وضع فعلی با سایر موارد 

اقتصادی گذشته فرق دارد. 
?مهمونی ده کیلومتری به مناسبت جشن 
ــان  ــم درخیاب ــعید غدیرخ ــر عیدس بی نظی
ــیار  بس ــی  تصمیم ــران  ته ــج(  ولیعصر)ع
ــکاش  ــای تذکرداردای ــود اماج ــتودنی ب س
ــا در اوج  ــد ت ــی درنظرگرفته می ش تمهیدات
ــکل  ــتقبال مردمی،آقایان و خانم ها مش اس
ــته نامحرمی بایکدیگر ــای ناخواس  برخورده

نداشتند.
ــان  ــبزو درخت ــای س ــه فض ــیدگی ب ?رس
ــان وعادالنه  ــه بایدیکس ــل ومنطق درهرمح
باشدواینطورنباشدکه محله ای بخاطرداشتن 
ــیدگی ویژه  ــی موردرس ــازمان های دولت س
ــیه هاموردغلفت وفراموشی  قراربگیردوحاش

قرارگیرد.
ــف آور کرونا  ــیوع مجدد تاس ?باتوجه به ش
ــدگان این  ــوت ش ــان وف ــش مبتالی و افزای
ــوزوزارت  ــوس ازعزیزان دلس ــروس منح وی
ــت مصرانه درخواست تعجیل ترزیق  بهداش
ــته  ــن همچون مراحل گذش دزچهارم واکس
والزامی کردن همگان برای رعایت دستورات 

بهداشتی هستیم.

روی خط آفتاب 
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واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921
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ــزل رئیس جمهوری  ــکو ع ــیه گفت که هدف مس وزیر خارجه روس
ــن در جنگ  ــداف کرملی ــاخت که اه ــن س ــت و روش اوکراین اس
ــنا، به  ــت. به گزارش ایس ــن فراتر از فتح منطقه دونباس اس اوکرای
ــیتدپرس، »سرگئی الوروف« در اظهاراتی  نقل از خبرگزاری آسوش
ــکو می خواهد  ــت اتحادیه عرب در قاهره گفت مس خطاب به نشس
ــلطه این رژیم  ــان را از زیر س به اوکراینی ها کمک کند تا »خودش
ــال غیر قابل قبول رها کنند.« الوروف افزود: ما قطعا به مردمان  کام
 اوکراین کمک خواهیم کرد تا از شر این رژیم که کامال ضد مردمی و

 ضد تاریخی است، خالص شوند. 
این اظهارات دیپلمات ارشد روس با بیانیه های پیشین دولت روسیه 

ــرنگون کردن«  ــاه مارس مبنی بر اینکه کرملین به دنبال »س در م
ــیه  ــرار دارد. وزیر خارجه روس ــت، در تضاد ق ــت اوکراین نیس دول
همچنین گفت: غرب اصرار دارد که اوکراین نباید تا زمانی که روسیه 

در میدان نبرد شکست بخورد، مذاکرات را آغاز کند. 
ــخنرانی  ــاعاتی بعد از این اظهارات، رئیس جمهور اوکراین در س س
ــه واقعیات تاریخ را نمی دانند  ــانی ک ویدئویی خود گفت: »تنها کس
ــد می توانند به ما حمله کنند.« او با  ــت آن را درک نمی کنن و اهمی
تاکید بر آن که اوکراینی ها قرن ها تحت ظلم قرار گرفته اند، اطمینان 
ــور هرگز مرعوب نمی شوند و از  داد که مردم و دولتمردان این کش

استقالل خود دفاع می کنند.

الوروف: 

کرملین می خواهد از شر زلنسکی خالص شود

 افشاگر مشهور سعودی:

خبرنگاراسرائیلیکهبهمکهرفتهبود،بابنسلمانهماهنگبود

 آموزش 
افتتحصیلی

ناشیاز۲۵ماِهکرونا
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دانش آموزان به ویژه در مقاطع تحصیلی ورودی، 
در دوران اپیدمی کرونا دروس پایه را به خوبی فرا 
نگرفتند گفت: تابستان امسال تنها فرصت جبران 
افت تحصیلی دانش آموزان خواهد بود.نصرت اهلل 
ــنا، با اشاره به کارکردها  فاضلی در گفتگو با ایس
ــتانه در ارتقای سطح  و جایگاه اوقات فراغت تابس
فرهنگ، دانش و هنر دانش آموزان به ویژه در سال 
ــتان امسال برای آموزش  جاری اظهار کرد: تابس
ــوب  وپرورش به منزله یک فرصت طالیی محس
شده و می تواند افت تحصیلی آموزش غیر حضوری 
حدود ۲۵ ماهه ناشی از کرونا را که تهدیدی برای 
ــال های آینده خواهد بود را تا حدودی جبران  س
ــه ویژه در مقاطع  ــد.وی افزود: دانش آموزان ب کن
تحصیلی ورودی، در دوران اپیدمی کرونا دروس 
پایه را به خوبی فرا نگرفتند و پس از از سرگرفتن 
ــوزگاران دریافتند که  ــای حضوری، آم آموزش ه
آموزش غیر حضوری چندان هم مفید فایده نبوده 
است.این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان 
اینکه به واقع می توان گفت که تابستان امسال تنها 
فرصت جبران افت تحصیلی دانش آموزان خواهد 
بود اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش بودجه ای 
ــای جبرانی در  ــزاری کالس ه ــه منظور برگ را ب
تابستان اختصاص داده است، اما به نظر می رسد از 
آنجا که اختیاری بوده دانش آموزان چندان رغبتی 
به مدرسه و آموزش نداشتند و باید منتظر نتایج 
ــور ما از ۵۲ تا ۵۳  و بازخوردهای آن ماند.در کش
ــال داریم، بچه ها با  ــه ای که در طول یک س هفت
ــنبه و جمعه حداکثر ــاب تعطیلی پنج ش  احتس

 ۲۵ هفته به مدرسه می روند.

 خبر 

جلوگیریازتضییعحقوق
حدود۱۶۰هزارنفر

باخاموششدندوربینهای
اخذعوارضآزادراه

قزوین-کرج
آفتاب یزد: دادستان عمومی و انقالب قزوین 
با همراهی دادستان محمدیه با حضور در محل 
استقرار دوربین های اخذ عوارض آزادراه قزوین- 
کرج، از خاموش بودن این دوربین ها اطمینان 
حاصل کرد. حسین رجبی گفت: شورای تامین 
استان در سال ۱۳۹۹ مصوبه ای در مورد انتقال 
ــن های اخذ عوارضی آزادراه  و جابجایی دوربی
قزوین- کرج تصویب کرد، که متاسفانه  هیچ 
اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته بود. وی 
ــتانداری  افزود: در مکاتبه مدیرکل امنیتی اس
قزوین با دادستان مرکز استان مشکالت ناشی 
ــهروندان بخش  از دریافت عوارض روزانه از ش
ــه مجبورند  ــهرک مهرگان ک ــه و ش محمدی
ــن از اتوبان عبور  ــیر قزوی ــرای تردد در مس ب
کنند، مطرح شد که به دلیل اهمیت موضوع 
ــبت به اجرای مصوبه برای انتقال  بالفاصله نس
ــتورات الزم به  ــن های اخذ عوارض دس دوربی
 دستگاه های متولی صادر شد. این مقام قضایی
  استان در ادامه بیان داشت: پس از صدور دستور 
ــدن مصوبه جابجایی دوربین ها به  اجرایی ش
ــتقرار جدید، مسئوالن مربوطه اعالم  محل اس
کردند؛ به علت هزینه های باال در حال حاضر 
امکان جابجایی در زمان تعیین شده نیست. لذا 
ــتگاه قضایی نیز در راستای احقاق حقوق  دس
مردم دستور خاموش شدن و قطع برق تمامی 
دوربین های نصب شده در محل را صادر کرد، 
که خوشبختانه در چند روز گذشته دوربین ها 
ــده اند. دادستان مرکز  از ثبت عوارض خارج ش
استان همچنین اعالم کرد: امروز در این بازدید 
ــرزده اطمینان حاصل شد، که با قطع برق  س
دوربین ها  در این مسیر از مردم شهر محمدیه، 
ناحیه شهری مهرگان  با حدود ۱۶۰ هزار نفر 
جمعیت، در تردد از این محدوده  هیچ عوارضی 
ــود و به مردم اعالم می کنیم  دریافت نمی ش
نگران نباشند و با این اقدام مشکل قریب به ۱۰ 
ساله شهروندان این مناطق مرتفع شد. رجبی 
در خصوص بخشودگی جرائم گفت: پرداخت 
ــدن عوارض تمامی خودروهایی که پالک  نش
ــای قزوین را دارند از عوارض آزادراه قزوین-  ه
ــه با پلیس راهور صورت  کرج در مکاتبه ای ک
ــودگی شامل آنها  ــده و بخش گرفت، معاف ش
خواهد شد. دادستان عمومی و انقالب قزوین 
ــودگی  ــان کرد: طرح بخش در پایان خاطرنش
عوارضی شامل تمامی خودروهای پالک قزوین 
است، که از سال ۹۹ تاکنون اقدام به پرداخت 
ــرج کرده اند. ــور قزوین به ک ــی در مح عوارض
مصطفی کرمی راد، دادستان محمدیه نیز در 
حاشیه این بازدید اظهار کرد: در بازدیدی که به 
همراه دادستان قزوین از دوربین های عوارضی 
صورت گرفت، مطمئن شدیم که همه دوربین 
ــت و  ــای عوارضی در این محدوده قطع اس ه
ــرای خودروهای در حال  هیچگونه عوارضی ب
تردد از این مسیر اعمال نخواهد شد . وی بیان 
کرد: پیگیری جابجایی دوربین های عوارضی به 
محل استقرار جدید و خارج از محدوده بخش 
ــتگاه های متولی، اقدام  ــط دس محمدیه توس

بعدی دستگاه قضایی خواهد بود.

ــورش در برابر حمالت  ــت از حاکمیت کش ــازمان ملل خواس ــت وزیر عراق از جامعه جهانی و س نخس
ــی الکاظمی،  ــپوتنیک، مصطف ــل از خبرگزاری اس ــنا، به نق ــه گزارش ایس ــت کنند. ب ــه حمای ترکی
ــازمان ملل  ــژه دبیرکل س ــخارت، نماینده وی ــن هنیس پالس ــراق در دیدار با جنی ــر ع ــت وزی نخس
ــورای امنیت ــتان دهوک با ش ــه ترکیه به اس ــود را درباره حمل ــات خ ــراق اقدام ــت: ع ــراق گف  در ع

 شروع کرد.
 ما از سازمان ملل و جامعه جهانی می خواهیم به نظر عراق درباره حمله اخیر ترکیه به استان دهوک 
توجه کنند؛ توجهی که در راستای تقویت حاکمیت عراق بر اراضی خود و محافظت از شهروندانش باشد. 
پالسخارت نیز اعالم کرد که در جلسه شورای امنیت درباره حمله ترکیه به استان دهوک در شمال عراق 

گزارش خود را ارائه خواهد کرد. 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو درخصوص موضع غیرسازنده رژیم صهیونیستی در 
ماه های اخیر نسبت به روسیه، اظهار تاسف می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک برنامه اینترنتی زنده اظهار کرد: »متاسفانه 
ــوی اسرائیل  ــازنده و مهم تر از همه لفاظی های مغرضانه ای را از س در ماه های اخیر ما بیانیه های غیرس
شنیده ایم.« این دیپلمات روسی در رابطه با بسته شدن »آژانس یهود« در روسیه گفت که این تصمیم 
وزارت دادگستری روسیه بوده است. اخیرا به دلیل موضع گیری های تل آویو در جنگ اوکراین، روسیه 
ــتور داد تا فعالیتش را متوقف کند. آژانس مهاجرت یهودیان در  ــکو دس به »آژانس یهود« فعال در مس
سال ۱۹۲۹ تأسیس شد؛ این آژانس نقشی کلیدی در اسکان مهاجران یهودی در سرزمین های اشغالی 

ایفا می کند. 

ــورش اوباش حامی او در ششم ژانویه  ــش در ش  جو بایدن در اظهاراتی دونالد ترامپ را بابت نقش
ــنا، به نقل از ایندیپندنت،  ــاختمان کنگره آمریکا مورد حمله قرار داد. به گزارش ایس ۲۰۲۱ در س
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی از پیش ضبط شده خطاب به سازمانی موسوم به 
ــازمان ملی مجریان سیاهپوست پلیس، بیان کرد، آمریکایی ها در روزی که اوباش حامی ترامپ  س
به ساختمان کنگره آمریکا به امید جلوگیری از تایید پیروزی انتخاباتی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ 

حمله کردند »برای نجات دادن دموکراسی کشور ما به نیروهای پلیس تکیه کردند«. 
ــی و  ــنگتن دی. س ــاد. پلیس کنگره، پلیس واش ــه اتفاقاتی افت ــا دیدیم چ ــه داد: م ــدن ادام بای
ــد و برای  ــورش قرار گرفتن ــورد حمله و ی ــمهای ما م ــط قانون جلوی چش ــای ضاب ــر نهاده دیگ
ــت خورده بود، تمامی  ــور ما که در انتخابات شکس ــابق کش ــاعت رئیس جمهور س ــه س مدت س
ــت جمهوری(  ــاورت دفتر بیضی )دفتر ریاس ــه در اتاق غذاخوری در مج ــن اتفاقات را وقتی ک ای
ــه در طول  ــد ک ــس جمهور آمریکا متذکر ش ــرد! این رئی ــا می ک ــم داده بود تماش ــی ل ــه راحت ب
ــجاع  ــران ش ــای تلویزیون بود »افس ــغول تماش ــه دونالد ترامپ در اتاق غذاخوری مش ــی ک زمان
ــه ــطایی برای مدت س ــم قرون وس ــر یک جهن ــکا »درگی ــره آمری ــاختمان کنگ ــس« در س  پلی

 ساعت بودند«. 
ــت جمهوری جمهوری خواهان  جو بایدن همچنین در این اظهاراتش به چند نامزد احتمالی ریاس
ــتا گفت که دونالد ترامپ شجاعت الزم برای  ــال ۲۰۲۴ حمله کرده و در این راس برای انتخابات س
ــرد: نیروهای پلیس  ــت. بایدن تاکید ک ــاختمان کنگره را نداش ــف حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به س توق

قهرمانان آن روز بودند. دونالد ترامپ شجاعت الزم برای اقدام را نداشت. 
وی افزود: زنان و مردان آبی پوش شجاع پلیس در سراسر کشور هرگز نباید این را فراموش کنند. 
شما نمی توانید همزمان هم طرفدار شورش و هم طرفدار پلیس باشید. شما نمی توانید همزمان هم 
طرفدار شورش و هم طرفدار دموکراسی باشید. شما نمی توانید همزمان هم طرفدار شورش و هم 
طرفدار آمریکا باشید. بایدن در این سخنرانی اش چند جمهوریخواه برجسته دیگر متعلق به ایالت 
فلوریدا از جمله ران دسانتیس، فرماندار این ایالت و یک ستاره نوظهور حزب جمهوری خواه را که 
به عنوان یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری این حزب در نظر گرفته می شود، مورد هجمه قرار 
داد. بایدن که در قرنطینه در کاخ سفید در حال بهبودی از کووید است، گفت: در ایالتی که امروز 
شما در آن هستید، فرماندار دسانتیس، سناتور مارکو روبیو، سناتور ریک اسکات، همگی با ممنوع 
ــالح های تهاجمی مخالفت کردند. از نظر من این ساده است، شما نمی توانید از آوردن  ــاختن س س

سالح های جنگی در خیابان های آمریکا حمایت کنید؛ شما در کنار پلیس نیستید. 

ــه آن( بیستمین سالگرد امضای »بیانیه  ــورهای جنوب شرق آسیا )آس  مقامات چین و مجمع کش
ــن امنیت و ثبات  ــه نقش بزرگی در تامی ــای چین جنوبی )DOC(« را ک ــن در دری ــار طرفی رفت
ــایت روزنامه گلوبال  ــنا، به نقل از وب س ــتند. به گزارش ایس دریای چین جنوبی دارد، گرامی داش
ــرق آسیا اعالم کردند که اعضای آسه آن  ــورهای جنوب ش تایمز چین، مقامات چین و مجمع کش
ــای چین جنوبی  ــائل مربوط به دری ــویه را در مس ــرده، رویکرد دوس ــر همکاری تمرکز ک ــد ب بای
ــای چین جنوبی  ــور رفتار در دری ــاندن هرچه زودتر »منش ــه دنبال به نتیجه رس ــه داده و ب ادام
ــط اداره امور مرزها و اقیانوس های وزارت  ــترک توس ــند. این کارگاه به صورت مش )COC(« باش
ــه  ــگاه ووهان و همچنین موسس ــا و اقیانوس های دانش ــات مرزه ــه مطالع ــه چین، موسس خارج
ــه چین و دبیر کابینه  ــد. وانگ یی، وزیر امور خارج ــی مطالعات دریای چین جنوبی برگزار ش مل
ــخنرانی  ــد، از طریق ویدئو کنفرانس س ــم افتتاحیه ای که در پکن برگزار ش ــور در مراس این کش
ــای چین جنوبی را  ــائل دری ــت موضع خود در حل وفصل مس ــورهای منطقه خواس  کرد و از کش

حفظ کنند. 
ــورها را به دلیل دخالت فزاینده و مداوم در منطقه دریای چین جنوبی برای  وانگ یی برخی کش
ــلطه خود مورد انتقاد قرار داد و آن ها را به تشدید عامدانه تنش ها، تحریک و ایجاد تقابل  حفظ س
ــورهای ساحلی و نظم دریایی متهم کرد. این دیپلمات از  و ضایع کردن حقوق و منافع قانونی کش
ــورهای آسه آن خواست درخصوص رویکرد خود شفاف سازی کنند و تصریح کرد  چین و دیگر کش
که اگر کشوری رویکرد صلح آمیز و تعاونی داشته باشد، مورد استقبال واقع شده و هر کشوری که 
با قصد ایجاد مشکل و آسیب زدن بیاید، باید از این منطقه برود. وانگ یی گفت: ۲۰ سال قبل ما 
فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به گفت وگو و همکاری درباره مسئله دریای چین جنوبی کردیم. 
تحت شرایط تاریخی جدید، باید هدف اصلی خود را در یاد داشته باشیم، به شکلی پایدار از اهداف 
ــند را اجرا کنیم. ما باید همچنان  ــنهادات این س و اصول DOC حمایت کنیم و هنجارها و پیش
ــت کشورهای منطقه داشته باشیم  ــائل دریای چین جنوبی را در دس ــلط در مس ابتکار عمل و تس
ــه آن  ــتی و همکاری را در این منطقه ایجاد کنیم. وانگ با تاکید بر اینکه چین و آس و صلح، دوس
باید از صلح حمایت کنند، افزود، دریای چین جنوبی »پارک سیاحتی کشورهای خارج از منطقه 
ــود.« معاون نخست وزیر کامبوج نیز در  ــت و نباید به صحنه بازی قدرت های بزرگ تبدیل ش نیس
ــند تاریخی است و از زمان امضای آن در ۲۰۰۲،  ــخنرانی ویدئویی خود گفت، این سند یک س س
ــی ارتباط دارند، حمایت ــتقیما با دریای چین جنوب ــورهایی که مس  از صلح و همکاری میان کش

 کرده است. 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اینکه 
تعمیرات جزئی مدارس بر عهده مناطق آموزش و پرورش است، گفت: 
۶ هزار مدرسه با مشکل سرویس بهداشتی مواجه هستند که حل آن 
ــت.مهراهلل رخشانی مهر در گفتگو با تسنیم درباره  در دستور کار اس
وضعیت تعمیرات مدارس اظهار کرد: تعمیرات جزئی، تعمیرات اساسی 
و تخریب و بازسازی در مدارس انجام می شود. تعمیرات اساسی مدارس 
ــده و تخریب و بازسازی  ــاخص ها و ویژگی های آن مشخص ش که ش
ــه نیازمند تخریب و بازسازی نیز مشخص شده  که ویژگی های مدرس

ــت جزو وظایف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و  اس
ــت.رئیس سازمان  انجام تعمیرات جزئی برعهده آموزش و پرورش اس
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این پرسش که چرا 
مشکل مدارس نباید حل شود تا به عنوان مثال، دانش آموزی مانند علی 
طوالبی در برنامه "عصر جدید" بگوید اگر برنده شوم می خواهم با پول 
آن آبخوری مدرسه ام را تعمیر کنم، افزود: اگر آبخوری مدرسه مشکل 
داشته باشد باید توسط مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش حل شود.وی 
درباره اینکه با توجه به دستور نهاد ریاست جمهوری برای شناساسی 

مشکالت مشابه در مدارس تا مهرماه، آیا شناسایی این مدارس برعهده 
سازمان نوسازی مدارس است، مطرح کرد: خیر. وزیر آموزش و پرورش 
ــنامه آن را به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرده  بخش
است تا مدارس دارای مشکل شناسایی و حل شود.رخشانی مهر درباره 
مشکالت سرویس بهداشتی مدارس به ویژه مدارس مناطق حاشیه ای و 
روستایی، مطرح کرد: ۱۱ هزار سرویس بهداشتی مشکل داشتند که به 
۶ هزار مورد کاهش یافته است و حل مشکالت آنها در دستور کار قرار 

دارد؛ منتظر ابالغ و تخصیص اعتبار سال ۱۴۰۱ هستیم.

ــندی مقامات  ــاره به ناخرس ــعودی در توییتر ضمن اش ــاگر س افش
ــا  ــهر مکه مکرمه افش ــرائیلی به ش ــگاری اس ــاض از ورود خبرن ری
ــود و با گارد  ــد هماهنگ ب ــتقیما با ولیعه ــرد، این خبرنگار مس ک
ــت  ــات درباره بازداش ــد و اظهارات مقام ــکورت وارد ش ــژه و اس وی
ــاس ــعودی که مخفیانه او را وارد مکه کرده، بی اس ــهروند س  یک ش

 هستند.

 

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، حساب کاربری مجتهد، 
ــعودی در توییتر اعالم کرد، نارضایتی در داخل  ــهور س افشاگر مش
خاندان حاکم در عربستان بابت سفر اخیر خبرنگار اسرائیلی به شهر 
مکه مکرمه وجود دارد تا جایی که شاهزاده خالد بن فیصل که هیچ گاه 
مخالفتی با دستورات محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نمی کند، 

خشم خود را از این مسئله ابراز داشت. مجتهد در ادامه نوشت، »دلیل 
ــان در منطقه است«. این  ــعود از چهره ش این ناراحتی نگرانی آل س
افشاگر سعودی توییت کرد، »خبرنگار اسرائیلی که وارد مکه مکرمه 
شد، مستقیما با ولیعهد هماهنگ بود و با گارد ویژه و اسکورت وارد شد 
و اظهارات مقامات درباره بازداشت یک شهروند سعودی که مخفیانه 

این خبرنگار را وارد مکه کرده نیز بی اساس هستند«. 
ــد و اصال  ــی بازجویی نش مجتهد در ادامه نیز توییت کرد: هیچ کس
کسی برای بازجویی وجود نداشت زیرا گارد همراه از سوی بن سلمان 

فرستاده شده بود و شهروندی عادی نبود. 

ــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا  رئی
ــدار را پیش از وقوع پدیده های جوی صادر و به  با بیان اینکه هش
تمام دستگاه های اجرایی ابالغ می کنیم،گفت: وقوع سیل در استان 
ــدار هواشناسی به طور مفصل به آن  فارس نیز پیش بینی و در هش
پرداخته شده بود.صادق ضیاییان در گفتگو با ایسنا، درباره شرایط 
ــی و الزام صدور هشدارهای جداگانه  ــدارهای هواشناس صدور هش
ــر هنگام صدور  ــتان ها برای پدیده های جوی گفت: اگ ــط اس توس
هشدار منطقه مورد نظر یک منطقه پهناور همچون استان کرمان 
باشد، نمی توانیم در هشدار جزئیات تمام شهرستان های آن را ذکر 
کنیم بنابراین درصورت نیاز به بیان جزئیات بیشتر، استان کرمان 
ــداری صادر کند ولی در صورتی که در  نیز باید به صورت مجزا هش
هشدار سازمان هواشناسی تمام جزئیات مطرح شده باشد دیگری 
نیاز به صور هشدار توسط استان نیست چرا که تکراری می شود.وی 
ــدار سیل نیز نام استان فارس ذکر و ابعاد حادثه نیز  افزود: در هش
مفصل تشریح شده بود و مطرح کرده بودیم که بارش ها به سیالب 
و طغیان رودخانه ها منجر خواهد شد و این نیاز به هشدار مجزای 
ــتان هرمزگان وقوع  ــت اما به طور مثال وقتی در اس ــتان نداش اس
پدیده ای پیش بینی و هشدار قرمز صادر می شود، نمی توانیم تمام 

جزئیات را تعریف کنیم بنابراین استان هرمزگان با جزئیات هشدار 
ــی و مدیریت بحران  ــس مرکز ملی پیش بین ــادر می کند.رئی را ص
ــوال ایسنا که هشدارهای  ــخ به این س مخاطرات وضع هوا در پاس
هواشناسی برای چه نهادهایی ارسال می شوند؟ گفت: هشدارهای 
ــدارها  ــتان دارد و این هش ــتانی مخاطبان خاص خود را در اس اس
ــیار زیادی از جمله مدیریت بحران، وزارتخانه های  به نهادهای بس
ــاورزی مجلس،  ــیون کش مختلف مانند آموزش و پرورش، کمیس
ــازمان راهداری،شهرداری و سازمان امداد و نجات ارائه می شود. س
وی افزود: هرگونه هشداری اعم از هشدار قرمز، نارنجی و زرد دارای 
ــارت احتمالی،  ــت و همراه اطالعاتی درباره میزان خس اهمیت اس
ابعاد مختلف و محل و نقطه خسارت برای مخاطبان و دستگاه های 
ــود.ضیاییان درباره ماهیت هشدارهای  اجرایی متولی ارسال می ش
هواشناسی اظهار کرد: هشدارهای گرد و خاک، هشدارهایی هستند 
که اصطالح علمییا سازمان جهانی هواشناسی به هشدارهای مبنی 
ــاک به غیر از  ــا در برابر گرد و خ ــتند که م ــر »اثر« معروف هس ب
تعطیلی ادارات چه واکنشی می توانیم نشان دهیم؟ هرچند که به 
ــگیرانه ای نیست.وی در پاسخ به این  اعتقاد من این کار اقدام پیش
ــدارهای هواشناسی قرمز و نارنجی  ــوال که آیا نحوه صدور هش س

ــت که تفاوت  ــه؟ گفت: باید توجه داش ــه بازنگری دارد یا ن نیاز ب
ــت و نیروهای امدادی چه توصیه و  ــدار نارنجی با قرمز چیس هش
ــی می توانند در خصوص گرد و خاک داشته باشند؟ در  چه واکنش
ــال حاضر در خصوص گرد و خاک اقدام ویژه ای به جز تعطیلی  ح
ــته باشیم و نمی دانیم اگر هشدار قرمز صادر  ادارات نمی توانیم داش
ــود چه کار به خصوصی می توان انجام داد که با هشدار نارنجی  ش
ــوان انجام داد؟رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران  نمی ت
ــوا افزود: در آیین نامه مربوط به آلودگی هوا در  مخاطرات وضع ه
خصوص گرد و خاک، برای شاخص آلودگی باالی ۲۰۰ تمهیداتی 
ــفانه آیین نامه اجرایی آن تدوین نشده است تا  وجود دارد که متاس
ــتگاه های اجرایی مختلف چه وظیفه ای دارند و  مشخص شود دس
هنگام وقوع گرد و خاک چه اقدامی باید انجام دهند؟ اگر این مورد 
ــی نیز می تواند در صدور هشدارها  ــود سازمان هواشناس اصالح ش
بازنگری انجام دهد. ضیاییان در پایان درباره منشا گرد و خاک های 
ــن پدیده جوی در  ــور طی چند روز اخیر گفت: ای ــود در کش موج
استان های سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،یزد، اصفهان 
و سیستتان و بلوچستان، تهران و البرز منشا داخلی دارند ولی در 

ایالم، کرمانشاه،خوزستان و شمال بوشهر منشا خارجی دارند.
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 خیریه 
انتخابسخنگویآسایشگاه

خیریهکهریزک
آفتاب یزد: محسن پزشکی به عنوان سخنگوی 
ــد.طی  ــگاه خیریه کهریزک منصوب ش آسایش
حکمی از سوی دکتر نحوی نژاد، محسن پزشکی 
مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با 
ــمت به عنوان سخنگوی این مجموعه  حفظ س

خیریه منصوب شد.
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آفتاب یزد _ یگانه شـوق الشعراء: مدت ها است که درد خشک 
ــیاری از  ــده و فریاد بس ــدن دریاچه ارومیه بر پیکر ایران وارد ش ش
ــوی دیگر  ــت. از س ــت را بلند کرده اس ــط زیس ــتداران محی دوس
ــکل دریاچه  ــتند که باید  مش هنوزبرخی از افراد بر این اعتقاد هس
ارومیه را به گردن طبیعت بیندازند و دلیل خشک شدن آن را شرایط 
ــد. در صورتی که تقریبا همه می دانیم که  آب و هوایی قلمداد کنن
 سوء مدیریت ها و بی مسئولیتی های موجود چنین شرایطی را برای 
ــاخته است.  این دریاچه رقم زده و آن را به کویری بی آب تبدیل س
ــد سازی های غیر اصولی  برای مثال در این خصوص می توان به س
ــاره کرد.در سوی دیگر برخی این دریاچه را با دریاچه وان ترکیه  اش
مقایسه و عملکرد ترک ها را در خصوص آن تحسین می کنند. دریاچه 
وان در همسایگی استان آذربایجان غربی و در استان وان ترکیه قرار 
دارد. در همسایگی دریاچه ارومیه، دریاچه وان قرار دارد که نشانی از 
مرگ در آن دیده نمی شود و سرزندگی این دریاچه و نزدیکی آن به 
دریاچه ارومیه فضای مقایسه این دو را فراهم می کند. برای همه ما 
روشن است که همچنان نجات دریاچه ارومیه یک وظیفه همگانی 

است و بی توجهی به آن می تواند بسیار خطر آفرین باشد.
<مقایسه دریاچه وان ترکیه با دریاچه ارومیه

چندین سال پیش در همایش بین المللی دریاچه ارومیه، چالش ها 
و راهکارها یک استاد بیولوژی دانشگاه یوزیل شهر وان ترکیه گفت: 
مشکل دریاچه ارومیه، مشکل ایران نیست حتی مشکل کشورهای 
ــت بلکه متعلق به کل دنیا می باشد و این وظیفه ما  منطقه هم نیس
ــلهای آینده سنگین تر می کند.دکتر فوزی  ــخگویی به نس را در پاس
ــت و  اوزگوکجه افزود: زیبایی های موجود در این تاالب بی نظیر اس
ــد. از این رو همه متخصصان  ــروت بی پایانی در آن نهفته می باش ث
ــکل این دریاچه  ــه دارند با ایران همکاری نمایند تا مش دنیا وظیف
ــایه ایم.این زیست شناس  ــور ما که همس حل گردد مخصوصاً کش
ــدن  ــک ش ترک در ادامه تأکید کرد که صرفاً تبخیر آب عامل خش
ــت بلکه با توجه به خشکسالی موجود در  ــده اس دریاچه ارومیه نش
منطقه، بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی استفاده بیشتری کرده 
است. لذا برای مدیریت منابع آب زیر زمینی حفر چاههای غیر مجاز 
کشاورزی باید متوقف شود چرا که برداشت بی رویه آب نه تنها آبهای 
ــور از دریاچه  زیر زمینی را کاهش می دهد بلکه باعث انتقال آب ش
ــاورزی بسیار  ــتم و کش به چاهها می گردد که لطماتش به اکوسیس
بیشتر از خشک شدن دریاچه است.وی افزود: اگر تا کنون مقوله ای 
ــدن دریاچه وان، ترکیه را به چالش نکشیده است  به نام خشک ش
ــته ایم با چند راهکار دریاچه وان را  ــت که ما توانس به این علت اس
حفظ کنیم. اول اینکه، به طور جدی و عملیاتی چاه های آب حاشیه 
ــرده ایم.کار دوم ما این بوده که  ــراف دریاچه وان را مدیریت ک و اط
ــم و بیش از حد آب جلوگیری می کنیم.  ــازی را کنترل کردی سد س
ــگاه ترکیه ای افزود: یک نکته هم درباره هدر روی  ــتاد دانش این اس
ــود و آن  آب وجود دارد که باید در مدیریت منابع آب بدان توجه ش
این که همواره مقدار قابل مالحظه ای آب درحوضه آبخیز دریاچه ها 
به هدر می رود ولی آب هدر رفته الزاماً همان آب تبخیر شده پشت 
سد ها و یا مسیررودخانه های منتهی به دریاچه نیست بلکه بعضاً از 
طریق راههای زیر زمینی به یک تاالب دیگر منتقل گشته و در آنجا 

انباشت می گردد.
< تفاوت های این دو دریاچه

ــه آفتاب یزد گفت: ــگر حوزه آب در این باره ب ــر خلقی پژوهش  ناص
» از یک دیدگاه این مقایسه کامال ممکن است پر تناقض باشد و از 
ــه درست است. این دو دریاچه تقریبا از  دیدگاهی دیگر این مقایس
ــعت برخوردار هستند و در فاصله زیادی نیز از یکدیگر قرار  یک وس
ــان ایرانی متخصص این عرصه  ــفانه به عنوان یک انس ندارند. متاس
ــیار ناراحت کننده است که دریاچه ارومیه خشک شده  برای من بس
در صورتی که دریاچه وان در نزدیکی آن بسیار برآب است. از نقطه 
نظر علمی ما نمی توانیم خیلی مقایسه درستی بین این دو دریاچه 
ــام بدهیم و اصوال از نظر کیفیت آب،کیفیت آب دریاچه ارومیه  انج
با وان فرق می کند. همچنین این را باید در نظر بگیریم که دریاچه 
وان حداکثر دارای عمقی حدود ۱۷۶متر است در صورتی که نهایتا 
ــراز اکولوژیک این دو  ــت. ت ــق دریاچه ارومیه ۱۶ تا ۱۷ متر اس عم
ــت و همچنین رژیم آب و هوایی اگرچه با  دریاچه باهم متفاوت اس
ــباهت هایی دارد اما دارای تفاوت هایی است و دریاچه وان از  هم ش
بارندگی نسبتا بیشتری برخوردار است. از نقطه نظر زمین شناسی 
ــا یکدیگر دارند. ما  ــری از تفاوت هایی این دو دریاچه ب ــز یک س  نی
چه بسا در طوالنی مدت بارندگی های فراوانی در حوزه آبخیز دریاچه 
ارومیه داشته ایم. این چیزی که االن در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده 
است از مشکالتی ناشی می شود که در حکمرانی آب طی ده ها سال 
به وجود آورده ایم. وگرنه ما در این حوزه آبخیز بارندگی های بسیار 
ــط بارندگی  ــته ایم و االن متوس ــال ها داش باالیی نیز در برخی از س
پایین آمده است. اما در زمانی که بارندگی های خوبی در این حوزه 
ــتیم از این امکانات خدادادی و طبیعی  ــته ایم متاسفانه نتوانس داش
ــا ده ها هزار چاه های  ــه دریاچه ارومیه کنیم. م ــتفاده و کمکی ب اس
ــز دریاچه ارومیه پروانه  ــاورزی در حوزه آبخی مختلفی را برای کش
ــکل را  ــم که نباید این کار را می کردیم. ما باید مش ــوز داده ای و مج
ــوزه آبریز ارومیه و بعد دریاچه ارومیه ببینیم. یک زمانی یک  در ح

آقای دکتری در ترکیه می گفت که ایران نباید فکر کند که دریاچه 
ــت بلکه این دریاچه طبیعی متعلق به  ارومیه متعلق به خودش اس
تمام جهان است.ایشان اظهار نظر کرده بود که سال های سال است 
ــوزه وان را نداده ایم و از  ــاورزی در ح که ما اجازه حفر چاه های کش
ــازی هایی که منجر به مسدود شدن ورود آب های سطحی به  سدس
درون دریاچه وان شود به شدت جلوگیری کرده ایم اما ما این کار ها 

را نکرده ایم.«
< راهکارها

وی ادامه داد:»ما ورود آب به دریاچه را مسدود کردیم، الگوی کشت 
را نیز تغییر دادیم، تعداد زیادی چاه ها را مجوز قانونی داده ایم و عالوه 
ــکل گرفتند  بر آن تعداد زیادی چاه های غیر مجاز در این حوزه ش
که آمار آن را نیز وزارت نیرو علی رغم ادعایی که دارد، نمی داند زیرا 
ــته  ــوال هیچکس نمی تواند آمار تعداد چاه های غیر مجاز را داش اص
ــت ها که مقصر آن نیز فقط وزارت  ــد. مجموعه ای از این سیاس باش
ــاورزی نیز تقصیر داشته باعث شده است  نیرو نبوده بلکه جهاد کش
الگوهای مصرفی تغییر پیدا کند و کشت هایی که نباید صورت بگیرد. 
ــود  ــرای احیاء دریاچه ارومیه راهکار های مختلفی ارائه می ش االن ب
ــود که  ــت. برای مثال ادعا می ش که به صورت علمی مورد قبول اس
ــود و یا الگوی مصرف  ــیار کم ش که باید آبگیری چاه های مجاز بس
تغییر پیدا کند. این ها بخشی از راهکار ها هستند. آیا حکمرانی آب 
کشور می تواند فرمان خاموشی چاه های مجاز را بدهد؟ مسلما خیر 
به دلیل اینکه در یک زمانی مجوزهایی به بسیاری از کشاورزان داده 
ــده است. از طرفی در دو سال اخیر رها سازی از سد های بوکان و  ش
ــت نیست چرا  ــت در فصلی که فصل کاش مهاباد صورت نگرفته اس
ــت سد ها نگه داشته اید؟ من بعضا می شنوم که از   این آب ها را پش
حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه از ارس صحبت می شود. اما 
ارس خود دچار مشکل است و همین االن باالدست سد ارس ترکیه 
در حال سدسازی است پس این راه نیز منتفی است. از طرف دیگر 
ما آمده ایم تونل زیرزمینی درست کرده ایم و آب را از ارتفاعات شرق 
الوند می خواهیم انتقال دهیم اما این کار نیز عبث است و به نتیجه ای 
نخواهد رسید. حال باید دید االن در حال حاضر اصال احیا به معنای 
ــا نه؟ من می گویم میزان تخریب  ــت ی واقعی کلمه امکان پذیر هس
متاسفانه طی ده ها سال در حوزه آبخیز ارومیه آنقدر زیاد است که 
حتی اگر ما فرض کنیم ساختارهای موجود در حکمرانی آب کشور 
اجازه دهد و تغییر کند ما به این زودی ها نمی تونیم به تراز اکولوژیک 
ــیم. حتی اگر تمام چاه ها خاموش  ۱۲۷۴ متری دریاچه ارومیه برس

ــوندو الگوهای کشت کامال رعایت شود ما حداقل حدود ۳ تا ۳ و  ش
ــم میلیارد مکعب آب خالص نیاز داریم که به این دریاچه ریخته  نی
ــود آیا ما توان تامین چنین آبی را داریم؟ آیا شرایط کشور اجازه  ش

پیاده شدن چنین راهکارهایی را می دهند؟«
< حکمرانی آب

مسعود امیرزاده کارشناس محیط زیست نیز در این باره به آفتاب یزد 
گفت:» ما وقتی صحبت از حوزه حکمرانی آب می کنیم و می خواهیم 
آن را مورد ارزیابی قرار دهیم معموال می گویند که وضعیت تاالب ها و 
یا دریاچه های داخلی و خارجی که مخزن شریان های آب است آینه 
تمام نما مدیریت است. لذا با نگاه کردن به آن ها، کارنامه حکمرانی 
آب مشخص می شود. اگر دیده می شود که هنوز دریاچه وان ترکیه 
سرپا و پر آب است قطع به یقین بدون آنکه بخواهیم از همسایه ای 
تعریف کنیم که دل خوشی از آن نداریم ولی آن ها پشت قضیه یک 
ــت. ایران اولین  ــت دارند که دریاچه پر آب اس نظام حکمرانی درس
ــور جهان است که در آن یک کنوانسیون محیط زیستی شکل  کش
می گیرد و توجه به تاالب ها در آن یک جنبه جهانی پیدا می کند. از 
سوی دیگر ایران یک کشور تاالب خیز است و مجموعه ای از تاالب ها 
را داشته است که از لحاظ اکوسیستمی بسیار حیرت انگیز بودند. اما 
بعد از دهه ۴۰ ما االن به نقطه ای رسیدیم که نه تنها تاالب گاوخونی 
ــمال کشور وجود دارند به سمت خشک  بلکه تاالب هایی که در ش
شدن رفته اندو فاجعه دریاچه ارومیه از این جهت نمود بیشتری دارد 
که مردم با دریاچه ارومیه آشناییت بیشتری دارند و نوعی دلبستگی 
ــه آن پیدا کردند. این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایران بوده  ب
ــیار رقت انگیز است. اما دریاچه  ــک شدن آن بس ــت و االن خش اس
ارومیه سلسله تاالب هایی است که در ایران خشک شده است. یعنی 
در نقطه به نقطه کشور ما شاهد حکمرانی غلط آب هستیم و نمود 
ــور  ــود. لذا ما اگر بخواهیم به حکمرانی آب در کش ــده می ش آن دی
نمره بدهیم مجبوریم نمره بسیار پایینی بدهیم زیرا نه تنها تاالب ها 
خشک شده اند بلکه دشت ها نیز دچار فرونشست شده اند، چشمه ها 

را از دست داده ایم و رودهای بسیار مهمی نیز از بین رفته اند.«
< پایین ترین رتبه در میان کشور های جهان

وی در ادامه تصریح کرد:» در تمامی  پیکره های آبی ما نقاط ضعف 
ــی آب را می توانیم ردیابی کنیم. ما وقتی می بینیم که یک  حکمران
ــت که اجازه داده اند آبراه های  ــت بدین معنا اس ــالم اس دریاچه س
ــن کار را ما نکرده ایم و قطع به  ــی دریاچه برقرار بمانند اما ای طبیع
یقین دریاچه ها از بین خواهند رفت. البته ترک ها چندان انسان های 
طبیعت دوست نیستند کما اینکه در حوزه آبریز دجله و فرات و بین 
ــازی های متعدد باعث شدند دجله و فرات  النهرین ترک ها با سدس
ــمت خشک شدن پیش روند. اما در داخل کشور خودشان به  به س
ــیده اند که اجازه دهند که یک تاالب حق آبه  حدی از عقالنیت رس
طبیعی خود را دریافت کند. ما در حوزه حکمرانی آب، جنگل و هوا 
در پایین ترین رتبه در میان کشور های جهان ایستاده ایم و من فکر 

نمی کنم کشوری وجود داشته که به بدی ما عمل کرده باشد.«
< ترک ها اشتباهات ما را انجام ندادند

ــماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در این باره به آفتاب یزد  اس
ــوع را مطرح کرد بنده بودم و  ــانی که این موض گفت:» یکی از کس
حرف من در مقابل کسانی که می گفتند دریاچه ارومیه در اثر گرمای 
ــک شده این بود که من می گفتم دریاچه های وان و  کره زمین خش
ترکیه باهم حدود ۷۰ کیلومتر فاصله دارند. لذا چطور ممکن است 
ــرحال باشد ولی دریاچه ارومیه به  که دریاچه وان در این میزان س
کل از بین رفته است. من یادم است یک کنفرانسی در ترکیه برگزار 
ــتباهی که ایرانیان کردند را  ــد و ترک ها گفتند ما هیچ وقت اش ش
انجام نمی دهیم که وان را خشک کنیم بلکه ما مواظب وان هستیم. 
۵۰ کیلومتر مربع دریاچه ارومیه وسعت داشت و حدود ۳۷ میلیارد 
ــفری از روی هر دوی این  ــت. یک زمانی بنده در س مکعب آب داش
دریاچه با هواپیما گذر کردم؛ هردوی این دریاچه را من از باال دیدم 
ــه نبودند به طوری که االن می گویند  و اصال با یکدیگر قابل مقایس
فقط ۵ درصد دریاچه ارومیه آب دارد و بقیه آن خشک شده است. 
بنابراین ما اشتباهاتی را انجام دادیم که ترک ها آن را مرتکب نشدند 
و وان ترکیه سرحال و پر از آب باقی مانده است. باالی ۷۰ هزار چاه 
اطراف دریاچه ارومیه حفر شده است و چاه مانند اسفنج آب دریاچه 
را حفظ می کند. یعنی آب دریاچه از پایین به باال کشیده شده است 
و این چاه ها صرفا به درد زراعت می خورند. آبی که حق آبه دریاچه 
ــوی دیگر  ــاورز و دامدار قرار گرفت. از س ــفره کش ارومیه بود در س
تعداد سدهایی که روی ۱۴ رودخانه ای که به دریاچه ارومیه می ریزد 
ــت هم آب را از دریاچه ارومیه خارج کرده است. با  ساخته شده اس
ــت. اما کاری  اینکه حوزه دریاچه ارومیه دومین حوزه آبدار ایران اس
که ما کردیم این بود که در زمان خشکسالی میزان سطح زیرکشت 
را در حوزه دریاچه ارومیه به دو برابر افزایش دادیم. وقتی سطح زیر 
کشت افزایش داده می شود باید آب به آن رساند درنتیجه ۳۵۰ هزار 
هکتار خاک کشاورزی به بیش از ۷۰۰ هزار خاک کشاورزی افزایش 
پیدا کرد و دریاچه ارومیه بی آب ماند و االن وضعیت آن بدین صورت 
ــت. حتما در حوزه وان ترک ها این کار را انجام ندادند بلکه آن ها  اس

عاقالنه تر عمل کردند.«

 مقایسه وضعیت دریاچه وان با دریاچه ارومیه از منظر مدیریت و حکمرانی آب 

پلیسبازیزنهمسایهکار چرا ترکیه توانست ایران نتوانست؟
دستسارقحرفهایداد

یک زن جوان در محله یافت آباد در حال نظافت 
حیاط خانه خود بود که متوجه حضور مشکوک 
مرد الغراندامی در خانه همسایه   می شود و موضوع 
ــی ۱۱۰ گزارش  ــز فوریت های پلیس ــه مرک را ب
می دهد.به گزارش رکنا، اواخر تیر ماه سال جاری، 
رسیدگی به پرونده سارق حرفه ای خانه های محله 
ــتور کار بازپرس دادسرای ناحیه  یافت آباد در دس
۱۵ و کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار 
گرفت.ماجرای دستگیری این سارق حرفه ای از 
آنجا آغاز شد که یک زن جوان در محله یافت آباد 
ــال نظافت حیاط خانه خود بود که متوجه  در ح
حضور مشکوک مرد الغراندامی در خانه همسایه   
می شود و موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 
ــالم این خبر، تیمی  ــزارش می دهد.با اع ۱۱۰ گ
ــری ۱۵۱ یافت آباد راهی محل  از ماموران کالنت
موردنظر شدند و تحقیقات ابتدایی را کلید زدند؛ 
ــات ابتدایی پی بردند،  ماموران پلیس در تحقیق
چندی قبل، ساکنان خانه به مسافرت رفته و مرد 
جوانی که برای اهالی محل غریبه بوده وارد خانه 
شده  است.همین کافی بود تا تیم پلیسی با احتیاط 
وارد خانه موردنظر شوند اما چند دقیقه بعد سارق 
که متوجه حضور ماموران کالنتری در ساختمان 
ــده بود، از طریق راه پله ها به پشت بام رفت و پا  ش
ــت.ماموران پلیس در یک تعقیب و  به فرار گذاش
گریز طوالنی در پشت بام خانه های اطراف، سارق 
ــه ای را به دام انداختند اما مرد جوان با یک  حرف
اقدام ناگهانی خودش را به پایین پرتاب کرد و از 
ناحیه پا مجروح شد.سارق حرفه ای پس از انتقال 
ــای فنی به جرم  ــه اداره پلیس، در بازجویی ه ب
ــرقت محتویات داخل خانه در محله یافت آباد  س
ــیر مراحل قانونی  اعتراف کرد و روز بعد برای س
ــرای ناحیه ۱۵ شد. با دستور قضائی  راهی دادس
بازپرس دادسرای ناحیه ۱۵، این سارق حرفه ای 
ــتر در اختیار  ــف جرائم احتمالی بیش برای کش
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت و 

تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

قاتلتبعه۳۰سالهافغان
دستگیرشد

ــزگان گفت: با  ــتان هرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــتان  ــبانه روزی پلیس آگاهی شهرس تالش ش
ــاله افغان در  ــیان، قاتل فراری تبعه ۳۰ س پارس
ــتان فارس  ــتان های همجوار اس یکی از شهرس
ــد.به گزارش تسنیم،  ــتگیر ش ــایی و دس  شناس
سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان 
ــتگیری قاتل  ــریح جزئیات دس هرمزگان در تش
یک تبعه افغان بیان داشت: درپی دریافت خبری 
مبنی بر وقوع یک فقره قتل در روستایی از توابع 
شهرستان پارسیان، بالفاصله اکیپی از کارآگاهان 
ــخیص هویت  اداره مبارزه با جرائم جنایی و تش
ــدند.وی افزود: در  ــه محل وقوع حادثه اعزام ش ب
ــد که شخصی از  ــی مأموران مشخص ش بررس
ــاله  ــی با هویت)م - ا (حدود ۳۰ س اتباع خارج
ــیده و قاتل پس از  ــتان به قتل رس تبعه افغانس
ــواری گردیده که موضوع ضمن  ارتکاب قتل مت
ــتور کار  هماهنگی قضائی به صورت ویژه در دس
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پارسیان قرار 
گرفت.فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به 
اینکه شناسایی و دستگیری قاتل به صورت ویژه 
در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت، افزود: 
ــتان پارسیان با  کارآگاهان پلیس آگاهی شهرس
ــیوه های پلیسی با تالش شبانه  بهره گیری از ش
روزی و انجام اقدامات پلیسی گسترده، مخفیگاه 
ــراری را در یکی از  ــل ف ــا این قات ــل اختف و مح
شهرستان های همجواراستان فارس شناسایی و 
قاتل رابه همراه همدستش که ازتبعه افغانستان 
بود با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی 
و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.سردار 
ــت: کارآگاهان پلیس آگاهی  جعفری اظهار داش
شهرستان پارسیان با به کارگیری روش های نوین 
کشف جرم و تالش همه جانبه،قاتل را در کمتر از 
یک هفته پس از وقوع قتل شناسایی و علت اصلی 
و انگیزه قتل از سوی قاتل نزاع شخصی با مقتول 
و سرقت موتورسیکلت و عابر بانک بوده که هر دو 
کشف شدند.این مقام انتظامی افزود:متهم پس از 
ــده  مواجهه با اطالعات پلیس به قتل مرتکب ش
ــتایی از توابع شهرستان پارسیان اعتراف  در روس
و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

 حوادث 

=  ناصر خلقی: میزان تخریب متاسفانه طی ده ها 
س�ال در حوزه آبخیز ارومیه آنقدر زیاد اس�ت که 
حت�ی اگر ما ف�رض کنی�م س�اختارهای موجود در 
حکمرانی آب کش�ور اج�ازه دهد و تغیی�ر کند ما 
به این زودی ها نمی تونیم به ت�راز اکولوژیک 1۲74 
متری دریاچه ارومیه برس�یم. حتی اگر تمام چاه ها 
خاموش شوند و الگوهای کشت کاما رعایت شود 
م�ا حداقل حدود 3 ت�ا 3 و نیم میلیارد مکعب آب 
خالص نیاز داریم که به این دریاچه ریخته ش�ود آیا 
ما توان تامین چنین آبی را داریم؟ آیا شرایط کشور 

اجازه پیاده شدن چنین راهکارهایی را می دهند؟

=مس�عود امیرزاده: در تمام�ی  پیکره های آبی ما 
نق�اط ضع�ف حکمران�ی آب را می توانی�م ردیابی 
کنیم. ما وقتی می بینیم که یک دریاچه سالم است 
بدین معنا است که اجازه داده اند آبراه های طبیعی 
دریاچ�ه برقرار بمانند اما ای�ن کار را ما نکرده ایم و 

قطع به یقین دریاچه ها از بین خواهد رفت

=اسماعیل کهرم: باالی 7۰ هزار چاه اطراف دریاچه 
ارومیه حفر ش�ده اس�ت و چاه مانند اس�فنج آب 
دریاچه را حفظ می کند. یعن�ی آب دریاچه از پایین 
به باال کشیده شده است و این چاه ها صرفا به درد 
زراع�ت می خورند. آبی که ح�ق آبه دریاچه ارومیه 
بود در سفره کشاورز و دامدار قرار گرفت. از سوی 
دیگر تعداد س�دهایی که روی 14 رودخانه ای که به 
دریاچه ارومیه می ریزد س�اخته ش�ده  هم آب را از 

دریاچه ارومیه خارج کرده است

 عضو شورای شهر تهران:
فساد"مسئلهاینیستکه

باحرفوتصمیمکمیازیادشود
ــه  ــش ب ــران در واکن ــهر ته ــورای ش ــو ش عض
ــهرداری تهران گفت: فساد ــت ش  اطالعیه حراس

 مسئله ای نیست که با حرف و تصمیم کم یا زیاد 
ــط مردم  ــود؛ بلکه مثل حس امنیت باید توس ش
ــود و از طریق روش های علمی نیز  ــاس ش احس
قابل سنجش است.به گزارش ایلنا، ناصر امانی در 
تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر 
تهران با اشاره به حواشی ایجاد شده گفت: مصاحبه 
ــتم که در این مصاحبه از عملکرد  تفصیلی داش
مدیریت شهری دفاع کردم اما از مدیران شهرداری 
خواستم که اعضای شورا را در جریان اقداماتشان 
ــاد قرار دهند و گفتم که  به خصوص مبارزه با فس
اقدام عملی در این زمینه ندیدم و در کمال تعجب 
ــاهد صدور بیانیه علیه خودم بودم که در ابتدا  ش
ــردم و با نهاد مربوطه تماس گرفته و آنها  باور نک
نیز محکم تایید کردند که بیانیه کار آنها بوده است 
ــت که نکاتی را در راستای تنویر افکار  اما الزم اس
عمومی عرض کنم.وی صدور این بیانیه را اقدامی 
ــوی مجموعه ای خواند که خودش  بی سابقه از س
هم مسئول نظارت برعملکرد شهرداری است و با 
ادعا اینکه در این بیانیه تالش داشتند بین اعضای 
شورا تفرقه بیندازند عنوان کرد: در ابتدای بیانیه با 
آیه ای صحبت شان را شروع کردند و این در حالی 
است که ما دو عضو شورای شهر هستیم و هر دو 
ــتیم که صحبت کنیم و این تالش برای  آزاد هس
ایجاد تقابل میان اعضاء خوب نیست.عضو شورای 
شهر تهران با بیان این که در متن بیانیه سخنانی 
ــتند که صحبت از کاهش فساد و تخلفات  را نوش
اداری در شهرداری داشت اما وقتی وارد مصادیق 
شدند همان گزارش عملکرد ۲۰۰ روزه شهرداری 
را بیان کردند، گفت: ای کاش می گذاشتند خودم 
ــتم و مشکل اینجاست که "ُمشک  بیانیه می نوش
ــه آنکه عطار بگوید" و  ــت که خود ببوید ن آن اس
مسئله اینجاست که فساد یک مسئله ای نیست که 
با حرف و تصمیم کم یا زیاد شود؛ بلکه مثل حس 
امنیت باید توسط مردم احساس شود و از طریق 

روش های علمی نیز قابل سنجش است.

نیازفوریبهاهدایخون
درچنداستانکشور

سازمان انتقال خون با اشاره به آمار روزانه اهدای 
ــم اکنون در برخی  ــور اعالم کرد: ه خون در کش
ــور نیاز به اقدام فوری برای اهدای  استانهای کش
خون وجود دارد.به گزارش فارس، سازمان انتقال 
خون با اشاره به آمار روزانه اهدای خون در کشور، 
ــتانهای کشور  اعالم کرد:هم اکنون در برخی اس
ــوری برای اهدای خون وجود دارد. نیاز به اقدام ف
در استانهای گیالن و خراسان رضوی میزان ذخایر 
خون در جغرافیای ذخایر کشور در وضعیت قرمز 
ــود در این  قرار دارد لذا از هموطنان دعوت می ش
ــتانها اهدای خون را در برنامه روزانه خود قرار  اس
ــتان های یزد، فارس و  دهند. بنابراین گزارش اس
ــتان نیز در همین دسته قرار  سیستان و بلوچس
دارند.در استانهای اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران 
ــتانهای مرکزی،  ــت و اس و البرز وضعیت آبی اس
کرمانشاه، اصفهان،خراسان جنوبی، چهار محال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهروهرمزگان 
نیز در همین دسته قرار می گیرند؛ بدان معنا که 
ــت مردم به روال معمول اهدای خون را  خوب اس
ادامه دهند.این گزارش حاکی است هم اکنون در 
ــتان دیگر وضعیت ذخایر خون مطلوب و  ۱۳ اس
وضعیت سبز است.گفتنی است به کمک شبکه 
ــانی توزیع خون در تمامی استانها  ملی خون رس
ــود و متغیر هایی چون آب و هوا،  مدیریت می ش
تعطیالت، حوادث غیر مترقبه و... می توانند ذخایر 

خون را تحت تاثیر قرار دهند.

 پرونده"پتروشیمیمیانکاله"
برایهمیشهبستهشد

رئیس سازمان محیط زیست گفت: با قطعیت می گویم که پرونده توسعه 
ــیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین  پتروش
فعالیت هایی در این منطقه نخواهیم بود.علی سالجقه؛ رئیس سازمان 
محیط زیست در گفت وگو با تسنیم، درباره معضل شکار پرندگان مهاجر 
در میانکاله گفت: در موضوع میانکاله بحث شکار سنتی همیشه وجود 
ــته است و مردم بومی منطقه از گذشته این کار را انجام می دادند؛  داش
ــکار می کنند و  ــع محلی با توجه به تجاربی که دارند به اندازه ش جوام
تنظیم گر مسائل محیط زیستی هستند اما متأسفانه شکار غیرمجاز نیز 
به وفور در این منطقه انجام می شود که این موضوع کنترل وضعیت را از 
دست جوامع محلی خارج می کند.سالجقه افزود: متأسفانه شکارچیان 
غیرمجاز به منطقه وارد می شوند کنار آن ها، بازارهای مفسده انگیز شکل 
می گیرد که البته این موضوع از دید محیط زیست پنهان نمانده است 
و ما با مجموعه قضائی، دادستانی استان، مجموعه های امنیتی و نیروی 
ــکارچیان غیرمجاز  انتظامی هماهنگی های الزم را انجام دادیم و به ش
اجازه شکار و بازارگردانی را نخواهیم داد.وی درباره پتروشیمی میانکاله 
گفت: با قطعیت می گویم که پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای 
ــاهد چنین فعالیت هایی در این منطقه  ــه بسته شد و دیگر ش همیش
ــت درباره سوزاندن مازوت در  نخواهیم بود.رئیس سازمان محیط زیس
ــی  ــتان مرکزی و مازندران بیان کرد: یک بخش اساس نیروگاه های اس
که در دستور کار دولت قرار دارد، فراهم کردن سوخت استاندارد برای 
نیروگاه هاست که این مهم با کمک مردم انجام می شود و مردم نیز باید 

در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

 شورای شهر 

 انتقال خون 

 مبتالیان جدید: 11035 نفر
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کل قربانیان: 14175۸ نفر
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مذکور الزم االجرا میباشد.



به طور کلی کلیه ها اندام های لوبیایی شکلی هستند که مسئول تصفیه مواد زائد از خون و تولید 
ادرار در بدن هستند و در شکم در دو طرف ستون فقرات، درست زیر قفسه سینه قرار دارند. 
نفروپتوز ممکن است کلیه شناور، کلیه سرگردان یا پتوز کلیه هم نامیده شود. اکثر افراد مبتال به 
نفروپتوز هیچ عالمتی را تجربه نمی کنند و نیازی به درمان ندارند. فقط افراد مبتال به موارد شدید 
ممکن است نیاز به یک جراحی به نام »نفروپکسی الپاروسکوپی« داشته باشند تا کلیه شان را در 
محل مناسب خود فیکس کنند. با این حال، اکثر موارد نفروپتوز نیازی به مراقبت پزشکی ندارند. 
بیشتر افراد مبتال به نفروپتوز هیچ عالمتی ندارند و فقط در بعضی افراد، عالئم این بیماری در 
هنگام ایستادن ظاهر می شود و اغلب در هنگام دراز کشیدن تسکین می یابد. این عالئم عبارتند 
از درد تیز پهلو که تا کشاله ران کشیده می شود، حالت تهوع، استفراغ، فشار خون باال، وجود یک 
توده شکمی در هنگام ایستادن، احساس وزن در شکم، هماچوری )وجود خون در ادرار(، وجود 
 .)UTIs( و سابقه عفونت های مکرر دستگاه ادراری )پروتئین بیش از حد در ادرار )پروتئینوری
تقریباً ۷۰ درصد از موارد نفروپتوز کلیه راست، ۱۰درصد فقط کلیه چپ و ۲۰ درصد هر دو کلیه 
را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور کلی نفروپتوز یک بیماری مادرزادی است، به این معنی که 
شما با آن متولد شده اید. مثل بقیه اندام ها، کلیه ها هم نسبتاً متحرک هستند و می توانند بدون 
مشکل، تا چند سانتیمتر جابجا شوند. با این حال، در نفروپتوز، کلیه یا کلیه ها زمانی که فرد 
از حالت درازکش به حالت ایستاده در می آید، بیشتر از ۵ سانتیمتر پایین می آید. دلیل دقیق 
این امر به خوبی مشخص نشده است. اعتقاد متخصصین بر این است که این حرکت کلیه، به 
حمایت ناکافی از ساختارهای خاص یا بافت همبند اطراف آن ها مربوط می شود. نفروپتوز در 
زنان، به ویژه آن هایی که جثه کوچک تری دارند، شایع تر است و تخمین زده می شود که این 
اتفاق در ۲۰درصد از زنان رخ می دهد. با این حال، از آنجایی که ۹۰ الی۸۰درصد افراد مبتال به 

نفروپتوز هیچ عالمتی ندارند، آمار دقیق آن مشخص نیست. 

<  درمان نفروپتوز: 
نفروپتوز یک بیماری مضر در نظر گرفته نمی شود و درمان آن فقط به افراد دارای عالئم 

توصیه می شود. در گذشته افزایش وزن، دراز کشیدن مکرر، کرست یا بانداژ شکم و ورزش 
شکم برای کمک به درمان عالئم توصیه می شد که چون موفقیت کمی در مدیریت عالئم 
نشان داده شده دیگر توصیه نمی شــوند. نفروپتوز در حال حاضر با یک روش جراحی به 
نام نفروپکســی الپاروسکوپی درمان می شود و خیلی مهم است که خطرات جراحی را به 
دقت در نظر بگیرید. در این روش کلیه شــناور در موقعیت صحیح خود فیکس می شود. 
نفروپکسی الپاروسکوپی یک درمان مدرن کم تهاجمی است که تحت بیهوشی عمومی 
انجام می شــود. این روش به طور کلی ۴۵ دقیقه طول می کشد و نیاز به بستری ۴ الی۲ 
روزه در بیمارســتان دارد. یک مطالعه در ســال ۲۰۰۷ اثربخشی کوتاه مدت و بلندمدت 
نفروپکسی الپاروسکوپی را ارزیابی کرد. بعضی از افراد کاهش قابل توجهی در درد، کاهش 

عفونــت مجاری ادرار و بهبود کلی در کیفیت زندگی پس از این روش را گزارش کردند و 
هیچ عارضه عمده ای هم در طول مطالعه وجود نداشت. در گذشته، نفروپکسی یک روش 
بحث برانگیز و اغلب بی اثر بود که خطر زیادی را به همراه داشت. این مسائل ممکن است 
به دلیل تشخیص نادرست و به دلیل انجام جراحی باز ایجاد شده باشد. این روش به قدری 
بی اثر بود که برای مدتی تقریباً توسط اورولوژیست ها کنار گذاشته شد. نسخه مدرن این 
روش بسیار ایمن تر است چون به روش الپاراسکوپی انجام می شود. بدان معنا که این روش 
از طریق برش های کوچک و با کمک دوربین انجام می شــود. پیشرفت ها در تشخیص و 
روش شناسی جراحی، جراحی های امروز را بسیار موثرتر کرده است. بعضی از افراد مبتال 
به نفروپتوز عالمت دار ممکن است سندرمی به نام بحران دایِتل را تجربه کنند. در بحران 
دایتل کلیه ی شناور، حالب را که لوله باریکی است و از کلیه به مثانه منتهی می شود، مسدود 
می کند. این می تواند منجر به بروز عالئمی مانند درد شدید پهلو، حالت تهوع، لرز، تاکی 
کاردی یا تپش قلب، دفع ادرار کم حجم، هماچوری )مشاهده خون در ادرار(، پروتئینوری 
)وجود پروتئین بیش از حد در ادرار(، کلیه بزرگ شده و حساس گردد. بحران دایتل معموالً 
با دراز کشیدن و باال بردن زانوها به سمت قفسه سینه حل می شود. افراد مبتال به نفروپتوز 
هم ممکن است عفونت مکرر مجاری ادرار )UTI( را تجربه کنند. این عفونت که می تواند به 
مثانه یا کلیه هم سرایت کند، معموالً توسط باکتری ایجاد می شود. عالئم عفونت ادراری در 
مجرای ادرار یا مثانه عبارتند از دفع ادرار با سوزش، افزایش دفعات ادرار )تکرر ادرار( و ادرار 
خونی )هماچوری( یا کدر. وقتی که کلیه ها درگیر می شوند، عفونت های ادراری می توانند 
تهدید کننده زندگی باشند. عالئم این عفونت که کلیه ها را هم درگیر می کند عبارتند از درد 
و حساسیت در قسمت فوقانی پشت و پهلوها، لرز، تب، حالت تهوع و استفراغ. اکثر افراد 
مبتال به نفروپتوز هیچ عالمتی ندارند و این وضعیت شان بی خطر است؛ به همین خاطر هیچ 
درمانی در این موارد توصیه نمی شود. در افراد دارای عالئم، جراحی معموال تنها درمان موثر 
 برای کمک به تسکین عالئم است. بر خالف گذشته، روش های جراحی مدرن بی خطر و 

موثر  هستند. 
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سالمت
بهتریننوشیدنیها
برایداشتنسالمتی
بعداز۵۰سالگی

نوشــیدن ۱۰۰ درصد آبمیوه تازه می تواند 
راهی آســان و لذت بخش بــرای دریافت 
برخی از مواد مغذی ضروری باشــد که در 
غیر این صورت ممکن اســت به ســختی 
دریافت کنید. گرچه هنگام نوشیدن آبمیوه، 
چیزهای خوبــی مانند فیبر و پروتئین را از 
دست می دهید، اما با این وجود، آب میوه ها 
فواید زیادی برای سالمتی به ویژه در دوره 
پنجاه ســالگی به بعد دارند. افزایش ســن 
به این معنی اســت که بدن شــما نیازهای 
تغذیــه ای متفاوتی خواهد داشــت و گاهی 
اوقــات دریافــت آن ها فقــط از وعده های 
غذایــی که در طول روز می خوریم دشــوار 
اســت. به همین دلیل است که متخصصان 
تغذیه نوشیدن برخی از بهترین آبمیوه هایی 
را که می توانید بعد از ۵۰ ســالگی مصرف 

کنید، توصیه می کنند. 

<  آب پرتقال غنی شده
ما بــا آب پرتقال تازه 
شــروع  شــده  غنی 
می تواند  که  می کنیم 
با مواد  را  بدن شــما 
مغــذی ارزشــمندی 
را تقویت کند. شــاینا 
جارامیلــو، متخصص تغذیــه می گوید: آب 
پرتقال غنی شده با ویتامین D یک گزینه 
عالی برای افراد مسن است، زیرا رژیم غذائی 
مــا غالبا ویتامین D کمــی دارند. دریافت 
ویتامین D کافی برای حمایت از ســالمت 

استخوان با افزایش سن بسیار مهم است. 

<  آب انار
آب انار یکی از مهمترین 
آب میوه های سرشار از 
آنتی اکسیدان ها و مواد 
مغذی مفید ضد پیری 
اســت. انار سرشــار از 
اکســیدان هایی  آنتی 
مانند پلی فنول است که نشان داده شده است 
به کاهش التهاب و فشار خون کمک می کند، 
که می تواند برای کســانی که از درد مفاصل 
رنج می برند یا ســطح اســترس باالیی دارند 
بسیار مهم باشد. کورتنی دی آنجلو، نویسنده 
کتاب Go Wellness می گوید: یکی دیگر از 
مزایای منحصــر به فرد انار خواص ضد پیری 
مانند urolithin A اســت کــه به تقویت 
عضالت و سالمت میتوکندری کمک می کند. 

<  آب چغندر
چغندر  دوســتداران 
ایــن  از  می تواننــد 
واقعیت که این سبزی 
ریشــه خاکی سرشار 
ســالمتی  فوایــد  از 
خوشــحال  اســت 
شوند. تحقیقات بیشتر نشان داده است که 
چغندر برای کاهش فشار خون و جلوگیری 
از زوال شــناختی، دو مشکل رایج در میان 
سالمندان، مفید اســت. در یک مطالعه که 
روی افراد مســن انجام شد، رژیم غذایی دو 
فنجان آب چغندر در صبح با افزایش جریان 
خون در مغــز در ناحیه ای کــه به تقویت 

حافظه فعال کمک می کند، مرتبط بود. 

<  آب آلو
می توانــد  آلــو   آب 
بیشــتر از آنچــه که 
تصور  مــردم  اغلــب 
بدن  بــرای  می کنند 
باشــد.  مفید  شــما 
مطالعات نشــان داده 
است که مصرف ۴ تا ۱۰ آلو خشک در روز 
از تحلیل استخوان در زنان یائسه جلوگیری 
می کنــد. با توجه به اینکه از دســت دادن 
استخوان به طور طبیعی پس از ۴۰ سالگی 
رخ می دهد و پوکی اســتخوان یک نگرانی 
رو به رشد در افراد مســن تر است، آب آلو 
یک راه عالی برای تقویت سالمت استخوان 
است. به عالوه، همه ما می دانیم که آلو روده 
ما را نیز ســالم نگه می دارد! درست کردن 
آب آلو آســان است، فقط آلو را در آب گرم 
خیس کنید، ســپس آن ها را با آب اضافی 

مخلوط کنید. 

<  آب جامو
پنجمیــن و آخریــن 
لیســت  در  میوه  آب 
منشــا  با  جامو  مــا، 
اســت  اندونــزی  آن 
کــه بــا بســیاری از 
و  التهابی  ضــد  مواد 
آنتی اکسیدانی باال مانند زردچوبه، زنجبیل، 
عسل و لیمو ساخته شــده است. زردچوبه 
یک ضد التهاب طبیعی است که می تواند به 
بهبود ســالمت مفاصل و گوارش و بسیاری 
از مــوارد دیگر کمک کنــد. زنجبیل برای 
کاهش وزن منحصربفرد اســت، زیرا حاوی 
ترکیباتی به نام جینجرول و شوگاول است. 
این ترکیبات یک اثر آنتی اکسیدانی در بدن 
ایجاد می کند که آسیب رادیکال های آزاد را 

در بدن کاهش می دهد.

باشگاه نویسندگان 4
عالئم بیماری نفروپتوز و راه های درمان آن

مهری مهراد - اورولوژیست

بیماری های دستگاه تنفسی با عوامل میکروبی روزانه جان هزاران 
نفر در سراسر جهان را می گیرد. یکی از دالیل اصلی تاثیر عظیم این 
بیماری ها بر جامعه سرعت انتقال غیر قابل انتظار آن است. متاسفانه 
طی ســالیان گذشته شــیوع پاندمی کرونا و دیگر بیماری های 
ویروسی جان تعداد زیادی از هموطنانمان را گرفت و تعداد زیادی 
نیز از عوارض ناشــی از این بیماری رنج می برند و محصوالتی که 
بتوانند در کاهش این عوارض موثر باشند می توانند باعث افزایش 
کیفیت زندگی بهبود یافتگان شوند. از طرفی استفاده از مداخالت 
غیردارویی مانند ویتامین ها، مواد معدنی و پروبیوتیک ها به منظور 
تقویت سیســتم ایمنی و در نتیجه پیشگیری از عفونت و انتشار 
ویروس کرونا می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد. این محصوالت 
در شرایط کنونی می توانند مزیت های فراوانی داشته باشند مثال 
اینکه به راحتی قابل دسترس هستند و در صورتی که در دوز صحیح 
استفاده شوند عوارض قابل چشم پوشی خواهند داشت. براساس 
تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی )FAO( وسازمان بهداشت 
جهانی )WHO( در سال ۲۰۰۱ پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های 
زنده ای هستند که تجویز مقادیر کافی آن موجب بروز اثرات مفید 
بر ســالمت میزبان خواهد بود. براساس این تعریف سه عامل که 
عبارتند از زنده بودن میکروارگانیســم، مصــرف به مقدار کافی 
و ایجاد حداقل یک اثر مفید ســه شــرط الزم برای انتخاب یک 
میکروارگانیسم به عنوان پروبیوتیک است. پروبیوتیک ها از طریق 
جایگزینی یا مستقر شدن در بخشی از بدن میزبان، تغییراتی ایجاد 
می کننــد که باعث اعمال اثرات مفید همچون مهار بیماری های 
مختلف، کنترل سرطان، تعدیل سیستم ایمنی، ایجاد سالمتی در 
میزبان می شوند. پروبیوتیک ها یک سری ترکیبات مهارکننده تولید 
می کنند که هم تعداد سلول های زنده پاتوژن را کم می کنند و هم 
اینکه متابولیســم آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. از طرفی 
پروبیوتیک ها هم بر سر جایگاه های اتصال بر روی سطوح اپی تلیال 

روده و هم برای کســب مــواد غذایی با پاتوژن ها رقابت کرده و با 
استقرار در این جایگاه ها، پاتوژن ها فرصت اتصال و بیماری زایی را 
پیدا نمی کنند. از سوی دیگر پروبیوتیک ها باعث تحریک و تعدیل 
سیستم ایمنی در سطوح مختلف می شوند. همچنین پروبیوتیک ها 
با ســنتز برخی مواد ضروری در بدن مانند ویتامین ها، اسیدهای 
آمینه و بهبود عملکرد دســتگاه گوارش نقش اساسی در حفظ 
ســالمتی را دارند. سالیان طوالنی میکروب ها به عنوان دشمنان 
انسان شناخته می شــدند و از همین رو تصور می شد که مضر و 
خطرناک هستند اما امروزه گروه گسترده ای از میکروارگانیسم ها 
در ساخت داروها، هورمون ها، واکسن ها، آنزیم ها و... بکار می روند. 
تاریخچه استفاده از میکروارگانیسم های زنده، بسیار طوالنی است. 
پزشکی روســی به نام Metchinkoff در سال ۱۹۰۷ میالدی 
بیان کرد که خوردن یک نوع ماســت تخمیرشده از شیر، باعث 
طول عمر و سالمت روستاییان بلغاری می شود. اما اولین مطالعه 
بالینی پروبیوتیک ها در دهــه ۱۹۳۰در مورد تاثیر آن ها بر روی 
بیماری یبوست انجام شد. ولی عمال استفاده از پروبیوتیک ها به 
مفهوم جدید تقریبا از ۲۵ ســال پیش شروع شده و در سالهای 
اخیر پژوهش های گســترده ای در سراســر دنیا در این خصوص 
انجام گرفته اســت. امروزه به خصوص در کشــورهای پیشرفته 
دامنه تحقیقات روی پروبیوتیک ها بسیار متنوع شده و محصوالت 
تجاری با ارزشــی با استفاده از پروبیوتیک ها در بازارهای جهانی 
معامله می شود. در ایران به علت تنوع باالی محصوالت تخمیری 
ســنتی جداسازی پروبیوتیک ها از این محصوالت مثل پنیرهای 

ســنتی یا ترخینه بسیار مثمر ثمر بوده است. همانطور که گفته 
شد پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که می توانند 
کیفیت حیات میزبان را بهبود بخشند. امروزه صنعت پروبیوتیک در 
دنیا با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و محصوالت تجاری 
مختلفی بر پایه پروبیوتیک تولید می شود. در ایران نیز به تازگی 
استفاده از پروبیوتیک ها مورد توجه قرار گرفته است و شرکتهای 
زیادی شــروع به فعالیت در این زمینــه کرده اند. طبق آمار نامه 
رســمی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، از ترکیب چهار سال 
بازار مکمل های غذایی ایران می توان دریافت، همه گیری بیماری 
کرونا و تغییرات فرهنگی ایجاد شده در سال های اخیر، باعث شده 
است گروه عملکردی مکمل های تقویت کننده ی سیستم ایمنی 
در دو ســال اخیر سهم عمده بازار مکمل های غذایی تولیدی در 
ایران را نسبت به سایر گروه های عملکردی تصاحب کرده و با توجه 
به شــرایط فوق، این روند رو به رشد ادامه دار خواهد بود. میزان 
فروش مکمل های غذایی در گــروه عملکردی کمک به تقویت 
سیستم ایمنی، در ســال ۱۳۹۹ به میزان ۸.۴۶۶ میلیارد ریال و 
۱۶.۵ درصد کل بازار مکمل های غذایی ایران بوده است. همچنین 
گــروه ترکیبات، مکمل های غذایی حــاوی مولتی ویتامین ها و 
مینرال ها نیز در ۴ سال گذشته پر فروش ترین گروه ترکیبات، در 
بازار مکمل های غذایی ایران بوده اند و فروش ریالی آن ها در سال 
۱۳۹۹ به میزان ۱۴.۳۲۴ میلیارد ریال با سهم ۲۲.۴۴٪ از کل بازار 
مکمل گزارش شد. با در نظر گرفتن اینکه برنامه شرکت این است 
که ۳۰ درصد از بازار را کسب کند پیش بینی می شود طی سه سال 
اول ورود بــه بازار حدود ۱۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی ایجاد 
کند. ریشــه اصلی مفهوم امنیت غذایی را می توان در علم تغذیه 
جستجو کرد که مفهوم آن عمدتاً بر ارتباط میان غذای مصرفی 
و سالمت انسان تمرکز دارد. مکمل های غذایی فقدان و یا کمبود 
یک یا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می نمایند 
و از طریق ارتقا عملکرد و یا پیشگیری از اختالالت دستگاه های 
مختلف بدن، موجبات افزایش سالمت جامعه را فراهم می کنند و 
جامعه سالم نیز، زیربنای توسعه کشور است. همچنین مکمل های 
غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و موثر در پیشگیری از 
بیماری هایی مانند کرونا، می توانند هزینه های ناشــی از درمان 
بیماری ها و پیامد های اقتصادی ناشی از آن را کاهش دهند. از طرفی 

دیگر تولید اقالم سالمت محور مانند مکمل های غذایی در کشور، 
مقوله ارزشمندی است که هم منجر به رفع نیاز بازار کشور می شود 
و هم زمینه اشــتغال را فراهم می کند. مجموعه مطالعات بالینی 
صورت گرفته در سال های اخیرنشان دهنده اثرات پیشگیری کننده 
و بهبود دهنده پروبیوتیک در بیماری های دستگاه تنفسی کودکان 
و بزرگساالن است. این نتایج شامل کاهش ریسک ابتال و کاهش 
طول مدت بیماری در بزرگساالن و کاهش میزان ابتال به عفونت و 
کاهش زمان دریافت آنتی بیوتیک در کودکان بود. پروبیوتیک ها از 
طریق جلوگیری از گسترش عفونت با تنظیم پروتئین های اتصاالت 
سلولی )تایت جانکشن، ادهشن جانکشن و گپ جانکشن(، بیان 
toll- و cathelcidin ژن های تنظیم شونده با ویتامین دی مثل

like receptor co receptor CD۱۴ در سلول های اپیتلیال 
تراکئوبرونشیال، القای تولید پپتیدهای آنتی میکروبیال، تعدیل 
پاسخ ایمنی سلولی از طریق کاهش سایتوکاین های پیش التهابی 
IFN-γ و TNF-β و افزایــش اینترلوکینهای ۴.۵، ۱۰ و ۱۳ و 
جلوگیری از بروز توفان سایتوکاینی سبب تنظیم عملکرد سیستم 
ایمنی می گردد. محصول بایوبوست بعد از نزدیک به دوسال فعالیت 
پژوهشی، کارآزمایی بالینی و اســتارتاپی پس از اخذ مجوز های 
غذا دارو اکنون وارد بازار شــده است و امیدواریم که این محصول 
دانش بنیان در سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین عالوه بر کمک 
 به کنترل و کاهش اثرات پاندمی کرونا و دیگر بیماری های تنفسی 
بتواند به تحقق شعار سال که از رهنمود های مقام معظم رهبری 
می باشد داشته باشد. از این مکمل در تیرماه سال جاری با حضور 
جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست 
رونمایی شد. بایوبوست یک محصول طبیعی از باکتری های زنده 
مفید به همراه ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است. این محصول 
با تولید فرآورده های جانبی مفید باکتریائی )متابولیت ها( می توانند 
بر بهبود عملکرد روده ای- ریوی اثر بگذارند و سبب تقویت عملکرد 
سیستم ایمنی در مواجه با پاتوژن ها شوند. همچنین بایوبوست به 
دلیل داشتن ویتامین D، روی و سلنیوم نیز بطور مضاعف سبب 
افزایش عملکرد سیستم دفاعی بدن می شود. بایوبوست با کاهش 
شدت عفونت تنفسی، کاهش دوره ابتال به عفونت، کمک به بهبود 
بیماری های آلرژیک و کمک به تامین انرژی بدن ســبب بهبود 

کیفیت زندگی افراد جامعه می گردد. 

فوایدپروبیوتیکهادرتقویتسیستمایمنی
وبهبودبیماریهایدستگاهتنفسی

مریم تاج آبادی ابراهیمی
رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران 

یادداشت 1

به طور کلی جراحی کانتوپالســتی یک عمل زیبایی اســت که 
شامل تغییر شکل گوشه چشم است. این اصطالح از کلمه یونانی 
»کانتوس« به معنای گوشه چشم و اصطالح »پالستی« به معنای 
شکل دادن گرفته شــده است. کانتوپالستی یک روش جراحی 
ترمیمی اســت که برای اصالح افتادگی گوشــه بیرونی چشم، 
و با باال بردن زاویه آن برای دســتیابی به چشــمی بزرگتر انجام 
می شود. اگر شما می خواهید چشم های کشیده و گربه ای داشته 
باشید می توانید این عمل را انجام دهید. کانتوپالستی در گوشه 
بیرونی چشم )کانتوس(، در قسمتی که پلک پایین و پلک باالیی 
به هم می رسند، انجام می شود که از نظر پزشکی به آن کانتوس 
جانبی گفته می شــود که منجر به یک شیب مایل به سمت باال 
می شود و چشم حالت بادامی پیدا می کند. کانتوپالستی ممکن 
است در صورت لزوم با سایر جراحی های پلک و دور چشم مانند 
بلفاروپالستی، جراحی پتوز، لیفت ابرو و لیفت میانی صورت ترکیب 
شود. همچنین این عمل ممکن است برای افرادی که پلک هایش 
افتادگی دارند یا پلک هایش ناصاف به نظر می رسند، مناسب باشد. 

<  چرا جراحی کانتوپالستی انجام می شود؟ 
این روش ممکن است برای اهداف زیبایی یا پزشکی انجام شود و 
می تواند شکل چشم را بادامی یا گربه ای کند یا اثر افتادگی چشم 
)پتوز( یا کیسه های چشــمی را که با افزایش سن ایجاد می شود 
کاهش دهد. همچنین ممکن است برای اصالح ناهنجاری پلک 
تحتانی یا شلی ناشی از ضربه یا جراحی قبلی پلک )بلفاروپالستی( 

انجام شــود. با افزایش سن، پوست اطراف چشم به طور طبیعی 
خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد و در نتیجه باعث افتادگی 
پلک پایینی )اکتروپیون( می شــود که ناشی از شلی تاندون پلک 
پایین است. این مشکل مرتبط با افزایش سن اغلب با کیسه های زیر 
چشم همراه است که می تواند افراد را خسته یا غمگین نشان دهد. 
فقط روند پیری نیست که می تواند باعث افتادگی پلک ها شود، سایر 
عوامل ممکن اســت شامل قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور 
خورشید بدون محافظت کافی از پوست و همچنین انتخاب سبک 
زندگی مانند ســیگار کشیدن یا مصرف زیاد الکل باشد یا شرایط 
ارثی، ضربه به چشم باعث این مشکالت شود. عالوه بر این، برخی 
از بیمارانی که نیاز به کانتوپالستی دارند، این کار را برای اصالح یک 
عمل جراحی قبلی چشم انجام می دهند که باعث ایجاد عوارض 

پلک تحتانی آن ها شده است. 

<  اقدامات اولیه برای جراحی کانتوپالستی
برای انجام این عمل اول باید با پزشــک مورد نظر مشورت داشته 
باشید و انتظارات واقع بینانه خود را از این عمل، را به پزشک خود 
مطرح کنید. در طول مشاوره اولیه، جراح شما شکل و عملکرد چشم 
شما را به دقت بررسی می کند و در مورد آنچه می خواهید با عمل 

جراحی خود به انجام برسانید به طور طوالنی با شما صحبت خواهد 
کرد. پس از اینکه هر دوی شــما موافقت کردید که کانتوپالستی 
انتخاب مناسبی است، پزشک شکل چشم مورد نظر را بر اساس 
شکل، تناسب و تقارن چشم های شما طراحی می کند. همچنین 
قبل از عمل اقداماتی دیگری را باید حتما انجام دهید که عبارتند 
از اینکه اگر دارویی مصرف می کنید حتما به پزشک اطالع دهید، 
اگر بیماری خاصی دارید حتما باید آن را با پزشک در میان بگذارید، 
سعی کنید تا دو هفته قبل از عمل از مصرف دخانیات و مشروبات 
الکلی خودداری کنید و ۱ یا ۲ هفته قبل از عمل از خوردن غذاهای 
و داروهای رقیق کننده خون پرهیز کنید. جراحی کانتوپالســتی 
معموال یک تا دو ســاعت طول می کشد که با بی حسی موضعی 
یا عمومی انجام می شود و همان روز عمل شما می توانید به خانه 
برگردید. معموال در این عمل برشی در چین طبیعی گوشه بیرونی 
پلک ایجاد می شود تا جای زخم کمتری قابل مشاهده باشد. سپس 
تاندون کشیده می شود تا محل برخورد پلک های باال و پایین باال 

برود و سپس با استفاده از بخیه ها دوباره به هم متصل می شود. 

<  اقدامات بعد ازعمل کانتوپالستی
در هر جراحی یک دوره نقاهت مشــخص بعد از عمل وجود دارد. 
بیمار باید اقدامات و مراقبت های الزم این دوره را انجام دهد چون 
در تسریع بهبودی و نتیجه عمل تاثیر مستقیم دارد. درد، کبودی و 
تورم پس از جراحی چشم شایع است، اما باید پس از ۷ تا ۱۰ روز 
کاهش یابد. ســعی کنید سر را باال نگه دارید و در ابتدا تا آنجا که 
می توانید استراحت کنید. بیماران باید به مدت یک هفته از ورزش، 
مالیدن ناحیه چشــم یا آرایش کردن خودداری کنند و در برخی 
موارد، افراد ممکن است متوجه تغییر در بینایی خود شوند، اما این 
اتفاق موقتی است. توصیه می شود که بیماران پس از جراحی تا حد 
ممکن فشار کمتری به چشم ها وارد کنند، مثالً از خیره شدن به 
تلفن، خواندن یا تماشای تلویزیون خودداری کنند. تا چند هفته 

پس از جراحی نباید از لنزهای طبی یا زیبایی استفاده کرد. استفاده 
از عینک آفتابی تیره برای دو تا سه هفته اول پس از کانتوپالستی 
الزم اســت. این امر از تحریکاتی که ممکن است با قرار گرفتن در 
معرض آفتاب و باد ایجاد شود محافظت می کند. استراحت مکرر به 
چشم ها در هفته های اول توصیه می شود زیرا چشم ها به راحتی 
خسته می شوند. از هر گونه فعالیتی که باعث افزایش جریان خون 
به چشم می شود باید در یک ماه اول جراحی خودداری شود. این 
فعالیت ها ممکن است شامل بلند کردن وزنه های سنگین، خم شدن 

یا حتی گریه کردن باشد. 

<  زمان بهبودی کامل
بهبودی کامل پس از جراحی کانتوپالستی معموالً بین ۲ تا ۴ هفته 
است. جراح بخیه ها را در حدود دو روز تا یک هفته پس از جراحی 
می کشد. در هفته اول، بیمار باید استراحت کافی به چشمان خود 
بدهد. تورم و قرمزی اولیه به تدریج محو می شــود و ممکن است 
نیازی به درمان خاصی نباشــد. برای تسریع بهبودی، بیمار باید 
اطمینان حاصل کند که هیچ گونه فشاری که باعث افزایش جریان 
خون به چشــم می شود، انجام نمی شود. اکثر بیماران حدود یک 
هفته پس از جراحی می توانند به سر کار برگردند. ممکن است گاهی 
اوقات روند بهبودی برای بیمار بسیار طوالنی باشد، به خصوص در 
مراحل اولیه که صورت کبود و متورم به نظر می رسد. با این حال، با 
گذشت روزها، بیمار متوجه تغییر خوشایند در ظاهر چشم می شود. 
به طور معمول، بیمارانی که دارای افتادگی گوشه چشم یا پف پلک 
پایین هستند، کاندیدای مناسبی برای این نوع روش هستند، به 
خصوص اگر ظاهر و شکل فعلی چشم باعث ناراحتی آن ها شود. به 
این ترتیب، پزشک مورد نظر عملکرد پلک پایین، شلی و وضعیت 
هر بیمار و همچنین ساختار کلی صورت آن ها را در طول مشاوره 
اولیه به دقت تجزیه و تحلیل کند. و اگر به این عمل نیاز داشــته 

باشید به شما می گوید. 

جراحیکانتوپالستی
برایچهافرادیمفیداست؟

حامد باطنی
فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی 

یادداشت 2

هنگامی که کودک پرخاشــگری می کنــد، می توانیم با کاربرد 
این واژه ها او را در شــناخت احساســاتش یاری کنیم. مثاًل به 
 او بگوییم به نظر می رسد تو خسته ای، یا فکر می کنم ناراحتی، 

یــا چه چیزی تو را کالفه کرده و غیــره. کم کم کودک هم به 
احساسات خود شناخت پیدا می کند و هم کاربرد واژه ها را یاد 
می گیرد و می تواند حس خود را به درستی در قالب کلمات بر 
زبــان بیاورد. بعد از این که کودک به این درک و فهم رســید، 
می تــوان راه های عملی کنترل خشــم را به او آموزش داد و به 
او یاد داد هنگام عصبانیت به جای پرخاش و فریادزدن می توان 
کارهایــی انجام داد تا به نحو شایســته ای عصبانیت را تخلیه 
کرد و تحت کنترل درآورد. کارهایی مانند: توپ شــوت کردن، 
نقاشی کشیدن روی کاغذ، آوازخواندن و موسیقی گوش کردن. 

بهتر اســت تمام روانشناســان کودک به تأثیر نگاه والدین بر 
کودک اذعان دارند. نگاه مهربان و محبت آمیز، نگاه خشمگین 
و عتــاب آلود؛ هر دو نوع نگاه آثار عمیقی بر روان کودک ایجاد 
می کند. اگر کودک طعــم نگاه محبت آمیز و مهربان والدین را 
بچشــد و با آن انس بگیــرد در زمینه های خطا یا بحران فقط 
یک نگاه خشــمگین والدین برای وی کافی بوده و دیگر نیازی 
به فریاد یا تنبیه نیست. برخی از بچه ها برای جلب توجه، مدام 
ناله می کنند. والدین هم که نگرانند، به پزشک مراجعه می کنند. 
پزشک هم چیزی پیدا نمی کند. والدین هم از خود نمی پرسند 

که دلیل ناله و شــکایت بچه چه بوده اســت؟! در اغلب موارد، 
شکایت تغییر شکل می دهد، چون پدر و مادر متوجه نشده اند 
که فرزندشــان از این طریق چه پیامی را می خواست به آن ها 
برساند و به دلیل این که می بینند ناله و شکایت همچنان ادامه 
دارد، دیگــر به حرف آن گوش نمی دهند و یا با این بچه ای که 
مدام یک جاییش درد می کنــد بدرفتاری می کنند. رایج ترین 
شکایت های کودکان، عبارت است از: سردرد، دل درد و تهوع و 
مشکل به خواب رفتن. این کودکان تنها یک چیز می خواهند؛ 

عشق و توجه والدین؛ امتحان کنید.

چگونهازپرخاشگریکودکان
جلوگیریکنیم؟

محمدرضا اسفندیار 

یادداشت 3
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- الك پشت کارتونی - ثابت شده با دلیل 
11 - از انواع مسلسـل - بزرگ - بازرگان 
12 - طـول زندگی - من و تو - تسـمه و 
بند چرمی - پارسایی 13 - گفته شده - 
از موبدان پزشک دوره هخامنشی - شاه 
دم بریده 14 - فاخته - شـجاعت داشتن 

15 - از آثار جک لندن - فینال

  1 - تکریـم همراه با تشـریفات خاص 
- خطی با زاویه نـود درجه 2 - غضب 
- کالم پذیرفتن فرمان - قرارداد شده 
به صورت قانون 3 - نصف مغول - قبل 
از عاشـورا - فورا 4 - پایتخت اتریش 
- سـرمایه زندگـی - خرمـن گندم - 
زباندار بی زبان 5 - پسـوند تراشـنده 
- جرقه آتش - پوست یا چرم خام 6 - 
درخواست کردن ، ضرورت ، مناسبت و 
نیاز - امپراطوری سرخپوستان آمریکا 
در غرب آمریکای جنوبی )پرو( - دشت 
بی پایان 7 - کنایه از زیبایی و صورت - 
پایتخت نیجریه - بجز ۸ - رنگ بنفش 
بسـیار روشـن - اثری از بزرگ علوی 
- نوعـی پارچه نخـی ارزان 9 - مقابل 
خوبی - روستایی - هضم غذا 10 - ساز 
چوپان - شمشیر هندی - ادب آموخته 
11 - عهد جوانی - عقل - بندر و تیمی 
در فرانسـه 12 - بیماری مهلک - رتبه 
ها - وسیله موسیقی - جشن باستانی 
ایرانیان 13 - خـدای هندوان - نوعی 
آنزیم - پیشوند نفی 14 - مخلوقات - 
باروری - پریدن 15 - جریان - نمایان 

کردن یک اثر هنری مانند مجسمه

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ ۰9213۵۵3193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

 مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو PARS XU۷ به شماره موتور 
۱۲۴K۰۳۸۴۲۸۵ و شماره شاسی NAAN۰۱CA۶ER۶۹۸۹۶۹ و 
شماره پالک ایران ۶۴ – ۴۵۳ ط ۲۵ متعلق به آقای سیدمحمد جالئی 
ابرقوئی به کدملی ۴۴۵۰۰۱۲۸۴۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

 مفقودی
ــماره پالک ــکی متالیک به ش ــژو ۲۰۷ پانوراما مش ــبزخودرو پ  سندس
 ۲۷ ایران ۹۵۲ ن ۱۷ وشماره شاسی NAAR۰۳FE۴NJ۴۹۲۶۵۲ و 

شماره موتور ۱۶۷B۰۱۶۹۱۵۶ مفقودگردیده و فاقداعتباراست.

 مفقودی
ــند دفترخانه اتومبیل برلیانس  ــنامه مالکیت و س سند کمپانی، شناس
مدل ۱۳۹۵ رنگ مشکی متالیک شماره انتظامی ۲۱ ایران ۶۸۳ ط ۸۴ 
 NAPH۳۲۰ABG شماره شاسی BM۱۵LF۰۷۵۹۳۵شماره موتور
ــاقط  ــام غفور احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س ۱۰۰۵۳۵۱بن

می باشد.

 مفقودی
ــفید روغنی شماره انتظامی  ــاینا مدل ۱۴۰۰ رنگ س کارت اتومبیل س
ــماره شاسی  ــماره موتور M۱۵/۹۱۴۴۰۹۹ ش ۳۰ ایران ۲۴۱ م ۱۹ ش
NAS۸۳۱۱۰۰M ۵۷۲۰۰۹۴ بنام امید رضا بخشی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادذمه(
آگهیمزایدهمالغیرمنقول

نظـر به اینکه خانم ناهید بابائی زارچ به اسـتناد سـند ازدواج 4347 مـورخ 1394/02/10 ازدواج 
شـماره 37 شهر یزد اسـتان یزد بر علیه محمدرضا وکیلی فرد )زوج( و علی وکیلی فرد )ضامن( 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشـکیل پرونده به کالسـه 1400356 اوراق اجرائیه در 
تاریخ 1400/07/2۸ به زوج و در تاریخ 1400/03/05 به ضامن از طریق سامانه ثنا ابالغ گردیده و پس 
از جری تشریفات قانونی ملک مدیون با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005۸2100100047۸ 
ذیل شماره 675 بازداشت گردیده و عبارت است از: سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
پالك ثبتی شماره 5006 فرعی از 14259 اصلی بخش 0۸ یزد به نام محمدرضا وکیلی فرد موضوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 55517۸ سری ه سال 91 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
139520321001001۸39 سابقه ثبت دفتر امالك دارد. با حدود و مشخصات شش دانگ: شماال: جا 
پی اشتراکی است به طول 31 )سی و یک( متر به شماره نهصد و سی و پنج فرعی از چهارده هزار 

و دویست و پنجاه و نه اصلی 
شرقا: جا پی اشتراکی است به طول 20 بیست متر به شماره نهصد و یازده فرعی از چهارده هزار و 

دویست و پنجاه و نه اصلی 
جنوبا: جا پی اشتراکی است به طول 31 )سی و یک( متر به شماره دویست و شصت و دو فرعی از 

چهارده هزار و دویست و پنجاه و نه اصلی 
غربا: پی است به طول 20 )بیست( متر به خیابان احداثی به عرض هشت متر به مساحت ششدانگ 
620 )ششـصد و بیسـت( متر مربع ملک واقع در یزد – بلوار جمهوری اسـالمی کوچه 6۸ بعد از 
تقاطع اول- کدپستی ۸9179۸6695 پالك ثبتی فوق الذکر به صورت ششدانگ و با مساحت 620 
مترمربع و با حدود مذکور می باشد ولی به شرح سوابق و مفاد سند مالکیت مربوطه آقای محمدرضا 
وکیلی فرد به عنوان مالک تنها دارنده سـه دانگ از ششـدانگ پالك فوق می باشـد عرصه 310 
مترمربع و بر روی این سه دانگ یک منزل ایجاد نموده که در تصرف بدهکار بوده و مورد ارزیابی 
قرار گرفته اسـت. سـه دانگ باقیمانده به صورت زمین در مجاورت منزل فوق قرار دارد. زیربنای 
منزل مسـکونی در طبقه همکف 224 مترمربع می باشد که شامل پارکینگ و راه پله و راه ورودی 
به محوطه همکف )پیلوت( و حیاط می باشـد. حیاط به مسـاحت 76 مترمربع و با پوشش خرپای 
فلزی و ورق و توری پالسـتیکی انجام شده اسـت. روی دیوارهای جانبی با ارتفاع 4/5 متر حفاظ 
 پیش بینی شـده است. تمام حیاط اختصاصی به باغچه و مجهز به آبرسانی تحت فشار و مه پاش و 
پمپ و ادوات مربوطه و بخاری سالنی انرژی می باشد. پارکینگ با کف موزائیک و دیوار سرامیک و 
سقف کاذب با سیستم کلیک و پالنهای 60*60 سانتیمتر می باشد. دربهای پارکینگ مجهز به درب 
باز کن برقی با ریموت کنترل می باشد. ساختمان موردنظر دارای انشعابات برق )25 آمپر و 32 آمپر 
تکفاز( و یک گاز G4 و یک آب می باشـد. راه پله ها از سـنگ و دیواره های راه پله تا نیمه ارتفاع از 
سـنگ و مابقی گچ و روغن می باشد. نرده ها از فرفوژه و هند ریل های آن تماما چوبی می باشد. در 
مجاور پله ها و دیوارهای برج پله از نور مخفی استفاده شده است. طبقه اول که مسکونی می باشد 
به زیربنای 244/5 متر مربع دارای یک سالن و یک واحد آشپزخانه با کف سنگ و دیواره ها و سقف 
گچ و دکوراتیو و کابینت های آن از نوع MDF و سه اطاق با کف سرامیک و دیواره های گچ و سقف 
دکوراتیو می باشد که دو اطاق خواب با کمدهای لباس و یک اطاق دیگر به صندوقخانه کفش و لباس 
اختصاص یافته است و به صورت کامل کمد شده است. در داخل اطاق خواب و بیرون آن جمعا سه 
واحد سرویس بهداشتی وجود دارد. ساختمان طبقه اول دارای یک تراس با نرده های فلزی فرفوژه 
می باشـد. درب ها و پنجره ها از U.P.V.C و شیشـه دوجداره بوده و درب ورودی به طبقه همکف 
چوبی و با شیشه الوان و دکوراتیو می باشد. در فضاهای مختلف ساختمان پیش بینی اسپلیت شده 
است. ساختمان دارای آیفون تصویری و سیستم گرمایشی با استفاده از پکیج دیواری و سیستم 

سرمایش با استفاده از دو دستگاه کولر آبی که در پشت بام قرار دارد و دارای سایبان می باشند. 
سـاختمان دارای دوربین مداربسته و دزدگیر می باشد. نمای ساختمان در سمت کوچه ترکیبی از 
آجر آذرخش و چوب از نوع ترمووود می باشد. مساحت برج پله بام برابر با 21/47 مترمربع و پشت بام 
با عایق رطوبتی ایزوگام پوشیده شده است. اسکلت ساختمان بتونی و در پشت بام جهت توسعه 
آتی ساختمان آرماتور ستون ها و تیرها به صورت انتظار پیش بینی شده است. با توجه به موقعیت و 
مساحت و مشاعی بودن عرصه و ابعاد زمین و میزان بر معبر و عرض معبر و قیمت و استهالك و نوع 
سازه ساختمان و بالمعارض بودن ملک و نقل و انتقال آن به غیر و با تسویه حساب کامل از ادارات 
و دستگاه های مربوطه به موجب ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری جمع کل ارزش سه 
دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیانی موجود بر روی سه دانگ مالک فوق الذکر و انشعابات و 
تجهیزات و منصوبات سـاختمانی و تاسیسـاتی به مبلغ 72/19۸/650/000 ریال ارزیابی گردیده و 
در روز پنج شنبه مورخ 1401/05/20 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به قیمت پایه در قبال کل طلب، 
هزینه اجرائی و حق مزایده در محل اداره اجرای اسناد رسمی یزد واقع در یزد خیابان فرخی کوچه 
دادگستری اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان یزد طبقه اول اتاق 135 به مزایده گذاشته می شود 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. ضمنا هرگونه بدهی مربوط به آب و برق و 
گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود و تنظیم سند انتقال اجرائی موکول به ارائه 
مفاصا حساب های مذکور خواهد بود. برابر ماده 136 اصالحی آئین نامه اجرای اسناد رسمی شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت. برنده مزایده مکلف است مبلغ مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 

مزایده تجدید می گردد. 
تاریخ انتشار: 1401/5/5 
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کیخسرو
نزدافراسیاب

ــگام آرام و خواب             ــره هن ــب تی ش
ــیاب  ــد ز نزدیک افراس ــس آم ک
ــوان را بخواند             ــی پهل ــران تیرگ ب
ــد ــراوان بران ــخنها ف ــته س گذش
ــب دلم             ــد همه ش ــه ب کز اندیش
ــلم  ــم همی بگس ــد و ز غ بپیچی
ــید             ــیاوش رس ازین کودکی کز س
ــد ناپدید ــرا روز ش ــی م ــو گفت ت

ــرورد             پ ــبان  ــدون ش فری ــره  نبی
ــن کی اندر خورد ز رای و خرد ای
ــت             ــته بمن بر بدیس ــر نوش ازو گ
ــتن که آن ایزدیست  نشاید گذش
ــاد             بی ــارد  نی ــته  گذش کار  ــو  چ
ــاد ــیم ش ــاد و ما نیز باش ــد ش زی

ــد آرد پدید             ــوی ب ــر هیچ خ و گ
ــد ــد بری ــر ببای ــدر س ــان پ بس
ــهریار             ــت پیران که ای ش بدو گف
ــوزگار ــد کس آم ــود نبای ــرا خ ت
ــان             یکی کودکی خرد چون بیهش
ــان  ــه دارد نش ــته چ ز کار گذش
تو خود این میندیش و بد را مکوش            
چه گفت آن خردمند بسیار هوش 
ــت             ــروردگار از پدر برترس ــه پ ک
ــت  ــا مادرس ــر ب ــر زاده را مه اگ
ــاد کن             ــتین به پیمان مرا ش نخس
ــاد کن  ــاهان یکی ی ــوگند ش ز س

ــت و کاله             ــداد و بتخ ــدون ب فری
ــگاه  ــتی را ن ــتی راس ــی داش هم
ــیاب             ــنید افراس ــران چو بش ز پی
ــد ز خواب  ــر مرد جنگی در آم س
یکی سخت سوگند شاهانه خورد            
الژورد ــب  ش و  ــپید  س ــروز  ب
ــد             ــان آفری ــن جه ــو ای ــدادار ک ب
ــد ــان آفری ــپهر و دد و دام و ج س

ــتم            که ناید بدین کودک از من س
ــز دم  ــم تی ــرو بر زن ــز ب ــه هرگ ن
ــران و گفت             ــید پی زمین را ببوس
ــاه بی یار و جفت  ــه ای دادگر ش ک
ــو ایمنم             ــوگند ت ــد و س ــن بن بری
ــم  ــان و تن ــت آرام ج ــون یاف کن

ــد دمان             ــرو آم ــر خس ــا ب و زانج
ــادمان  ــی ش ــوان و دل ــی ارغ رخ
ــرد دور کن             ــت کز دل خ بدو گف
ــور کن  ــخش س چو رزم آورد پاس
ــه دیوانگی             ــز ب ــش او ج ــرو پی م
ــه بیگانگی  ــز ب ــردان زبان ج مگ
ــرد             ــرد خ ــه بگ ــچ گون ــرد ای مگ
ــر بگذرد ــو مگ ــروز بر ت ــک ام ی

 شاهنامه خوانی 

< هرنسلی خواننده خودش
بهشت 

با لپ تاپ دارم فیلم نوستالژیا می بینم؛ همسر هم راجع به این که هر نسلی یه خواننده 
داره و به سالیق باید احترام گذاشت گپ می زنه... نسل بابا حسن زیرک نسل ما ناصر 
ــبکه ها عزیزویسی داره تله تئاتر بازی می کنه و  ــل بعد... االن از یکی از ش رزازی و نس

بعد آواز...
چند روز بعد همسرم گوشی را بهم می ده می گه نگاه کن...

ــه زدند و از او  ــاه، بچه ها اطرافش حلق ــی در جمع زلزله زده های کرمانش ــز ویس  عزی
ــاد و خوش در  ــه او را با حالتی ش می خواهند بخواند و باید بخواند چون بچه ها همیش
 ذهن های بی گناه شان ترسیم می کنند و او با دلی ریش می خواند و کودکان دست 
ــر گره می خورد.. نگاه  ــود و نگاهم در نگاه همس می زنند... قطعه ی ویدئو تمام می ش
بهترین وسیله ی بیان است و بلیغ و شیوا و کالم حشو و زائد... نه احتیاج به زبان بدن 

است و نه بازی در سکوت .او عملگرا است و کم حرف... 
دو سال از زلزله ی کرمانشاه گذشته همسرم می گوید تابستون بریم کرمانشاه بگردیم  
بهشته  بهشت، شهریه با تنوع فرهنگی مثل شیراز با آثار باستانی ها و نقش برجسته های 
شبیه به هم با منظومه های عاشقانه و... اصال چرا این دو شهر خواهر خوانده نیستند؟ با 
نگاهی خاص می گم مالتی کالچر )چند فرهنگی( اونم می گه خارجی بی خیال منم با 
خنده می گم فدا... دلم نمیاد بهشتش را خراب کنم و زیر لب به یاد کولبرها می خونم: 

عشق بازی است خدایا که شود رنگ جنون
وه چه زیباست یکی لقمه ی آغشته به خون

شاید این تنها کلمه ای باشه که دوست دارم  بهش بگم فدا ... همیشه صبوره صبور بهش 
می گم این صبور بودنت به اجدادت رفته که کرد هستن اونا شجاع هستن و صبور... فکر 
ــیراز آمدند  کنم یکی از اجدادش از کردهای ایل کلهر بودند که با کریم خان زند به ش
ــتاد تاریخه این طور می گفتن... هرچند خودش کردی نمی دونه ولی  عمویش که اس
عاشق دوستای کردشه... ترانه »خوم کرمانشانی فارسی نیازانم و زوان کوردی قه ضات 
ــمر اسمر« را گذاشتی می گم »نه اون که  ــتم برایش ،می گوید: »اس  و گیانم« را گذاش
می گه گل بنفشه...« اون »اسمر اسمر« پری زنگنه را دوست داره  هرچند ریتمش خیلی 
آرام تره، نمی دانم چرا ولی وقتی این را می شنوه مثل اون امیر سامانی می شه و شعر 

رودکی... بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید 
 می بینه من توی فکر هستم با منظور زیر لب می خواند:

»ای مرغک خیال من منو ببر منو ببر ...«
صدای حسن زیرک از ضبط قدیمیه پاناسونیک مون بلند می شه ضبط صوتی که برای 
من که یه بچه پنج ساله هستم  خیلی سنگینه این کاست که من نوار صداش می زنم 
ــت که بابا هنوز  روش ساز و نقاره ضبط نکرده، بابا فقط ساز و  جزء معدود نوارهایی اس
نقاره گوش می ده و چوپی و...هرچی نواره پاک کرده  نمی دانم این را چطور هنوز پاک 
ــاکت می شود و می گویم: »بابا این  نکرده هر وقت هم که این را پخش می کنم بابا س
ــوی« می گوید:  آقا چه می خواند؟« بابا می گوید: »کردیه« می گویم: »متوجه می ش
»موسیقی نیاز به زبان ندارد.« از نوروز و سالی نو می خواند  و برای من منطقه ی حسن 
زیرک باید همیشه نوروز باشد و سال نو، همیشه سواالی مرا با حوصله جواب می دهد، 
بعد که ترانه تمام شد می پرسم: »کردی چه جوریه؟« برای بار هزارم می گوید: »شبیه 
ــون مثل لباس  ــا می گن روژ یا لباس های خانم هاش ــه مثال  به روز اون ــان خودمون زب
ــانی بند می بندند .« لباس  ــانی بند مادربزرگت را نگاه اونا هم پیش های مادرته یا پیش
های مادرم و همه لباس های محلی ایرانیان برگرفته از طبیعت بود و وقتی مادر دیگر 
ــلوار نامانوس را به تن کرد، همه ی طبیعت درونم ــید و مانتو و ش  آن لباس ها را نپوش
 یک شبه پژمرده شد و تنها به هنگام عروسی هاست که این رنگین کمان هفت رنگ 
ــباهتی هم وجود نداشته باشه  ــاید هیچ ش ــد. ش باز هم زیبایی خود را به رخ می کش

ــهر اونا چطور  ــریح کند می گویم: »بابا ش ــت دارد این طوری برای من تش اما بابا دوس
جاییه؟« می گوید: »یک جا مثل همین باغ خودمان که گردو  دارد و انگور آنجا همیشه 
 سرسبز و زیباست و دیگر ییالق و قشالق ندارند آنان همانجا در آن بهشت ابدی زندگی 
ــربازی رفته و به قول ما  ــنیدم. بابا وقتی س می کنند.« بعدها از بابام این مطالب را ش
 سرباز معلم بوده است دوست های کرد داشته، من می گویم: »سرباز معلم« می گوید: 
»نه برو کارت سربازی ام  را ببین، نوشته آموزگار سرباز یعنی معلمی که به سربازی رفته 
و  ارزش آموزگاری بیشتر از سربازی است...« من معموال از بحث ها فرار می کنم و ادامه 
نمی دهم و چون ادامه نمی دهم بابا ادامه می دهد که ابالغ تدریس برای غرب  را گرفته 
بوده است؛ اما رئیس تعلیمات عشایری  درخواست کرده بود که همان روستای همجوار 
خودشان خدمت کنند و اینجا بمانند و اگر ممکن است همینجا بمانند و کال از فکر رفتن 
منصرف شده است. گفتم: »بابا دنبال عالقه ات می رفتی« گفت: »آن موقع هنوز احترام 

استاد و شاگردی کم رنگ نشده بود.«

< قله های اورامانات
صدای طبل جنگ بلندتر می شد و ما نبود پدر بزرگ مان در جنگ را به مدت مدیدی 
جاویداالثر می پنداشتیم اما برگشت هنوز هم که هست چیزی از گنج ببخشید از جنگ 
ــت یکیش را نداشت راکت هلیکوپتر  ــت که وقتی برگش ــنوا داش نگرفت دوتا گوش ش
کنارشان خورده بود... تصوری که از جنگ و مرزها برای من ترسیم شده بود وحشتناک 
بود، اخبار همیشه از جنوب و جنوب غربی و باختران آمار جنگ و کشته می داد، اینجا 
ــت اکنون به این روز افتاده  ــبزی بود که پدرم آرزوی آنجا را داش ــت سرس همان بهش
ــتان های پدرم همان کردهایی که  ــت باز هم همان  قهرمان داس بود... دلم می خواس
ــمال شرقی به خراسان رفتند را دوباره می دیدم. این قله های  برای دفاع از مرزهای ش
ــتان های پدرم این طور برمی آمد که  ــربلند اورامانات را دوباره می خواستم. از داس س
پدربزرگ مادری کوروش هخامنشی هم کرد بوده... آخ که من دون کیشوت وار بزرگ 
ــدم و قهرمان های زنده را ندیدم... عمویم به عنوان یک افسر از گیالنغرب می گفت  ش
ــواده ی ما غرق در ماتم بود ماتمی که  ــد  و خان و در روزهای آخر جنگ مفقوداالثر ش
 تمام شدنی نبود، فقط می دانستم که اسیرها می توانند نامه بنویسند ولی مفقوداالثرها 
ــی توانند و جلوی مادربزرگ نباید این کلمه را بکار ببریم، صدای ترانه ی کرمانجی  نم
دیدار مویه قیامته گلنارم با آن روزها در ذهنم تالقی می کند. مادربزرگم هر روز و هر روز 
و هر روز گریه می کرد ... به پدرم گفته بودند فیلمی از تلویزیون هنگام سوار کردن اسرا 
هست بیایید و ببینید، پدر و مادربزرگ رفته بودند و فیلم را دیده بودند آخرین نفری که 

سوار ماشین کرده بودند ناگهان تمام رخ به سمت دوربین برگشته بود، بله عمویم بود و 
مادربزرگ از حال رفته بود اما عمو همچنان مفقود االثر بود و ما بچه ها یواشکی این خبر 

را برای خودمان نقل می کردیم.
ــی ام نوارهای پدرم بود که توسط مادرم بایگانی شد چون بابا دیگر گوش  تنها دلخوش
ــبها در حیاط می گریست این را بعدها از مادرم  ــمان ما نیمه ش  نمی داد و دور از چش
شنیدم...همه گریه می کنند ولی مردها پنهانی. آلبوم عکس ها نیز بنا به دستور مادرم 
جمع شد و از لباس های محلی و رنگارنگ و رنگین کمانی مادرم نیز خبری نبود... مادرم 
تمام قوانین را وقتی پدر به مدرسه می رفت به ما گفته بود... از جمله این که با پدرتان 

بحث نکنید برادرش اسیر است... نیازی به گفتن نبود همه چیز ملموس بود...
تنها دلخوشی ام این بود که دیگر از نوشتن با مداد رهایی پیدا کردم و دیگر می توانم با 
خودکار بنویسم غروری عجیب که تنها یک بچه دبستانی می فهمد یعنی چه... مادرم 
ــت... خودکار  ــتباه کردن نیس ــی دقت کن چون جای اش  گفت با خودکار که می نویس
ــرگرمی بود که  ــه ی بزرگ ایران روی دیوار، در خانه مان تنها س ــت. نقش بی رحم اس
 گاهی به آن سر می زدم...نقشه های دیگر جغرافیا هم در خانه  بود که جمعیت عجیب
 یزیدی های عراق و اقوام دیگر را بیان می کرد. معموال معلم ها نقشه و کره جغرافی و ... 
زیاد در خانه شان پیدا می شود... بعد ها فهمیدم منظور ایزدی است... آن موقع نمی شد 
از پدر پرسید. خودکار در دستم بود و اسم تمام استان هایی که با مرکزشان یکی بود را با 
خودم تکرار می کردم: »تهران؛ تهران، سمنان؛ سمنان، اصفهان؛ اصفهان،... باختران!!!!!!!!! 
اما دیدم در نقشه ی جغرافیای خانه ما باختران وجود ندارد و کرمانشاه است فورا خواستم 
تغییرش دهم که پدرم با لحنی آرام گفت بزارکرمانشاه کرمانشاه بمونه ...نفهمیدم این 

ملتمسانه بود یا دستوری... .

< ققنوس
ــارت عمو آنچه که پدر را  ــادمانی ها و لبخندهای پدر نبود؛ قبل از اس  دیگر خبری از ش
بیش از هر چیز در خودش فرو برد بمباران شیمیایی  بود، پدر هیچ گاه در حضور ما از 
جنگ چیزی نمی گفت؛ اما بمباران شیمیایی را تاب نیاورد... آن قدر این مساله بر رویم 

تاثیر داشت که بعدها چند واژه ی واژگون درباره اش بدین شرح نگاشتم:
»غریبانه اما نفس می کشم«

نفس  می کشم در هوایت نفس می کشم
نفس می کشم در هوای پر از سرب داغت 
 نفس می کشم در زمین پر از مهر و نازت
نفس می کشم در هوای پر از سم و گازت

نفس می کشم در حلبچه، مریوان و سردشت
دراین کوی و برزن به عشقت نفس می کشم
به جای تتو روی بازو ببین تاول بمب خردل

به عشق زریوار و سومار و پاوه نفس می کشم 
نفس نیست کم هست اگر هست گرم است

من اما غریبانه بی تو به سختی نفس می کشم
به قول اسپیلبرگ در فیلم »فهرست شیندلر« جنگ همیشه بدترین صفات را در آدم 
ــپری شد و خبر از آزادی اسرا از مرز  بیدار می کنه.روزهای تاریک و ظلمانی کم کم س
خسروی شنیده می شد... با خوشحالی پرسیدم: »بابا مرز خسروی کجاست؟« بابا گفت: 
»کرمانشاه ...« و بابا هنوز کرمانشاه را داشت و من کالس پنجمی رفتم داد زدم از باختران 

آزاده ها وارد شدند...
تا یک ماه در خانه ما جشن و سرور برقرار بود دقیقا یک ماه تمام...

کرمانشاه باز هم کرمانشاه ماند  و در بازی اسم استان ها و مرکز استان ها بین من و پدرم 
... پدر برنده شد و چند سال بعد نام خود را دوباره بر روی نقشه های جغرافیای ذهنمان 
حک کرد تا بهشت آرمانی پدرم با قله های زیبای اورامانات پا برجا بماند و عزیزانی که 
ــمن چونان ققنوس سوختند تا از خاکسترشان مام وطن زنده شود و نام  در تهاجم دش
وطن سربلند... کرمانشاه؛ کرمانشاه ماند تا جمله ی پدر دوباره در گوشم نجوا کند که؛  
ــاه، کرمانشاه بمونه.در افکارم غوطه ور بودم که صدای زنگ تلفن از خواب و  بزارکرمانش
خیال بیرونم آورد پسرم گوشی را برداشت و صدای  پدربزرگش با شوقی معصومانه  به 
گوش می رسید که »منال« کی هستی...عزیز کی هستی و این واژه  دوباره مرا به غرب 

سرسبز برد.روژی کرماشان موارک

به مناسبت پنجم مرداد روز کرمانشاه  

آغوش باز بیستون
 

یاسر نوروزی    =فعال فرهنگی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یزد 
منصور مظفری 

»مراسمویژه«درانگلستان
ــتند داستانی »مراسم ویژه« به کارگردانی میثم شاه بابایی و  فیلم مس
در جشنواره شبکه جهانی لیفت آف )Lift-Off( انگلستان در بخش 
ــتیوال به نمایش درمی آید و رقابت می کند. این  ــابقه اصلی فس مس
جشنواره که رویدادی سینمایی است با همکاری یکی از مشهورترین 
استودیوهای فیلمسازی انگلستان و با همکاری رالی استودیو هالیوود 
ــطح بین المللی برگزار می شود. به گزارش صبا، جشنواره لیفت  در س
ــت که  ــنواره مهم و معتبر بین المللی اس ــک جش آف )Lift-Off( ی
مرکز آن در استودیوی پین وود انگلستان است و همچنین در برلین، 
ــتر، توکیو، نیویورک، تورنتو، لس آنجلس، آمستردام، پاریس،  منچس

سیدنی، ملبورن نیز برگزار می شود.

»نواحیاشک۲«میآید
ــک ۲« به زودی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.  آلبوم »نواحی اش
هدف از تولید این آلبوم بازسازی نواهای مذهبی - آئینی مرتبط با واقعه 
ــی بر ردیف آوازی  ــذاری به هنر اصیل آواز خوانی مبتن ــورا و ارج گ عاش
ــت. به گزارش مهر، در همین راستا آلبوم  موسیقی دستگاهی ایران اس
ــک ۱« در ماه محرم سال گذشته تولید شد و آلبوم »نواحی  »نواحی اش

اشک ۲« به مناسبت ماه محرم امسال در دست تولید است.



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

زندگی  چهار شنبه 5 مرداد 1401    شماره  6354 

آفتاب  یزد – نجمه حمزه نیا : کیسه صفرا یکی از اندام های بدن است که 
ــیار اندکی در مورد وظایف و عملکرد این اندام دارند.  اغلب افراد اطالعات بس
دلیل اصلی این امر این است که تا زمانی که عضوی از بدن به خوبی وظایف 
خود را انجام می دهد، ما به اهمیت وجود این عضو توجهی نشان نمی دهیم. 
ــا به محض ابتال به یک بیماری کوچک درک می کنیم هر یک از اندام ها  ام
و ارگان های بدن چه وظیفه مهمی برای حفظ سالمتی ما بر عهده دارند. در 
ــایر ارگان های بدن ممکن است بافت ها به صورت  ــه صفرا نیز مانند س کیس
غیر طبیعی رشد کنند. رشد غیر نرمال بافت های کیسه صفرا باعث به وجود 
آمدن پولیپ های کیسه صفرا می گردد  و کیفیت زندگی افراد را به صورت 
ــوع آفتاب یزد در اینباره  ــدی کاهش می دهد لذا با توجه به اهمیت موض ج
ــت ،  فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر  ــید امیر منصور رضادوس با دکتر س
مسعود صدرالدینی، فوق تخصص گوارش و کبد و  دکتر محمد  امانی ،  فوق 
ــت  در اینباره  ــت .دکتر رضا دوس تخصص گوارش و کبد گفت و گو کرده اس
ــه صفرا به  عنوان توده های پلیپوئیدی در کیسه  می گوید : پولیپ های کیس
ــوند که معموالً به  صورت تصادفی در حین اولتراسوند یا  صفرا توصیف می ش
پس از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا تشخیص داده می شود.  وی ادامه 
داد : این پولیپ ها رشد سلول های غیرطبیعی است که از داخل پوشش کیسه 
ــوند. بیشتر پولیپ هایی که در کیسه صفرا یافت می شوند،  صفرا خارج می ش
خوش خیم هستند که اندازه کوچک آنها کمتر از یک سانتیمتر و غیر غوطه ور 
ــت به طور بالقوه بدخیم  ــتند. با این حال، پولیپ های بزرگ تر ممکن اس هس
باشند، هرچند این مورد نادر است.این فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد : 
تنها درمان مؤثر برای پولیپ های کیسه صفرا، کولسیستکتومی یا حذف کیسه 
ــت که شایع ترین درمان برای سنگ های صفراوی است، اما برخی از  صفرا اس
ــد : خطر ابتال به سرطان  گزینه های غیر جراحی نیز وجود دارد.وی متذکر ش
با افزایش اندازه پولیپ بیشتر می شود. اگر یک پولیپ بیش از یک سانتیمتر 
است معموالً توصیه می شود که برداشته شود تا سرطانی نشود. هرچه سریع تر 
مشکالت مربوط به کیسه صفرا تشخیص و درمان شوند، عوارض کمتری رخ 
می دهد.  دکتر رضا دوست  توضیح داد : علت پولیپ کیسه صفرا ناشناخته و 
نامشخص است. ایجاد پولیپ کیسه صفرا ممکن است به عواملی مانند  سن 
ــه صفرا به ویژه در افراد باالی  که به عنوان عاملی برای ایجاد پولیپ های کیس
ــود ،  زن بودن ، مصرف فیبر باال در رژیم غذایی که  ــال شناخته می ش ۵۰ س
ــه صفرا می شود که پولیپ  ــایع ترین نوع پولیپ کیس به احتمال زیاد باعث ش
ــت ، افرادی که قباًل دارای سنگ کلیه بوده اند به   ــترول و کلسترولی اس کلس

احتمال زیاد دارای پولیپ صفراوی است و  هپاتیت مزمن B بستگی دارد . 
این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد : در بیشتر موارد، پولیپ کیسه صفرا 
ــوند عالیمی نظیر   ــم ایجاد نمی کنند اما گاهی اوقات می توانند باعث ش عالئ

شکم درد و  تهوع و استفراغ ایجاد شود .
< پولیپ ها اغلب با سنگ کیسه صفرا همراه هستند

وی اظهار کرد : پولیپ ها اغلب با سنگ کیسه صفرا همراه هستند. پنج نوع 
ــه صفرا را مشخص می کنند و برخی  ضایعه وجود دارند که پولیپ های کیس
از آن ها پتانسیل بدخیم شدن دارند.دکتر رضا دوست ادامه داد : پولیپ های 
ــترول، در مقادیر متعدد و چند عنصر با اندازه های ۲ تا ۱۰ میلی متری  کلس
ــوند. این موضوع برای اکثریت پولیپ های کیسه صفرا صادق  توصیف می ش
ــیرید در  ــترول و تری گلیس ــت. پولیپ ها به علت تولید بیش از حد کلس اس

پوشش اپیتلیال قرار دارند.
ــایع پولیپ هاي کیسه  این فوق تخصص گوارش و کبد گفت : دومین نوع ش
صفرا ، آدنومیوماتوز است که در فوندوس کیسه صفرا قرار دارد. اندازه پولیپ 
ــه  ــت و به  صورت ضخامت کانونی در دیواره کیس ــا ۲۰ میلی متر اس از ۱۰ ت
صفرا هنگام اولتراسوند مشاهده می شود. آدنومیوماتوز خطر ابتال به سرطان را 

افزایش می دهد بنابراین توصیه به جراحی می شود.
ــاد ۵ تا  ــرادی با ابع ــک پولیپ انف ــپ التهابی نیز ی ــرد : پولی ــوان ک  وی عن
۱۰ میلی متر است که از بافت ذرات ریز و بافت فیبرهای همراه با سلول های 

التهابی تشکیل شده است. این سومین نوع از پولیپ های کیسه صفرا است.
 دکتر رضا دوست ابراز داشت : آدنوم، یک پولیپ بالقوه بدخیم و معموالً نادر
ــت و به  صورت انفرادی در اندازه های ۵ تا ۲۰ میلی متری  ــه صفرا اس در کیس
است. آدنوم های بزرگ تر از ۱۲ میلی متر شامل سلول های سرطانی و آدنوم های 

بزرگتر از ۱۸ میلی متر حاوی سرطان مجاری صفراوی هستند.
این فوق تخصص گوارش و کبد افزود : نئوپالسم های متفرقه درکیسه صفرا 
ــتند. این پولیپ  ــا اندازه پولیپ ۵ الی۲۰ میلی متر هس ــت معمولی نادر ب باف

متشکل از تمام ضایعات نادر است و دارای ویژگی خوش خیمی است.
وی تشریح کرد : برای تشخیص پولیپ کیسه صفرا، پزشک از بیمار در مورد 
ــؤال می کند و معاینه شکم نیز انجام می دهد که شامل  سابقه  پزشکی اش س
بررسی درد در شکم است. سپس  تست ها و روش های تخصصی می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد .
دکتر رضا دوست توضیح داد : پولیپ های کیسه صفرا بیشتر از ۵ میلی متر را 
می توان با سونوگرافی شکم تشخیص داد. سونوگرافی از امواج صوتی برای تولید 
تصاویر درون بدن بیمار استفاده می کند و می تواند تعداد و اندازه پولیپ ها و 
تفاوت بین پولیپ کلسترول و آدنوم را تشخیص دهد اما تشخیص بین پولیپ 
خوش خیم و بدخیم قابل اعتماد نیست. اولتراسوند آندوسکوپی و اولتراسوند با 
ــخیص بین پولیپ خوش خیم و بدخیم مؤثر  وضوح باال به همان اندازه در تش
است. سی تی اسکن، ام آر آی و کول سیستوگرافی داخل وریدی در تشخیص 

پولیپ های کیسه صفرا نسبت به اولتراسوند کمتر حساس هستند.
این فوق تخصص گوارش و کبد اظهار کرد : کنترل و درمان پولیپ کیسه صفرا 
ــت مگر اینکه درد و ناراحتی شدید در بیمار ایجاد شود. پولیپ  ضروری نیس
ــانتیمتر یا کمتر و غیر نئوپالستیک اغلب بدون  با ابعاد کوچک حدود یک س
درمان باقی می ماند، اما توسط متخصصین برای نظارت بر تغییرات در ویژگی 
و اندازه پولیپ از نزدیک مورد ارزیابی قرار می گیرد. با این حال در مواردی که 
ــت  بیمار تصمیم به انجام عمل جراحی می گیرد یا زمانی که جراحی الزم اس
باید بررسی و تشخیص دقیق قبل از جراحی برداشتن پولیپ برای جلوگیری از 
سرطان انجام شود.وی اضافه کرد : پولیپ های کوچک که برداشته نمی شوند 
باید در فواصل منظم به عنوان مثال هر ۶ تا ۱۲ ماه یک بار معاینه شوند. پولیپ 

بزرگ با اندازه بیش از ۱۰ میلی متر که باعث درد و ناراحتی بیمار خواهد شد با 
جراحی برداشتن پولیپ، درمان می شود. اساساً دو روش جراحی برای درمان 
پولیپ کیسه صفرا وجود دارد که عبارتند از جراحی الپاروسکوپی کیسه صفرا 
و انجام کوله سیستکتومی.دکتر رضا دوست مطرح کرد : جراحی الپاروسکوپی 
کیسه صفرا برای بیمار مبتال به پولیپ کمتر از یک سانتی متر توصیه می شود 
و خطر ابتال به سرطان را از بین می برد. درمان پولیپ کیسه صفرا با جراحی 
ــه با عمل جراحی باز و دوره  ــتر در مقایس ــکوپی به دلیل ایمنی بیش الپاروس
بهبودی سریع تر ترجیح داده می شود به صورتی که پس از کمتر از یک هفته 

از بهبود بیمار می تواند به فعالیت های نرمال بازگردد.
این فوق تخصص گوارش و کبد افزود : انجام کوله سیستکتومی نیز به بیمار 
با پولیپ بزرگ تر از ۱ سانتی متر یا بیشتر از ۱۰ میلی متر و پولیپ مشکوک به 
سرطان توصیه می شود. این جراحی باز است که نیاز به ۲ تا ۴ اینچ برش در 
شکم دارد. نمونه برداشته شده معموالً برای آزمایش بیوپسی بعد از عمل کوله 
سیستکتومی به آزمایشگاه ارسال می شود تا بیشتر بررسی شود که آیا پولیپ 

سرطانی است یا خیر.
ــد : هیچ رژیم خاصی وجود ندارد که از بروز پولیپ های کیسه  وی متذکر ش
ــه صفرا معموالً با سنگ  صفرا جلوگیری کند. از آنجایی که پولیپ های کیس
ــنگ های  صفراوی ارتباط دارد، رژیم غذایی که می تواند باعث جلوگیری از س
ــود، ممکن است خطر پولیپ های صفراوی را نیز کاهش دهد. با  صفراوی ش
این  وجود بهتر است از ایجاد پولیپ های کیسه صفرا جلوگیری شود تا اینکه 
ــت ابراز کرد : راه هایی مختلفی  بخواهید آن ها را درمان کنید. دکتر رضا دوس
ــود دارد که عبارتند از   ــه صفرا وج برای جلوگیری از ایجاد پولیپ های کیس
ــی غذا را حذف نکنید و  اگر   قصد  ــب بدن ، وعده های اصل حفظ وزن مناس
ــید باید آن را به  آرامی انجام دهید. در هنگام کاهش  ــته باش کاهش وزن داش
وزن برای جلوگیری از رژیم غذایی نامناسب و یا گرسنگی کشیدن فقط برای 
ــک مشورت کنید.این فوق تخصص گوارش و کبد افزود :  کاهش وزن، با پزش
ــه صفرا مصرف چربی های با اشباع  برای جلوگیری از ایجاد پولیپ های کیس
ــترول کم )تخم مرغ، میگو، گوشت ارگانیک(  کم )گوشت قرمز، پنیر( و کلس
مصرف کنید. غالت شیرین و برنج سفید، نان و ماکارونی و شیرینی ها با خطر 
ــتند. مصرف برنج قهوه ای، نان  ــه صفرا همراه هس باالی ابتال به بیماری کیس
گندم، ماهی و روغن زیتون و سرکه توصیه می شود و  از مصرف نوشیدنی های 
گازدار برای جلوگیری از ایجاد پولیپ های سنگین کیسه صفرا اجتناب کنید.

 <اغلب پولیپ های کیسه صفرا از نوع خوش خیم است
ــه  ــان کرد : پولیپ کیس در ادامه نیز دکتر صدر الدینی در اینباره  خاطرنش
ــردد و این گونه بافت ها بی  ــترول ایجاد می گ صفرا اغلب در اثر تجمع کلس
خطر و غیر سرطانی هستند. در واقع پولیپ های کیسه صفرا جزو تومورهای 
 کوچک اند که گاهی می توانند سرطانی باشند و برخی دیگر تنها زائده های 
خوش خیم غیرسرطانی هستند.وی ابرازکرد : به طور معمول پولیپ های کیسه 
 صفرا از جداره کیسه صفرا بیرون زده و در فضای داخلی این کیسه رشد می کنند. 
ــه صفرا می باشد که  ــیار زیادی دارد اندازه پولیپ های کیس آنچه اهمیت بس
ــرطانی بودن و غیرسرطانی بودن آن خواهد بود. در حقیقت  نشان دهنده س
زمانی که اندازه پولیپ های کیسه صفرا بزرگ باشد خطر بروز سرطان کیسه 
صفرا وجود خواهد داشت.این فوق تخصص گوارش و کبد متذکر شد : نکته ای 
که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، درمان و تشخیص به موقع بیماری 
پولیپ کیسه صفرا می باشد. در صورتی که بیماری پولیپ کیسه صفرا به موقع 
درمان نگردد، می تواند عوارض جبران ناپذیری همچون سرطان کیسه صفرا 
را به همراه داشته باشد که این بیماری بسیار کشنده و خطرناک خواهد بود. 
ــورت یک زائده فضای داخلی  ــه صفرا به ص ــه داد : پولیپ های کیس وی ادام
کیسه صفرا را اشغال می کند و گاهی احتمال دارد فرد از بیماری خود مطلع 

نباشد و در زمان جراحی های شکم متوجه بیماری خود شود.
ــه صفرا ممکن است عالئم و  دکتر صدرالدینی عنوان کرد : پولیپ های کیس
نشانه هایی نداشته باشند اما در برخی موارد  عالمت دار هستند و در مواردی 
این پولیپ ها می توانند سبب قولنج صفراوی شوند. در واقع قولنج صفراوی 
ــاء می گیرد. اغلب  ــتند که از سمت کیسه صفرا منش ــکمی هس  درد های ش
این گونه درد ها به دلیل سنگ کیسه صفرا می باشد که در صورت عدم وجود 
سنگ های کیسه صفرا می تواند نشان دهنده پولیپ های کیسه صفرا باشد.

این فوق تخصص گوارش و کبد اذعان کرد : پولیپ های کیسه صفرا دو دسته 
ــیم بندی می شوند که هر کدام از آنها خود دارای  خوش خیم و بدخیم تقس
چند بخش می باشند  .وی می گوید : پولیپ های خوش خیم خود به چند 
دسته تقسیم بندی می شوند. در واقع این گونه پولیپ ها شبه تومور بوده و 
شامل پولیپ های کلسترول، پولیپ های التهابی، پولیپ های کلسترولیزیس 
ــوارد پولیپ های  ــند.عالوه براین م ــتیک می باش ــپ های هیپرپالس  و پولی
ــامل آدنوما و تومورهای مزانشیمی که شامل فیبروم و لیپوم،  خوش خیم ش

همانژیوم و لیومیوم می باشد.
ــرا از نوع ــه صف ــی مطرح کرد که اغلب پولیپ های کیس ــر صدر الدین  دکت
 خوش خیم بوده و تقریبا ۹۰ درصد آن ها پولیپ های کلسترول می باشد.

این فوق تخصص گوارش و کبد تشریح کرد : به طور معمول پولیپ های کیسه 

صفرا عالئم و نشانه های مشخص را به همراه نداشته باشد و احتمال دارد که 
ــکم یا آزمایش و سونوگرافی  این بیماری به صورت اتفاقی در جراحی های ش

مشخص می شود.
وی اشاره کرد : روش های تشخیصی بسیاری برای بیماری پولیپ کیسه صفرا 
وجود دارد که برای مشاهده دقیق از وضعیت پولیپ کیسه صفرا انجام آزمایش 
و سونوگرافی کمک کننده خواهد بود که می توان از این طریق میزان خطر 
ــرطانی بودن این نوع پولیپ ها را تشخیص داد.روش های دیگر تشخیصی  س
ــی تی اسکن کمک کننده نیز می باشد. همچنین از این  آزمایش PET و س
ــه صفرا و  ــد پولیپ های کیس آزمایش ها می توان برای نظارت بر نحوه رش

تغییرات مشکوک نیز استفاده نمود.
دکتر صدر الدینی عنوان کرد : درمان پولیپ های کیسه صفرا توجه به برخی 
ــه  ــرطانی بودن آنها و نوع پولیپ های کیس عوامل همچون اندازه، احتمال س
صفرا مشخص می شود، به طور معمول پولیپ های کیسه صفرا در صورتی که 
نیاز به جراحی داشته باشند، جراحی به نام کوله سیستکتومی انجام می دهند 

و در غیر این صورت تنها تحت کنترل خواهند بود.
این فوق تخصص گوارش و کبد می گوید : به طور معمول پولیپ های کیسه 
ــته باشند نیازی به برداشتن  ــانتی متر داش صفرا که اندازه کوچکتر از یک س
نخواهند داشت و تنها کافی است تا تحت کنترل و چکاپ های دوره ای باشند 
ــخص نگردید  ــرطانی بودن مش تا در صورتی که تغییراتی در زمینه های س

اقدامات درمانی صورت گیرد.
وی افزود : پولیپ های کیسه های صفرا که بیش از یک سانتی متر می باشند، 
احتمال خطر سرطانی بودن آن ها وجود خواهد داشت به ویژه زمانی که قطر 
پولیپ ها بیش از ۵/۱ سانتی متر باشد احتمال وجود سرطان بودن پولیپ ها 

وجود خواهد داشت.
ــه صفرا کوچک  ــد : زمانی که پولیپ های کیس دکتر صدر الدینی متذکر ش
باشند تنها کافی است، تحت آزمایش های دوره ای هر سه تا شش ماه یکبار 
ــود و در صورتی که در طول این  ــال به صورت منظم انجام ش به مدت دوس
ــد آنها  ــه صفرا ایجاد نگردد و رش مدت تغییری در وضعیت پولیپ های کیس
ــده باشد خطری وجود نخواهد داشت و احتمال سرطانی شدن آن  متوقف ش
ــیار کم خواهد بود.این فوق تخصص گوارش و کبد اظهار کرد : به طور  ها بس
ــه صفرا که سرطانی و خطرناک هستند را می توان  معمول پولیپ های کیس
ــه صفرا برداشت. اما پولیپ  ــتن یا جراحی الپاراسکوپی کیس از طریق برداش
ــرطانی را که اندازه بزرگی دارند را می توان با کمک جراحی کوله  های غیرس
ــگیری از بروز سرطان در  ــتکتومی یا برداشتن کیسه صفرا جهت پیش سیس

آینده اقدام نمود.
وی مطرح کرد : عوامل مختلفی می توانند زمینه خطرزا برای سرطانی بودن 
پولیپ ها باشد، که عبارت است از اندازه بزرگتر ده میلی متر، افراد باالی ۵۰ 
ــه صفرا، باال بودن سرعت رشد پولیپ ها،  ــال، تک بودن پولیپ های کیس س
ــه صفرا، همراه بودن پولیپ ها به سنگ های  متصل بودن پولیپ ها به کیس
کیسه صفرا و وجود عالئم مشخص در بیمار که تمامی این موارد جزء عوامل 

خطرزا برای سرطانی شدن پولیپ های کیسه صفرا می باشد.
دکتر صدرالدینی گفت : تصمیم گیری در خصوص نحوه درمان پولیپ های 
کیسه صفرا مستلزم آن است که خطرات و عوارض احتمالی ناشی از جراحی 
ــرطان بررسی شود. نشانه ها و عالئم بیماری یکی از  در برابر خطرات بروز س
عواملی است که می تواند در نظارت دقیق و مستمر این بیماری موثر باشد و 

کمک بسزایی در راستای درمان و حفظ سالمتی فرد نماید.
<پولیپ کیسه صفرا ضایعات برآمده سطح مخاطی کیسه صفرا هستند

ــه صفرا ضایعات  ــه نیز دکتر امانی در  اینباره  ابراز کرد :  پولیپ کیس در ادام
برآمده سطح مخاطی کیسه صفرا هستند. بخش اعظمی از این موارد خوش 
خیم هستند اما گاهی اوقات موارد بدخیم هم مشاهده می شوند. معموال در 
ــی تی اسکن، ام آر آی یا سونوگرافی می توان  آزمایش های تصویری مثل س
این ضایعات را مشاهده کرد. در تصاویر این آزمایش ها معموال پولیپ کیسه 
صفرا را می توان به شکل رشد پولیپوئیدی بدون حرکت و سایه بر روی لومن 
ــه صفرا مشاهده کرد. وی اظهار کرد : احتمال به وجود آمدن پولیپ در  کیس
آن دسته از افراد که کلسترول و نمک زیادی در صفرای خود دارند، باال است. 
صفرا توسط کبد در بدن تولید شده و سپس به کیسه صفرا منتقل می شود. 

کارکرد اصلی این ماده کمک به هضم چربی در بدن است.
ــه صفرا ممکن است  این فوق تخصص گوارش و کبد افزود : پولیپ های کیس
به دلیل شکل گیری سنگ های کیسه صفرا نیز در بدن ظاهر شوند. بسیاری 
افراد به صورت همزمان در کیسه صفرای خود سنگ و همچنین پولیپ دارند.
ــال ۲۰۱۹،  ــده در تحقیقی از س ــر ش وی عنوان کرد : طبق اطالعات منتش
مشکالت خاص در سالمتی نیز می توانند عامل بروز پولیپ های کیسه صفرا 
باشند. از جمله این بیماری ها یا مشکالت می توان به پولیپوز خانوادگی که 
یک بیماری ارثی به حساب می آید،سندرم گاردنر که نوعی پولیپوز خانوادگی 
است،سندرم پوتز-جگرز که یک بیماری ژنتیکی محسوب می شود ،هپاتیت 

B، عفونتی که می تواند حاد یا مزمن باشد، اشاره کرد .
دکتر امانی مطرح کرد : در مجموع سه نوع پولیپ سنگ صفرا وجود دارد که 
عبارتند از سودوپلیپ ها یا همان پولیپ های کلسترول، پولیپ التهابی و پولیپ 
ــوارش و کبد ادامه داد : پولیپ های  ــه صفرا واقعی . این فوق تخصص گ کیس
ــه صفرا شناخته می  ــترول به عنوان رایج ترین نوع از پولیپ های کیس کلس
ــرطانی  ــودوپلیپ ها غیر س ــوند )چیزی در حدود ۶۰ الی ۹۰ درصد(. س ش
 هستند و درون آن ها پر از کلسترول است. حضور این نوع از پولیپ ها معموال 
نشان دهنده مشکالت پیش زمینه ای در کیسه صفرا است. که از جمله آنها 
می توان به کولسیستیت اشاره کرد. در این شرایط شاهد التهاب کیسه صفرا 
هستیم. کولسیستیت زمانی به وجود می آید که کیسه صفرا نتواند به خوبی 

تخلیه شود.
وی اظهار کرد : پولیپ های التهابی در ۵ الی ۱۰ درصد موارد گزارش شده از 
مشکالت کیسه صفرا شناسایی می شوند. این موارد نشان دهنده وجود التهاب 
ــه صفرا هستند.پزشکان معموال این پولیپ ها را در افرادی که  در دیواره کیس
بیش از یک بار تجربه کولسیستیت را داشته اند شناسایی می کنند. همچنین 
ــکل کولیک حاد صفراوی که در آن سنگ های کیسه صفرا مسیر تخلیه  مش

ــدود می کنند، یکی دیگر از عوامل ایجاد پولیپ های التهابی به شمار   را مس
ــود. ــس از خوردن غذا دچار درد می ش ــرایطی فرد پ ــی رود. در چنین ش م
پولیپ های التهابی همچون سودوپلیپ ها ربطی به سرطان کیسه صفرا ندارند.
ــان کرد : پولیپ کیسه صفرا واقعی، از پولیپ های کیسه  دکتر امانی خاطرنش
ــدن آن ها وجود دارد. این پولیپ ها  ــتند و احتمال سرطانی ش صفرا نادر هس
معموال بین ۵ الی ۲۰ میلی متر ابعاد دارند. مواردی که ابعاد آن ها بیش از یک 
سانتی متر باشد ممکن است در آینده سرطانی شوند. زمانی که یک بیمار با 
این پولیپ ها در بدن خود مواجه شود پزشک مورد نظر برداشتن کیسه صفرا 
ــنهاد می کند.وی توضیح داد :پولیپ های کیسه صفرا همیشه عامل  را پیش
بروز عالئم و نشانه ها نمی شوند. در بیشتر موارد، پزشکان این پولیپ ها را به 
شکل تصادفی در نتیجه سونوگرافی یا سی تی اسکن مشاهده می کنند. با این 
حال احتمال بروز عالئم خاصی در اثر پولیپ های کیسه صفرا وجود دارد که 
از جمله آنها می توان به  ناراحتی در سمت راست باالی شکم ، نفخ ، حالت 

تهوع و عدم تحمل مواد غذایی اشاره کرد  .
این فوق تخصص گوارش و کبد تشریح کرد :  بیشتر پولیپ ها زمانی تشخیص 
داده می شوند که پزشک شما را به خاطر بیماری غیر مرتبط دیگری معاینه 
ــک معالج نسبت به وجود پولیپ کیسه صفرا در بدن شما  می کند. اگر پزش
نگران باشد، ممکن است آزمایشاتی را برای تشخیص پولیپ و اندازه آن تجویز 
ــونوگرافی شکمی که پروسه ای  کند. از جمله این آزمایش ها می توان به س
ــونوگرافی آندوسکوپی که تا حدی تهاجمی به شمار  غیر تهاجمی است و س
ــترول و پولیپ های  ــد : پولیپ های کلس ــاره کرد .وی متذکر ش می رود ، اش
التهابی که کمتر از یک سانتی متر ابعاد داشته باشند دارای عالئم خاصی که 
نیاز به درمان آن ها باشد نیستند. با این حال، پزشکان به صورت منظم این 
ــی می کنند. این کار با کمک تصاویر سونوگرافی انجام می  پولیپ ها را بررس
ــود. اولین آزمایش سونوگرافی معموال ۶ ماه پس از تشخیص اولیه پولیپ  ش
انجام می شود. دیگر آزمایش ها به شکل ساالنه انجام خواهند شد.دکتر امانی 
ــی به دو میلی متر  ــبت معاینه قبل ــه کرد : اگر اندازه یک پولیپ به نس اضاف
ــنهاد درمان را خواهد داد. درمان این  ــتر برسد، پزشک مورد نظر پیش یا بیش
مشکل نیز با برداشتن کیسه صفرا به صورت عمل جراحی امکان پذیر است. 
ــه درمانی کوله سیستکتومی  است که دو نوع دارد که عبارتند  نام این پروس
.)LC( و  کوله سیستکتومی الپاروسکوپی )OC( ــتکتومی باز از کوله سیس

ــکی  ــان کرد : با این که جامعه پزش این فوق تخصص گوارش و کبد خاطرنش
ــط تحقیقات  ــتفاده از درمان های طبیعی را قبول ندارند و این موارد توس اس
ــیاری افراد به دنبال درمان سنتی پولیپ  ــوند، بس کلینیکی نیز تایید نمی ش
ــه صفرا جهت حل مشکل پولیپ های خوش خیم هستند. از جمله این  کیس
درمان های خانگی می توان به مواردی نظیر آب های گرم انما ،استفاده از بسته 
ــیدن آب گالبی یا خوردن گالبی،نوشیدن  های آب گرم در خارج از بدن،نوش
ــیدن آب چغندر یا خوردن  ــده با معده خالی و نوش روغن زیتون تصفیه نش
چغندر اشاره کرد .وی اذعان کرد : در کنار امتحان کردن درمان های خانگی، 
برخی افراد پیشنهاد می کنند اقدامات پیشگیرانه خاصی را جهت جلوگیری 
از ایجاد پولیپ کیسه صفرا انجام دهیم. از جمله این موارداجتناب از مصرف 
ــرخ شده یا چرب ،اجتناب از مصرف غذاهای دارای کلسترول باال  غذا های س
 و غذاهای آماده،اجتناب از محصوالت لبنی پرچرب،اجتناب از نوشیدنی های 
ــم غذایی،افزایش مصرف ــتر در رژی ــبزیجات بیش ــرف میوه و س  گازدار،مص

  اسید های چرب امگا ۳،افزایش مصرف زنجبیل و زردچوبه می باشد .دکتر امانی 
بیان کرد : تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است تا مواد غذایی که از بروز 
مشکالت کیسه صفرا جلوگیری کرده یا عالئم آن ها را کم می کنند شناسایی 
شوند. به عنوان مثال برخی پژوهش ها نشان داده اند که مصرف قهوه حاوی 
ــک ایجاد سنگ های کیسه صفرا در آقایان و بانوان را  کافئین می تواند ریس
ــکل قطعی  ــش دهد. با این حال، فراموش نکنید که این ادعا هنوز به ش کاه
تایید نشده است و در حال حاضر نمی توان مصرف قهوه یا موارد دیگر را برای 

پیشگیری مشکالت کیسه صفرا پیشنهاد داد.
این فوق تخصص گوارش و کبد در پایان گفت : قبل از ایجاد هرگونه تغییر در 
رژیم غذایی یا امتحان کردن درمان های خانگی حتما با پزشک خود مشورت 
ــمی  ــط تحقیقات رس کنید چون هیچ کدام از درمان های خانگی هنوز توس

تایید نشده اند.

 آفتاب یزد در گفت و گو  با متخصصان  بررسی کرد 

تمامی نکات مربوط به پولیپ کیسه صفرا
کیسه  پولیپ  درمان  و  کنترل   : رضادوست  =دکتر 

صفرا ضروری نیست مگر اینکه درد و ناراحتی شدید 
حدود  کوچک  ابعاد  با  پولیپ  شود.  ایجاد  بیمار  در 
یک سانتیمتر یا کمتر و غیر نئوپاستیک اغلب بدون 
برای  متخصصین  توسط  اما  می ماند،  باقی  درمان 
نظارت بر تغییرات در ویژگی و اندازه پولیپ از نزدیک 

مورد ارزیابی قرار می گیرد

=دکتر صدرالدینی : پولیپ های کیسه صفرا ممکن 

در  اما  باشد  نداشته  نشانه هایی  و  عائم  است 
 برخی موارد نیز عامت دار هستند و در مواردی این
 پولیپ ها می توانند سبب قولنج صفراوی شوند. در 
از  که  قولنج صفراوی درد های شکمی هستند  واقع 
سمت کیسه صفرا منشا می گیرد. اغلب این گونه درد ها به 
دلیل سنگ کیسه صفرا می باشد که در صورت عدم 
وجود سنگ های کیسه صفرا می تواند نشان دهنده 

پولیپ های کیسه صفرا باشد

تشخیص  زمانی  ها  پولیپ  بیشتر   : امانی  =دکتر 

بیماری  خاطر  به  را  شما  پزشک  که  شوند  می  داده 
غیر مرتبط دیگری معاینه می کند. اگر پزشک معالج 
نسبت به وجود پولیپ کیسه صفرا در بدن شما نگران 
باشد، ممکن است آزمایشاتی را برای تشخیص پولیپ 
و اندازه آن تجویز کند. از جمله این آزمایش ها می 
توان به سونوگرافی شکمی که پروسه ای غیر تهاجمی 
است و سونوگرافی آندوسکوپی که تا حدی تهاجمی به 

شمار می رود ، اشاره کرد
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آگهی مناقصه
شرکت خدمات فنی فوالد یزد 

در نظـر دارد مدیریت و اجاره کمپ اقامتی کارگران به تعداد 4۸ اتاق با 
امکانات کامل و تجهیزات گرمایشـی و سرمایشی را به  صورت مناقصه 

عمومی برگزار نماید.  
مبلغ خرید اسناد: 100 هزارتومان

اوقات تحویل اسناد: روزهای شنبه تا چهارشنبه 
تضمین شرکت در مناقصه: 500 میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
محل ارائه پیشنهاد: یزد، جاده کنار گذر یزد- کرمان، جاده فوالد آلیاژی

جنب فوالد آلیاژی ایران، شرکت خدمات فنی فوالد یزد 
آخرین مهلت دریافت پیشنهاد: 1401/5/9 

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 
جهت دریافت اسناد و اطالعات بیشتر با مهندس عرب زاده 

)091399۸2411( تماس حاصل فرمایید.  

  یک متخصص پوست و مو  گفت: امروز بسیاری مردان که مبتال به طاسی هستند اقدام به کاشت 
 مو می کنند و این درحالیست که برای کاشت مو ویژگی ها و شرایط خاصی الزم است و تمام افراد 
نمی توانند کاشت موی موفقی داشته باشند. دکتر الیاس سلیمی در گفت و گو با ایسنا  افزود: اولین 
نکته مهم در بحث کاشت مو تشخیص علل ریزش مو است زیرا برای ریزش مو ده ها علت وجود دارد و 
زمانی که برخی بیماری ها عامل ریزش مو باشند امکان کاشت مو وجود ندارد و حتی در برخی موارد 
کاشت مو می تواند بیماری افراد و ریزش موی آنها را تشدید کند.سلیمی خاطرنشان کرد: در برخی 
سرطان ها و بیماری های روماتیسمی کاشت مو موجب بدتر شدن روند بیماری می شود و نباید برای 
ــت مو انجام شود.وی افزود: بهترین مواردی که می توان کاشت مو انجام داد مربوط به  این افراد کاش
افرادی است که ریزش موی آنها علت آنتروژنیک یا همان حالت ارثی دارد که بسیاری افراد به اینصورت 
است.سلیمی افزود: هرچه سن افراد باالتر باشد کاشت مو بهتر خواهد بود و در افراد خیلی جوان باید 
اجازه داد روند ریزش مو ثابت شود.وی وضعیت بانک موی افراد را هم عامل مهم دیگر در این زمینه 
عنوان کرد و افزود: افراد باید از بانک موی خوبی برخوردار باشند و مهم نیست این موها سفید یا سیاه 
باشند، اما اگر سیاه باشند قطعا نتیجه کار بهتر خواهد بود.سلیمی گفت: در صورتی که تمام شرایط 
الزم در افراد فراهم باشد، کاشت مو تا درصد باالیی با موفقیت همراه خواهد بود، البته در این زمینه 
نیاز است که افراد حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده تا تمام شرایط آنها به درستی بررسی شود.
وی گفت: برخی زنان نیز به واسطه برخی بیماری ها دچار ریزش موی شدید شده و متقاضی کاشت 
مو می شوند، اما باید توجه داشت که در زنان احتمال ریزش مجدد بسیار بیشتر از مردان خواهد بود.

یک متخصص تغذیه روسی به این نکته اشاره کرد که صبحانه مهم ترین وعده غذایی است؛ بنابراین 
باید حاوی تمام مواد مغذی اصلی باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران ، دکتر نوریا دیانووا  گفت: اگر 
تخم مرغ را به عنوان پایه انتخاب کنیم، بهترین پروتئین حیوانی، آسان هضم و ارزان در مقایسه با 

گوشت، محصوالت لبنی یا غذا های دریایی هستند. 
ــک زن می تواند صبح یک تخم مرغ بخورد و یک  ی
ــرد نیز می تواند دو تخم مرغ همراه با نان قهوه ای  م
ــه باید حاوی فیبر  ــفید مصرف کند. صبحان و نه س
باشد؛ بنابراین باید سبزیجات مختلفی مانند گوجه 
فرنگی، کاهو و ... را به تخم مرغ اضافه کنیم.دیانووا 
گفت: بهترین صبحانه برای مردان شامل یک املت 
با گوجه فرنگی خرد شده است  زیرا به لطف لیکوپن 
ــتات  موجود در گوجه فرنگی، تاثیر مثبتی بر پروس

دارد و تحرک اسپرم را بهبود می بخشد. این متخصص خاطرنشان کرد که گزینه دوم برای صبحانه، 
فرنی بلغور جوی دوسر است که مواد دیگری را به آن اضافه می کنیم تا برای سالمتی مفیدتر شود. 
او گفت: مصرف جو - کربوهیدرات به این معنی است که صبحانه فاقد پروتئین، چربی و فیبر رژیمی 
است؛ بنابراین فکر می کنم بهترین چیزی که می توان به فرنی جو دوسر اضافه کرد میوه هایی مانند 
موز، سیب و پرتقال است. باید مواد حاوی پروتئین و چربی را هم به وعده صبحانه خود اضافه کنید.

همهمردانمیتوانند"مو" بکارند؟ مفیدترینصبحانهبرایآقایان



چهارشنبه  5 مرداد 1401    شماره  6354
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل خاورمیانه و عراق 
ضمن نامعلوم خواندن وضعیت سیاســی در عراق و سردرگمی برای 
یافتِن راهی برای برون رفت از بن بست سیاسِی ایجاد شده می گوید: 
»به اجماع رســیدن بر سر گزینه ی نخست وزیری در حالی که هنوز 
برای ریاست جمهوری توافقی صورت نپذیرفته یعنی؛ سردرگمی ها 

همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. 
حسین کنعانی مقدم معتقد است؛ روی کار آمدن نخست وزیری که 
نتواند برای طوالنی مدت بر مصدر امور باقی بماند شرایط را در فضای 

سیاسی عراق پیچیده و خطرناک خواهد کرد. 
وی خاطرنشان می کند؛ علی رغِم اعالم نامزدی به نام »محمد شیاع 
السودانی«، بررسی وضعیِت فعلی و یکی - دو ساِل گذشته در عراق 
این اطمینان را به ذهن متبادر می سازد که نخست وزیر باقی نماندن 

»الکاظمی« بعید به نظر می رسد! 

< »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر عراق می شود؟ 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که ائتالفی متشکل از احزاب شیعه 
عراق بجز جریان صدر اســت، پس از یک بن بست سیاسی »محمد 
شــیاع الســودانی«، از رهبران حزب »الدعوه« را برای تصدی پست 
نخســت وزیری عراق معرفی کرد؛ چهره ای که در دوره های مختلف، 

ریاست چند وزارتخانه را عهده دار بوده است. 
به گزارش عربی۲۱، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دوشنبه شب 
در بیانیه ای رسمی »محمد شیاع السودانی« را به عنوان نامزد مورد 
توافق این جریان برای پست نخست وزیری عراق معرفی کرد. وی یکی 
از دو نامزدی بود که از ســوی نــوری المالکی، رئیس ائتالف »دولت 
قانون« پیشنهاد شده بود. محمد شیاع السودانی یکی از رهبران حزب 
الدعوه اســت که تا کنون چندین وزارتخانــه را مدیریت کرده و در 

دولت های متوالی سمت های زیادی داشته است. 

< »محمد شیاع السودانی« کیست؟ 
السودانی در سال ۱۹۷۰ در بغداد متولد شد و دارای مدرک لیسانس در 
علوم کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد و مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته مدیریت است. السودانی در طول عمر کاری خود چندین 
سمت از جمله شهردار شهر عماره در سال ۲۰۰۴ را بر عهده داشته است، 
او سپس در سال ۲۰۰۵ به عضویت شورای استان میسان انتخاب شد و 
پس از آن در همین سال مجدداً نامزد تصدی پست فرمانداری میسان 
شد و در نهایت برای این پست انتخاب شد. وی در دوره دوم دولت نوری 
المالکی در سال ۲۰۱۰ وزیر حقوق بشر شد. السودانی سال ۲۰۱۱ سمت 
سرپرستی هیئت عالی ملی حسابرسی و عدالت را عهده دار شد و سپس 

در سال ۲۰۱۳ سرپرست وزارت کشاورزی شد. 
نامزد نخســت وزیری عراق در ســال ۲۰۱۴، چندین سمت موقت 
دولتی را برعهده داشت که مهم ترین آن ها ریاست موسسه زندانیان، 
وزیر مهاجــرت و آوارگان، وزیر دارایی و همچنیــن وزیر کار و امور 
اجتماعی هســتند. السودانی سپس در سال ۲۰۱۵ سمت سرپرست 
وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت و در ســال ۲۰۱۶ سرپرست وزارت 
صنعت شد. وی به مدت سه سال در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو 
هیئت مدیره ســازمان بین المللی کار بود و برای اولین بار در تاریخ 
وزارت صنعت به عضویت کمیته آزادی هــای اتحادیه های کارگری 
سازمان عربی کار انتخاب شد. وی به اتفاق آرا به مدت دو سال از سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان عربی کار در 
قاهره انتخاب شد. السودانی در حال حاضر نیز رئیس کمیسیون عالی 

ملی استخدامی و رئیس شورای کار و امور اجتماعی است. 
اینک حدود ۹ ماه از انتخابات عراق که در اکتبر سال گذشته برگزار 
شــد، می گذرد و مجلس این کشــور هنوز موفق به انتخاب رئیس 
جمهوری و نخست وزیر جدید نشــده است. بن بست سیاسی کشور 
زمانی اوج گرفت که پیروز اصلــی انتخابات، مقتدی صدر، با رئیس 
مجلس، محمد الحلبوسی )رهبر جریان اصلی سنی های عرب عراق( و 
حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتالف کرد 
و کوشــید دولتی مستقل تشکیل دهد اما احزاب شیعه دیگر که در 
»چارچوب هماهنگی« گرد آمده اند، به رغم شکست در انتخابات موفق 
شدند با استفاده از اقلیت پارلمانی خود، از تشکیل دولت با محوریت 
جریان صدر-حلبوسی-بارزانی، جلوگیری کنند. در ادامه این بحران، 
نمایندگان جریان صدر در ماه گذشــته از عضویت مجلس اســتعفا 
دادند تا طبق قوانین عراق، نمایندگان دیگری جای آن ها را پر کنند. 
حاال باید دید این مجلس جدید چقدر با »چارچوب هماهنگی« کنار 
می آید و آیا نامزد آن را برای نخست وزیری می پذیرد، یا خیر. نیروهای 
»چارچوب هماهنگی« با انتخاب السودانی این بار ظاهرا سراغ نامزدی 
کمتر شناخته شــده رفته اند، به این امید که چنان چهره ای بتواند از 

اقبال بیشتری بین مردم برخوردار شود. 

< تالش برای منحل نشدن پارلمان
حســین کنعانی مقدم پیرامون تحوالت سیاســی در عراق از جمله 
اعالم نامزدی »محمد شــیاع السودانی« برای کرسی نخست وزیری 
به آفتاب یزد گفت: به نظر می رسد برخی جریانات دنبال این هستند 
که پارلمان منحل نشــود و با همین پارلمان دست و پا شکسته هم 
رئیس جمهور را مشخص کنند هم رئیس جمهور بتواند نخست وزیر 
را معرفی کند و کار را جلو ببرند. به همین دلیل گزینه های مختلفی 
را مطرح می کنند. امــا چیزی که در بین کردها برای معرفی رئیس 
جمهور مطرح می کنند این که گروه های مختلف به دنبال گزینه ای 
برای خودشــان هستند و این دعوا هنوز حل نشده و موضع گیری ها 
هم دارد روز به روز تندتر و سخت تر می شود خصوصا در برخی مسائل 
اقلیم کردستان و مشکالتی که با حکومت مرزی دارند و از آن طرف 
مشــکالت مرزی که ترکیه با عراق ایجاد کرده وجود دارد. به همین 
دلیل به نظر می رسد بیشتر جنبه گمانه زنی دارد تا واقعیت و احتمال 

دارد به دنبال این باشند که نگذارند پارلمان منحل شود. 

< جدال صدر و المالکی و سکوت الکاظمی
این کارشناس مســائل منطقه می افزاید: به نظرم آقای صدر بیشتر 
دنبال بحث مرجعیت است تا برگشتن به قدرت. آقای الکاظمی هم 
با ســعودی ها هم با آمریکایی روابطش بسیار بهتر از آقای صدر شده 
و ممکن اســت آقای الکاظمی بخواهد آقــای صدر را هم دور بزند و 
وضعیت خود را حفظ کند. به همین دلیل هم اگر مخالفتی بین این 
دو در پهنه های سیاسی مطرح می شود به نظر می رسد در پشت پرده، 
همکاری های عمیقی بین این دو جریان وجود دارد و بیشــتر هم به 

دنبال این هســتند که بتوانند در مقابل رقیب شان و حشد الشعبی 
بتوانند کار جدی ای را دنبال کنند. 

< انتخابات زودهنگام با انتخاب السودانی
کنعانــی مقدم با تایید خطارت احتمالی بــه دنبال دولتی که کوتاه 
مدت باشد این مسئله را چالشی دانسته می گوید: به عبارتی بله چون 
شناختی که از السودانی دارم بعید می دانم هم مورد اجماع همه قرار 
گیرد و هم اینکه توانایی حل بحران های فعلی عراق را داشــته باشد. 
با مطرح کردن فردی که خیلی مطرح نیست شاید می خواهند دولت 

انتقالی شکل دهند که پارلمان جدید دوباره انتخابات برگزار کند. 
وی تأکید می کند: تجربه نشان داده است که دولت های کوتاه مدت 

در عراق بحران را بیشتر تشدید کردند تا اینکه کم کنند. 

< الکاظمی اهل عقب نشینی نیست
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار می دارد: بعید می دانم آقای الکاظمی 
بخواهد عقب نشینی کند. کارگردان تمام ناآرامی ها و اختالفاتی که در 
عراق وجود را آقای الکاظمی می دانم. او دارد تالش می کند تا شرایط 
به جایی رسد که همه بپذیرند آقای الکاظمی بماند و ادامه دهد و در 
این سفری هم که در عربستان با حضور آقای بایدن و نُه کشور حاشیه 
خلیج فارس و عراق و مصر برگزار شد به نظرم این موضوع را بستند 

که آقای الکاظمی و به تبع آن آمریکایی ها بمانند. 

< ایران با ادامه کار الکاظمی مخالفتی ندارد
کنعانی مقدم با تأکید بر این مسئله که؛ در قیام موسوم به »تشرین« 
هم صحنه گردان اصلی آقای الکاظمی بود، منتها در پشــت پرده و 
پنهان اظهار می دارد: آقای عادل عبدالمهدی قربانی قرابت و نزدیکی 
با الکاظمی شد. سازماندهی تظاهرات خیابانی توسط مجموعه آقای 

الکاظمی انجام شد. 
این کارشــناس مسائل خاورمیانه با تاکید بر این مسئله که؛ در ایران 
هرچه دولت مرکزی عراق قوی تر باشــد و بتواند مشــکالت خود را 
حل کند از آن اســتقبال می کند چون نمی خواهد در همسایگی اش 
کشــوری با مشــکالت و درگیری وجود داشته باشد و در هر صورت 
عراق باثبات برای ایران بهتر خواهد بود تا بی ثبات به آفتاب یزد گفت: 
به نظر می رسد که آمریکایی ها برای اینکه مداخالت خود را در عراق 
ادامه دهند و نفوذ داشته باشند دنبال ناامنی وعدم استقرار یک دولت 

قوی در داخل عراق هستند

آفتاب یزد در گفتگو با کنعانی مقدم کارشناس مسائل خاورمیانه، آخرین تحوالت عراق را پس از اعالم نامزدی »محمد شیاع السودانی« 
برای پست نخست وزیری بررسی می کند

الکاظمی؛ بازیگر یا بازیگردان؟!

یک مقام ســابق انگلیس گفت، بوریس جانسون به او گفته است 
که می خواهد در انتخابات بعدی به عنوان رهبر حزب محافظه کار 
شــرکت کند و باور دارد که پیروز خواهد شــد. به گزارش ایسنا، 
لورد کروداس، رئیس ســابق خزانه حزب محافظه کار انگلیس که 
در تالش اســت تا بوریس جانسون، نخســت وزیر این کشور را در 
جایگاهش نگه دارد، به روزنامه تلگراف گفت که جانســون »قصد 

ندارد استعفا دهد«. 
او به گزارشــگر تلگراف گفت: جانســون می خواهد در دور بعدی 
انتخابات سراسری، به عنوان رهبر حزب محافظه کار رقابت کند. با 
این حال، یک منبع محافظه کار گفت: بوریس جانسون از کارزاری 
که توسط کرادوس برای ابقای وی به راه افتاده حمایت نکرده و به 
رونــد انتخاب رهبر احترام می گذارد. او از هیچ کارزاری برای رهبر 

شدن خود حمایت نکرده و از رهبر بعدی حمایت خواهد کرد. 
اما لرد کروداس مدعی شــد که جانســون به او گفته است که از 

کارزار جمــع آوری امضای او حمایت کــرده و می خواهد که این 
کارزار پیروز شــود. او گفت: هیچ ابهامی در سخنان بوریس نبود. 
به هیچ وجه نمی خواهد استعفا دهد. او می خواهد ادامه دهد و باور 
دارد که اگر اعضا از او حمایت کنند، می تواند. وی افزود: جانســون 
به من گفت که خشــم اعضای حزب را به دلیل اتفاقاتی که افتاده 
می فهمــد و آرزو کرد که بتواند به عنوان نخســت وزیر انگلیس به 
فعالیــت خود ادامه دهد. او گفت که نمی خواهد اســتعفا دهد. به 
گفته کروداس، جانســون همچنین در این دیدار از استعفای خود 
ابراز پشیمانی کرده و گفته است: اگر یک عصای جادویی داشتم، 
هرچیزی که مانع نخســت وزیری ام می شود را محو می کردم! اگر 
همین فردا انتخابات برگزار شــود و من رئیس حزب محافظه کار 

باشم، پیروز خواهم شد.

یک نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنش 
به خاموش ماندن دوربین هــای نظارتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در ایران تا زمان بازگشت 
طرف مقابل به برجام، مدعی شد که این تصمیم 
ایران نگران کننده است. به گزارش ایسنا، تد ُدویچ 
نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت فلوریدا به 
اظهارات اخیر محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران مبنی بر اینکه دوربین های فراپادمانی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمان بازگشــت 
 طرف مقابل بــه برجام خامــوش خواهد ماند،
واکنش نشــان داد. وی در پیامی در حســاب 
 کاربــری خود در توئیتر نوشــت: اطالعیه ایران 
مبنی بر اینکه تا زمان احیای توافق هســته ای 

دوربین های نظارتی آژانس اتمی را روشن نخواهد 
کرد، بسیار نگران کننده است و مرا به شدت نگران 
می کند که هرگونه توافق هسته ای با ایران چگونه 
قابل راســتی آزمایی و قابل اجرا خواهد بود. این 
نماینده دموکرات با ادعای اینکه ایران اعالم کرده 
است که به سواالت باقی مانده آژانس درباره ذرات 
اورانیوم پیدا شده در دو سایت اعالم نشده پاسخ 
نخواهد داد، مدعی شــد: این، نشان دهنده رفتار 
تنش زای خطرناک هسته ای ایران است. خرسندم 
که تعهد ایاالت متحده برای تضمین عدم دستیابی 
ایران به سالح هسته ای با بیانیه قدس تقویت شد. 
من خواهان ادامه همکاری با شرکا برای اطمینان 

از تحقق این تعهد هستم. 

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که 
وی نمی خواهد در دولتی حضور داشــته باشد 

که بنیامین نتانیاهو در آن شرکت دارد. 
بــه گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری 
روســیا الیوم، بنی گانتــس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیســتی در مصاحبه با شــبکه »کان« 
گفــت: برعکس یائیــر الپید، نخســت وزیر 
اسرائیل من قادر بودم با تمام احزاب از جمله 
ارتدوکســی های افراطی صحبــت و همکاری 
کنم. من نمی خواهم در دولتی شرکت کنم که 
در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین 

اسرائیل باشم. 
وی تأکیــد کــرد که بــا یک ائتــالف حزبی 

با جدعــون ســاعر و گردهم آوردن بیشــتر 
راست گرایان میانه روی افراطی ها و احزابی مثل 
»اسرائیل خانه ما« و »یمینا« به رهبری آیلت 
شاکید و حزب مرتز موافق است. گانتس درباره 
پرونده اسرا گفت: اسرائیل همواره پرونده اسرا 
و مفقودشــدگان در غــزه را پیگیری می کند 
اما هنوز هیچ پیشــرفتی در این زمینه حاصل 
نشده است و معتقدم که اسرا خدمات پزشکی 
دریافت می کنند؛ چراکــه حماس می خواهد 
آن ها را زنده نگه دارد. ما به یک معامله کامل 
برای بازگرداندن سربازانمان از غزه نیاز داریم 
و این مسئله بسیار مهم است و برای آن تالش 

خواهیم کرد.

واکنشنمایندهکنگرهآمریکا
بهخاموشماندندوربینهاینظارتیآژانس

گانتس:نمیخواهمدردولتی
کهنتانیاهوحضوردارد،باشم

سیاسی
آمریکا

پس از اینکه مقامات نظامی میانمار چهار فعال 
دموکراســی خواه را به اتهام ارتکاب »اقدامات 
تروریستی« اعدام کردند، ایاالت متحده گفت 
که دیگر نمی تواند »همچون ســابق رابطه ای 
عادی« با میانمار داشــته باشد و برای مجازات 
ارتش این کشور، گزینه هایی روی میز دارد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »ند 
پرایس« ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در کنفرانس مطبوعاتی خود از همه کشــورها 
خواســت فروش تجهیزات نظامــی به میانمار 
را ممنــوع کنند و »از اعطــای هرگونه اعتبار 
بین المللی به این رژیم خودداری کنند.« ». او 
گفت که ایاالت متحده در حال بررسی« همه 

گزینه ها" برای قطع درآمد این رژیم است. 
ند پرایس در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیــا دولت جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا 
اقداماتــی اضافی و تحریم هایی را علیه صنعت 
گاز میانمــار در نظــر دارد، گفــت که تمامی 
گزینه ها روی میز هستند. پرایس افزود: »با این 
حجم از جنایات وحشتناکی که ارتش میانمار 
مرتکب شده است، همچون سابق روابط عادی 

با این رژیم نخواهیم داشت.« 
وی همچنین از چین خواسته است تا فشارها را 
بر میانمار افزایش دهد. او گفت چین می تواند 
بیش از هر کشــور دیگری میانمــار را تحت 
تاثیر قرار دهد. ما از کشــورهای سراسر جهان 
می خواهیم که کارهای بیشــتری انجام دهند. 
ما نیز کارهای بیشتری انجام خواهیم داد. "وی 
در عین حال از مجمع کشورهای جنوب شرق 
آسیا )آسه آن( خواست تا منع ورود نمایندگان 

 ارتش میانمــار به نشســت های منطقه ای را 
حفظ کند.

اما ســخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین 
در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند. 
ژائو لیجیان در پاســخ به سوالی درباره اعدام ها 
گفت که میانمار باید از قوانین و قانون اساسی 
خود برای حل اختالفات اســتفاده کند پرایس 
گفت که با رژیم حکومــت نظامی در میانمار، 
معــروف به برمه، »هیــچ کار معمولی« وجود 
نــدارد. در همین حال آنتونــی بلینکن، وزیر 
امور خارجه آمریــکا، اعدام چهار تن از فعاالن 
دموکراســی خواه و رهبران منتخب میانمار را 

محکوم و این اقدام ارتش را »شنیع« خواند. 
در بیانیه بلینکن آمده است: »حاکمان نظامی 
میانمار خشــونت علیــه مردم خــود را ادامه 
داده انــد، بیش از ۲۱۰۰ نفر کشــته، بیش از 
۷۰۰ هــزار نفر را آواره کــرده و هزاران نفر از 
مــردم بی گناه از جمله اعضــای جامعه مدنی 
و روزنامه نــگاران را بازداشــت کرده اســت.« 
وزیــر امور خارجه آمریــکا از حکومت نظامی 
میانمار خواست تا به »آرمان های دموکراتیک 
مردمی که نشــان داده انــد نمی خواهند یک 
روز بیشــتر زیر ظلم حکومــت نظامی زندگی 
کنند« احترام بگذارد. وی افزود: »این اقدامات 
شنیع و خشونت آمیز میانمار، بی اعتنایی کامل 
این رژیم به حقوق بشــر و حاکمیت قانون را 
نشــان می دهد.« ســفارت آمریکا در میانمار 
نیــز در بیانیه ای اعالم کرد کــه آن افراد »به 
 دلیل اســتفاده از آزادی هــای بنیادین خود، 

اعدام شدند.« 

معجزهبزرگ
درفیفاِدی؟!

ادامه از صفحه اول:
قشــون آن ســوی آفریقا جاده هــای هموار را 
پیــش روی تیمی قــرار داد کــه در بزرگترین 
جشنواره قرن به مالقات سه تیم زهردار حاضر 

در دوحه خواهد رفت. صبر می کنیم تا ببینیم 
سوســوی چراغ های رابطه در وین به ساختن 
تیمی مقتدر در آستانه جام جهانی ختم خواهد 
شــد؟ آیا به وقت ریختن باد و آویختن آفتاب، 
دستان رهبر ارکستر تیم ملی شمیم رستگاری 
را به مشام میلیون ها ســینه چاک این فوتبال 

نسیان زده خواهد رساند. 
از شب هنوز مانده دو دانگی. شکیبایی باید...

ممنوعهایاجتماعی
معمولشده

ادامه از صفحه اول:
گزارشــات و آمارهــا نشــان می دهند که 
تکدی گــری در ســطح جهان گســتردگی 
بی سابقه ای یافته چنانکه برخی کشورها بیش از 
۲۰ میلیون متکدی دارند. هم اکنون تکدی گری 
جرمی سازمان یافته تلقی می شود که با تضییع 
انواع حقوق مصرح شهروندان )مانند حقوق 
کودکانی که مورد سوءاستفاده متکدیان واقع 
می شوند( توام گردیده است. در کشور ما نیز 
مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات از یک ماه تا 
دوسال حبس )بسته به استفاده از طفل صغیر( 
برای متکدیان در نظر گرفته است. ضمن آنکه 
اگر متکدیان متمکن باشند، تمام اموال تحصیل 

شده از راه تکدی گری نیز باید مسترد شود. 
با این مقدمه، کمی دقیق تر و عمیق تر به موضوعی 
حساس می پردازیم. محور بحث این یادداشت 
بر این حقیقت بنا شــده است که تکدی گری 
بیش از آنکه یک معضل فرهنگی یا اجتماعی 
یا یک مشکل در نظام اقتصادی محسوب شود، 
یک »نگرش« نابودکننده است. جمله کانونی 
این نوشتار آن اســت که تکدی گری تنها به 
اشخاص حقیقی مربوط نمی شود. شرکت ها و 
سازمان ها هم خواسته و ناخواسته تکدی گری 
می کنند و در این یادداشت برخی انواع آن را 

تعریف می کنیم و مصداق می آوریم. 
سازمان و شرکتی که به هر علت )حتی برای 
بقای خود یا پایایی مدیران یا معیشت کارکنان 
چه فرقی می کند؟( دست به بیت المال می برد 
و خالف قوانین موضوعه از منابعی برخوردار 
می شــود و ویژه خواری می کنــد، به نوعی 
تکدی گری دســت زده است. اگر این امکان 
وجود داشت که یک یادداشت )چون برخی 
کتاب ها( دو عنوان داشته باشد، مسلما راقم 
این سطور، عنوان دوم را »تکدی گری سازمانی« 
انتخاب می نمود، هرچند عنوان حاضر شمول تر 

است. 
شرکتی که پیدا و پنهان قیمت کاال و خدمات 
را بدون توجــه به قدرت خرید مردم افزایش 
می دهد، »تکدی گری بخشی« دارد. مشخصا، 
این شــرکت برای آن بخــش از کاالی ارائه 
نشده و خدمات ارائه نداده، طلب وجه می کند؛ 
متکدیان نیز رفتاری اینگونه دارند. سازمانی که 
به جای تهیه منابع و سرمایه گذاری مناسب با 
ایجاد برنامه های ســازمان یافته به دنبال انجام 
ماموریت های خویش »تنها به کمک خیرین« 
است، تکدی گری عاطفی را در دستور کار قرار 
داده است. اصوال رسالت و ماموریت سازمان ها 
در راســتای جهان بینی و استراتژی هایشان 
تعریف می شود، حال آنکه باید بر اساس تولید 
ثروت و ارزش افزوده باشد نه استفاده از منابعی 

که »حق آن سازمان« نیست. 
خوانندگان محترم دقت فرمایند که هیچ بنگاه و 
سازمان و شرکتی حق ندارد خارج از ماموریت 
و رسالت خود فعالیت کند. به عنوان مثال، یک 
خودروساز نمی تواند زمین بخرد و انبوه سازی 

کند؛ زیرا خارج از ماموریت آن شرکت است. 
اگر سازمانی مجوزی برای فعالیت های خارج 
از ماموریت خود بگیرد، »تکدی گری رسالتی« 
و شاید »تکدی گری رانتی« داشته است. واضح 
است که یک مجموعه با هر فعالیتی می تواند در 
چارچوب قوانین و بخشنامه ها، برای کارکنانش 
خانه سازمانی بسازد تا رفت و آمدشان تسهیل 
شود و این البته در جهت رسالت آن شرکت یا 

سازمان خواهد بود. 
نکته مهم دیگر آن است که تکدی گری می تواند 
ساختاری یا رفتاری باشــد و این دو هرچند 
مکمل و متمم هم هســتند اما به طور بنیادین 
متفاوتند. ســاختارها ممکن است به درستی 
طراحی شده باشند یا به غلط شکل گرفته باشند. 
واضح است که ساختارهای معیوب می توانند 
رفتارهای ناشایست را نهادینه سازند. در همان 
حال، ممکن اســت که ساختاری نیز سالم و 
خوب طراحی شده باشد اما به دالیل مختلف 
از جمله بی کفایتی افراد در پست های مختلف 
رفتارهای ناســالم شکل گیرد. به این صورت 
تکدی گری سازمانی خصوصا اگر ساختاری 
باشد به ناکارآمد بودن و وابسته بودن سازمان 
به بودجه های پاکتی تزریقی »اعتیاد« می یابد. 
در چنین ســازمانی افراد نیز با روحیه فعالیت 
کارآفرین خالق و روزی ســالم حالل تربیت 
نخواهند شد و تکدی گری حقیقی نیز به دنبال 
خواهد داشت. در سازمانهایی چنین، افراد با 
نفوذ کاذب خــارج از روال متعارف کارها را 
انجام می دهند که از حوصله این یادداشــت 

خارج است. 
به عنوان جمع بنــدی باید گفت که برای حل 
مشــکل ملی تکدی گری چــه حقیقی و چه 
حقوقی، نیاز به یک عزم ملی است. نخستین 
قدم هم عدم انکار آن است. اگر آمارهای رسمی 
درآمد میلیاردی متکدیان نگران کننده باشــد، 
اتالف انرژی و سرمایه و اخالق توسط متکدیان 

سازمانی غیرقابل تصور خواهد بود. 
باری، مطابق توضیح ارائه شده تکدی گری با 
ریز کنش ها نهادینه می شود، بنابراین »محو« آن 
هم باید با ریزکنش ها جامه عمل پوشد. امری 
که البته پژوهش و راهکار و پیاده سازی اش با 
دستگاه های ذیربط و دانشمندان میهن دوست 
است. در پایان با شعری از لسان الغیب، فضای 
نوشتار حاضر را عطرآگین نموده، به تاریخ و 

وجدان عمومی می سپاریم. 
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کاله داری و آیین سروری داند
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

7

مفقودی
کارت و بــرگ کمپانی ســواری ام وی ام X۳۳ مدل ۱۳۹۱ رنگ مشــکی متالیک به شــماره پــالک ۷۸۸ ص ۱۳ ایران ۱۹ به شــماره موتور 

MVM۴۸۴FAFA۰۱۷۲۶۵ و شاسی NATGBAXK۹A۱۰۱۶۶۶۰ به نام فهیمه نصرتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس حشــد شعبی عراق، نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان برای پست نخست وزیری را شخصی شایسته توصیف کرد و از 
همگان خواست با او همکاری کنند. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی عراق در 
توییتی نوشت: محمد شیاع السودانی، نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای پست نخست وزیری فردی شایسته است. 
ما از همگان می خواهیم برای خدمت به شــهروندان و بازسازی کشور و اصالح مسیر با او همکاری کنند. چارچوب هماهنگی 
شــیعیان عراق رسما نامزدی محمد شیاع السودانی برای پست نخست وزیری را اعالم کرد. وی از رهبران حزب الدعوه است و 
 در دولت های قبلی پست های وزارتی داشته است. نوری المالکی، رئیس ائتالف دولت قانون وی را برای نخست وزیری نامزد کرد. 
در این راستا قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق گفت: شخصیت نخست وزیر مهم است و محمد شیاع السودانی برای 
برعهده گرفتن این پست فرد خوبی است. مهم است که ما توافق کردیم و منتظریم که دیگران نیز توافق کنند. وی گفت: ما این 
انتخاب را تبریک می گوییم و امیدواریم همگان فرصت بدهند و به دولت آتی برای انجام وظایفش و خدمت به مردم کمک کنند. 

به ویژه در چنین شرایطی که ملت ما از کمبود خدمات و نبود فرصت های شغلی رنج می برند. 

درخواست حشد شعبی عراق برای همکاری با نامزد پست نخست وزیری |

ائتالف »دولت قانون« عراق از انتخاب »محمد شــیاع السودانی« برای پست نخست وزیری عراق از سوی چارچوب هماهنگی 
شــیعیان عراق استقبال و در مقابل یکی از نزدیکان رهبر جریان صدر عراق مخالفت خود را با انتخاب السودانی اعالم کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، ائتالف دولت قانون عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، اجماع بر سر انتخاب 
»محمد شیاع السودانی« برای تشکیل دولت نشان دهنده انسجام چارچوب هماهنگی شیعیان و رهبران آن و پایبندی آن ها به 
وعده هایی اســت که به مردم عراق داده اند. ائتالف دولت قانون عراق در بیانیه خود، موفقیت های رهبران چارچوب هماهنگی 
شیعیان در مقابله با چالش های قبلی و همچنین پافشاری آن ها به حمایت و حفاظت از حق بزرگترین گروه اجتماعی را ستود. در 
بیانیه مذکور آمده است، چارچوب هماهنگی شیعیان موفق شد از مرحله نخست فرایند تشکیل دولت جدید عبور کند و به مردم 
عراق مژده و اطمینان داد که این جریان مسئولیت پذیر است و با تمامی گروه های سیاسی ملی با روی باز برخورد می کند و تمامی 
انرژی ها و شایستگی ها را جمع کرده است. از سوی دیگر، »مصلح محمد العراقی«، نزدیک به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق 
در صفحه کاربری خود در فیسبوك، نامزدی چارچوب هماهنگی شیعیان برای نخست وزیری را به سخره گرفت. العراقی تصویری 
 را »تحت عنوان« الســودانی »با سایه خود دست می دهد« منتشــر کرد که تصویر مردی را نشان می دهد در حال دست دادن 
به سایه خود است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه ای رسمی »محمد شیاع السودانی« را به عنوان نامزد مورد توافق 
 این جریان برای پست نخست وزیری عراق معرفی کرد. محمد شیاع الســودانی، سیاستمدار عراقی است که از سال 2010 تا 
اکتبر 2014 در دولت نوری المالکی به عنوان وزیر حقوق بشر مشغول به کار بود. او از سال 2009 تاکنون فرماندار استان میسان به 

مرکزیت شهر عماره بوده است.

ائتالف »دولت قانون« از گزینه نخست وزیری عراق حمایت کرد |

آمریکا:چینمیانمارراتحتفشاربگذارد

جانسونمیخواهدنخستوزیرانگلیسبماند



سیلی خوردن سجاد غریبی؛ 
گوریلقزاقستانی
هالکایرانیرازد!

احتماال به خاطر دارید که سجاد غریبی مشهور 
به هالک ایرانی ســال گذشته را با رجز خوانی 
برای مارتین فورد آغاز کرد. رجزخوانی هایی که 
منجر به مشهور شــدن او در فضای مجازی و 
رســانه های داخلی و خارجی شد. اما در پایان 
ســال با مارتین فورد روبرو شد و با یک ضربه 
غول انگلیســی نقش بر زمین شد. این اتفاق 
باعث شــد تا موجی از انتقاد و حمله به سوی 
او روانه شود. به گزارش فرارو، پس از آن اتفاق 
و حواشی، مبارزه هالک ایرانی و مارتین فورد 
لغو شــد و دیگر خبری از رجز خوانی نبود. اما 
این پایان ماجرا نبود و این بار جومانوف آلمات 
باخیتوویچ، اینفلوئنســری از قزاقســتان وارد 
میدان رجزخوانی شــد تا او نیز برای خودش 
شــهرتی به هم بزند. او که خودش را گوریل 
قزاقستان نامیده، در ویدئویی خطاب به غریبی 
می گوید: »هالک واقعی من هستم، تو و مارتین 
بزدل هســتید - بیا با هم مبارزه کنیم!« حاال 
پس از هفته ها رجزخوانی سجاد غریبی هالک 
ایرانی و گوریل قزاقســتانی بــا یکدیگر دیدار 
کرده اند. دیداری که باز هم ســجاد غریبی در 
آن غافلگیر می شود و گوریل قزاقستان با سیلی 
صورت اش را می نوازد. فیلم منتشر شده از این 
دیدار و سیلی خوردن ســجاد غریبی، هالک 
ایرانی میان کاربران دست به دست می شود و 
این بار هم منجر به بروز واکنش ها و انتقاداتی 
برای این چهره جنجالی فضای مجازی شــده 
است. اما با وجود انتقادها و واکنش ها، سجاد 
غریبی در صفحه اینســتاگرامش اعالم کرده 
که ۹ مرداد ماه در دوبی به مصاف این حریف 

قزاقستانی خواهد رفت.

آفتاب یزد - گروه شبکه: ویدئویی به تازگی در فضای مجازی 
در حال انتشــار است که نشان می دهد فردی در گرگان مصدوم 
شــده و حال مســاعدی ندارد. اما اورژانس که به محل می رسد 
از بردن فرد بیمار به بیمارســتان خودداری می کند. خانواده فرد 
مصدوم به عوامل اورژانس می گویند که مریض ما را به بیمارستان 
نمی برید آن ها هم می گویند نه و از این کار امتناع می کنند. حال 
دادستان مرکز گلستان به ماجرای امتناع اورژانس ۱۱۵ از انتقال 
یک مصدوم به بیمارستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرد. 
دادستان مرکز استان از دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره فیلم 

امتناع از انتقال مصدوم به مراکز درمانی توضیح خواست. دادستان 
مرکز استان گلستان در نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی استان به 
مسئوالن این دانشگاه ۲۴ ساعت فرصت داد علت امتناع اورژانس 
۱۱۵ از انتقال بیمار به بیمارستان را کتباً به دادستانی اعالم کند. 
به گزارش ایســنا، محمود اسپانلو گفت: اگر توضیحات ارائه شده 
از ســوی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان قابل قبول نباشد، 
به استناد ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، 
تعقیب کیفری در انتظار تکنیســین های اورژانس و مســئوالن 

مربوطه خواهد بود. 

آفتاب یزد- گروه شبکه: سال ها پیش در مشگین شهر اردبیل 
یک جام طالیی کشف می شود جامی که با نقوش برجسته که به 
لحاظ اندازه، نقش و نگار و قدمت تاریخی توجه باستان شناسان 
را به خود جلب کرد. گفته می شود که این جام زرین بیانگر تمدن 
چندهزارساله مشگین شهر است از همین رو حفظ و نگهداری 
آن از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که عالوه بر اثبات تمدن 
کهن در این منطقه، حکم جذب گردشگر در شهرستان مشگین 
شهر را هم دارد. حال با توجه به این نکات به تازگی تصاویری از 
این جام زرین سه هزارساله در فضای مجازی منتشر شده که 
نشان می دهد، مسئوالن وزارت گردشگری و میراث فرهنگی 
و در راس آن ضرغامی رئیس این سازمان، هیچ گونه اهمیتی 
برای چنین تمدن کهنی قائل نیستند چرا که آن را به صورت 
پنبه پیچ در داخل یک سبد پالستیکی مخصوص نگهداری 
نان قرار داده اند! بنابراین بی جهت نیســت که یکی پس از 
 دیگری بناهای تاریخی کشــور در حال از بین رفتن هستند، 
مثل مسجد شــیخ لطف اهلل اصفهان و یا آثار مهم مان خیلی 
راحت گم می شوند و سر از حراجی های لندن در می آورند مانند 
پرتره مظفرالدین شاه. انگار چنین بناها و آثاری حکم وسایل 

بازی را برای برخی مسئوالن میراث فرهنگی دارد که این چنین 
خودشان با دست های خودشان آن ها را نابود می کنند. 

< جام زرین مشگین شهر شناسنامه این منطقه است
جالب اینجاست که ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در بازدید از این جام گفته است: »جام زرین 
مشگین شهر شناسنامه این منطقه است. نوعی هویت تمدن 
بشری که در مشگین شهر کشف شده و می تواند نام این منطقه 
را در دنیا پرآوازه کند. جام زرین مشگین شهریک اثر ارزشمند 
مربوط به هشتصدسال قبل از میالد است و با توجه به قدمت 
این منطقه خبر از تمدن بی نظیری می دهد. این جام می تواند 
حلقه وصل بخشی از تمدن ایران بزرگ باشد و باید روی این 
جام و اطالعات تاریخی آن مطالعه دقیقی انجام شود. این اثر و 
آثار همراه آن به صورت پلمپ و در یک مخزن مطمئن نگهداری 
می شود و پس از افتتاح موزه مشگین شهر در ماه های آتی این 
 جام زرین برای عموم مردم به نمایش گذاشــته خواهد شد.« 
البته منظور ضرغامی از مخزن مطمئن همان جا نانی با دورچین 

پنبه است! 

< واکنش کاربران
حال حمل جام زرین مشگین شهر در جا نانی مورد توجه 
کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و واکنش های آن ها 

را در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »اثر ارزشمند رو در 
ظرف خریده شده از پالسکو محل، گذاشتن و دورش پنبه 

پیچیدن؛ کامال استاندارد و امن!«
کاربر دیگری گفته اســت: »تحت نظارت آقای دوربینی 
-وزیر میراث فرهنگی- به این شکل آثار ارزشمند موزه ای 
رو جا به جا می کنند. باز خوبه آقــای وزیر اثر رو نگرفته 

دستش بگه خودم می برم«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: »ولی این گونه 
رفتار تحقیرآمیز درشان آثار تنها تمدن کهن دنیا نیست«. 
دیگــری نوشــت: »چه جوریــه که می گیــن این جام 
 زرین شناســنامه مشگین شــهر اما تو جا نونی حملش 

می کنید«. 
فرد دیگری گفت: یعنی واقعا هیچ جای امنی وجود نداشت 

یا حداقل بسازند که بتونند این آثار و توش نگه دارند«.

وضعیت نگهداری و مراقبت از آثار تاریخی کشورمان نگران کننده است

جام زرین چندهزارساله در سبد نان! 
رقابتبرایشبیهبودنبه
»ارنستهمینگوی«

بیش از ۱۰۰ مرد در فلوریدا برای کسب عنوان 
مردی که بیشــتر به نویســنده بزرگ »ارنست 
همینگوی« شــباهت دارد، رقابــت کردند و در 
نهایت تنها یک مرد پیروز شد. به گزارش ایسنا، 
یک وکیل به نام »جان آویل« در رقابت با ۱۲۴ 
مرد دیگر از ســوی هیات داوران به عنوان برنده 
مسابقه »شبیه ترین فرد به اِرنست همینگوی« 
نویسنده برنده نوبل آمریکایی انتخاب شد. برخی 
از رقبا ژاکت پشــمی شبیه به لباس همینگوی 
پوشیده بودند در حالی که سایر شرکت کنندگان 
 با لباس های ورزشی در این رقابت شرکت کرده 
بودند. »جان آویل« برنده نهایی این مســابقه که 
شباهت فراوانی به همینگوی دارد، در شهر دادسیتی، 
 فلوریدا زندگــی می کند، پس از برنده شــدن 
گفت: »هر مردی دوست دارد مانند همینگوی 
بنویسد و من نیز داستان های تخیلی نوشته ام و 
دوست دارم بیشتر هم بنویسم و مثل همینگوی 
بــه ماهیگیــری عالقه مندم«. »ارنســت میلر 
همینگوی« نویســنده و روزنامه نگار سرشناس 
آمریکایی و برنده جایزه های نوبل ادبیات و پولیتزر، 
روز بیست ویکم جوالی ۱۸۹۹ در ایلینویز آمریکا 
و از یک پدر فیزیکدان متولد شــد. »پیرمرد و 
دریا« معروف ترین اثر اوست که در سال ۱۹۵۲ 
منتشر شد و با استقبال چشم گیری همراه بود. 
این کتاب جایزه ادبی پولیتزر را در سال ۱۹۵۳ 
برای این نویسنده به همراه آورد. یک سال بعد از 
آن، موفقیت این نویسنده با دریافت نوبل ادبیات 
کامل شــد. »وداع با اسلحه«، »نسل گمشده«، 
»خورشــید نیز طلوع می کند«، »مردان بدون 
زنان«، »برنده هیچ نمی برد« و »زنگ ها برای که 
به صدا درمی آیند« از دیگر کتاب های معروف این 
نویسنده هستند. خالق »برف های کلیمانجارو« در 
اواخر عمر به دلیل چند حادثه رانندگی، از جراحت 
و مصدومیت های زیادی در بدن خود رنج می برد 
و فشار خون باال به همراه مشکالت کلیه نیز او را 
آزار می داد. ابتال به افسردگی موجب شد وی در 
سال ۱۹۶۱ اقدام به خودکشی کند اما موفق نشد. 
پس از سه هفته روان درمانی، همینگوی سرانجام 
روز دوم جوالی ۱۹۶۱ در خانه اش در »آیداهو« 
بــه زندگی اش پایــان داد. پس از خودکشــی 
همینگوی، بسیاری از داستان های او انتشار نیافته 
باقی ماند. »پاریس جشن بیکران« کتاب خاطرات 
زندگی او در پاریس دهه ۱۹۲۰ در ســال ۱۹۶۴ 
و سه سال بعد از مرگش منتشر شد و رمان های 
»جزیره ها در طوفان« و »باغ عدن« نیز به ترتیب 
در سال ها ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ عرضه شدند و اثر غیر 
داستانی »تابستان خطرناک« نیز در سال ۱۹۶۵ 

برای اولین بار در دسترس عموم قرار گرفت. 

گرانترینبازیگرزنهالیوود
چهکسیاست؟

بازیگر فیلم »باربی« با دستمزد ۱۲.۵ میلیون دالر 
به عنوان گران ترین بازیگر هالیوود در سال ۲۰۲۲ 
شناخته شــد. به گزارش خبرآنالین، از زمانی که 
آن عکس های اولیه از فیلم »باربی« به کارگردانی 
گرتا گرویگ منتشر شد، درباره آن صحبت می شد، 
چون طرفداران تالش داشتند که بفهمند این فیلم 
دقیقاً درباره چه چیزی است. اکنون، دلیل جدیدی 
وجود دارد که فیلم »باربی« تیتر اخبار را به خود 
اختصاص داده آن هم حضور مارگو رابی اســت. 
مارگو رابی که در فیلم »باربی« ایفای نقش اصلی 
را برعهده دارد، با دریافت دستمزد ۱۲.۵ میلیون 
دالری برای بازی در نقش باربی به عنوان گرانترین 

بازیگر زن هالیوود سال ۲۰۲۲ شناخته شد. 

نارنجکیقدیمیازجنسخاکرس
مربوطبهجنگهایصلیبی

ایــن نارنجــک زیبــا در حفــاری و کاوش های 
باستان شناسان در بیت المقدس یافت شده است. 
در آن دوران این نارنجک ها بیشتر کاربردی شبیه 
»کوکتول مولوتوف« داشــت؛ آن ها را با مواد قابل 
اشــتعال پر کرده و پس از آتــش زدن فتیله آن را 
پرتاب می کردند. در جنگ های دریایی و آتش زدن 
کشتی های دشمنان این نارنجک ها کاربرد فراوانی 
داشــت. این نارنجک متعلق به بــازه زمانی بین 
سال های۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ میالدی است. / عصرایران
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گاهی اوقات برای رســیدن به جاهای درست 
انتخاب اشتباه می کنیم.
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زبان ِکلِک تو حافظ چه شکر آن گوید حافظ نامه 
که گفته سخنت می برند دست به دست

تفسیر: وزیر راه گفتند چهار میلیون مسکن ملی را تحویل میدهیم. 
حافظ می گوید ســخن و وعده های وزیر چنان شــیرین است که 

دست به دست یا به عبارتی وایرال می شود!

تغییر نام فیســبوک به متا درگیری هایی را برای این شرکت ایجاد 
کرده اســت که این موضوع می تواند آسیب های مالی را برایش به 
همراه داشته باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، تصور کنید که از 
خواب بیدار می شــوید و متوجه می شوید که نام کسب و کاری که 
بیش از یک دهه پیش ایجاد کرده اید به طور ناگهانی توسط یکی از 
قدرتمندترین شرکت های جهان ربوده شده است. این همان چیزی 
است که جاستین بولونینو می گوید زمانی که فیسبوک سال گذشته 
نام خود را به عنوان متا تغییر نام داد برای او اتفاق افتاده است. کسب و 
METAx LLCکار کوچک بولونینو متا نام دارد و نام کامل آن نیز 
اســت. بولونینو که اکنون از شرکت مادر فیسبوک، متا پلتفرم، به 
دلیل نقض عالمت تجاری و رقابت ناعادالنه شــکایت کرده است، 
می گوید: وقتی فیســبوک برند متا را از ما دزدید، کسب وکار ما را 
کاماًل نابود کرد. او افزود که کســب و کار کوچک خود را ۱۲ سال 
پیش برای ایجاد تجربیات زنده چندحســی با اســتفاده از واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده برای رویدادهایی مانند Coachella آغاز 
کرده بود، اما پس از تغییر نام فیســبوک در سال گذشته، تجارت 
این کســب و کار کوچک به شــدت با مشــکل مواجه شد. دایان 

 فینگــورا دوچارم، وکیل بولونینو می گوید که بالفاصله با شــرکت 
Meta Platforms )فیســبوک( تماس گرفت تا به این شرکت 

بگوید که حقوق مالکیت معنوی شــرکت دیگــری را نقض کرده 
اســت. این دو شرکت در طول هشت ماه مذاکره، با یکدیگر درگیر 
بودند. این وکیل افزود که علیرغم ارائه هزاران صفحه اطالعات برای 
حل این مشکل، فیســبوک همچنان برای رفع این مسئله اقدامی 
انجام نمی دهد. صاحب شرکت متا گفت: »اکنون کارکنان شرکت 
بــرای بازاریابی و تبلیغ خدمات، فعالیت هایــی انجام می دهند، اما 

مصرف کنندگان به اشــتباه فکر می کنند که خدمات فیسبوک را 
دریافت می کنند.« فینگــورا دوچارم می گوید موکلش چاره ای جز 
شکایت ندارد و بر اساس این شکایت، تجارت متا آسیب دیده است. 
بولونینو می گوید هر چقدر هم که طول بکشد به مبارزه ادامه خواهد 
داد. او گفت: ما دوســت داریم۱۲ سال ارزش خود در ساختن یک 
نــام تجاری به راحتی از بین نرود و در انتظار غرامت هســتیم؛ در 
حال حاضر در دادخواســت میزان خســارت مالی مشخص نشده 
است. جسیکا لیتمن، پروفســور حقوق دانشگاه میشیگان، یکی از 
نویسندگان کتاب پرونده عالئم تجاری و قانون رقابت ناعادالنه گفت 
 ]Meta Platforms ادعای کامالً قابل قبولی ]در برابر META

دارد و به خوبی می تواند پیروز شــود. او گفت: »نام اصلی شــرکت
METAx LLC است، اما این شرکت META را به عنوان یک 

عالمت خدماتی در ســال ۲۰۱۷ ثبت کرد و شکایت ادعا می کند 
که آن هــا از META به عنوان عالمت خدمات برای تجارت خود 
استفاده کرده اند. همچنین برای شکایت در ارتباط با نقض عالمت 
تجاری مهم نیست که نام شرکت چیست، مهم این است که از چه 

عالمت تجاری یا خدماتی در تجارت استفاده می شود.«

مــادر فداکار جان فرزند خردســالش را که به 
داخل مخزن فاضالب ســقوط کرده بود نجات 
داد. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، ویدئویی 
که به تازگی منتشر شــده است لحظه نجات 
یک کودک خردسال از داخل مخزن فاضالب 
خیابان را به تصویر می کشــد. این کودک که 
برای کنجکاوی اقدام به باالکشیدن درب مخزن 
فاضالب کرده بود ناگهان به داخل آن ســقوط 
کرد و گرفتار شد. بنا به گزارش دیلی میل این 
حادثه در منطقه فویانگ واقع در اســتان آن 
هویی چین رخ داد. ویدئویی که توسط دوربین 
مداربسته تهیه شــده چگونگی وقوع حادثه و 
واکنش مادر این کودک را نشــان می دهد. در 
ابتدای این ویدئو، این کودک در حالی که درب 
مخزن را باال می کشد با قدم برداشتن به جلو به 
داخل مخزن سقوط می کند. مادر این کودک 
که از نزدیک نظاره گر این صحنه است به سمت 
مخزن دویــده و بی درنگ وارد آن می شــود. 
لحظاتــی بعد او کودک را از میان آب فاضالب 

بیرون کشــیده و کودک توسط همسایگان از 
میان گودال به باال منتقل می شود. این ویدئو 
نشان می دهدیکی از همسایگان با بغل کردن 
کودک، سر وی را به سمت پایین نگه می دارد 
تا آبی را که وارد دهان او شــده خارج کند. در 
ادامه مادر کودک در حالی که لباسش توسط 
آب فاضالب کامال خیس شــده است از داخل 
مخزن خارج می شود. بنا به گزارش رسانه های 
محلی چین در این حادثه این کودک با خوش 
شانســی از مرگ گریخت و آسیب جدی به او 

وارد نشد. 

آیا شما نگران پاییز۱۴۰۱ نیستید؟ هم گروهی با 
انگلستان و آمریکا برایتان کمی بیشتر از یک رقابت 
فوتبال حساس نیست؟ پس چرا هیچ اتفاقی برای 
تیم ملی رخ نمی دهد؟ به گزارش فرارو، وضعیت 
تیم ملی فوتبال ایران، هر دوستدار فوتبالی را در 
ایران نگران می کنــد. بعد از نزدیک به یک دهه 
اتحاد و ثبات در این تیم، حاال به جایی رسیده ایم 
که تیم ملی کشورمان در وضعیت شکننده ای قرار 
دارد. یکی از مهم تریــن دالیل این وضعیت هم 
نابسامانی فدراسیون فوتبال ایران است. کودتایی 
که برای بیــرون کردن عزیزی خادم اتفاق افتاد، 
جنگ قدرتی را رقم زد که موجب قربانی شــدن 
تیم ملی هم شد. در حال حاضر ملکه ذهن همه 
مدیران فوتبالی ایران این اســت که چه کســی 
رئیس فدراسیون می شود. کسی به تیم ملی فکر 
نمی کند. چــون فکر کردن به وضعیت تیم ملی 
مرحله بعدی این ماجراست. تا زمانی که این جنگ 
قدرت جریان دارد، تنها تیم ملی است که زمان 
را از دســت می دهد. در حال حاضر نه وضعیت 

بازی های دوستانه تیم مشخص است و نه اردوهای 
تدارکاتی. حتی می توان گفت که اسکوچیچ هم 
حضورش در تیم ملی قطعی نیست، چون ممکن 
است رئیس بعدی فدراسیون فوتبال بنا به سلیقه 
خود چهره جدیدی را به تیم ملی بیاورد. افتضاح 
پیش از این در برکناری اسکوچیچ هم بخشی از 
همین پازلی است که در نتیجه جنگ قدرت درون 
فدراسیون رخ داد. مجموع رویدادهای حال حاضر 
فدراسیون فوتبال ایران یک پیام ناامید کننده برای 
مردم دارد؛ صندلی قدرت از تیم ملی یک کشور 

۸۰ میلیونی مهم تر است!

نجاتکودکسقوطکردهبهمخزنفاضالب
توسطمادرش

صندلیقدرتازتیمملییککشور۸۰میلیونی
مهمتراست!

اخیرا در خبری ســرورانگیز خبرچین خبردار شد 
شــهردار تهران با یک پیمانکار قرارداد بســته که 
سگ های بی صاحب در شهر جمع آوری شوند. پیرو 

این خبر خبرچین عرض می کند: 
به قدری از این خبر خوشحال شدیم که قابل وصف 
نیست فقط امیدواریم شهردار با یک پیمانکار خوب 
قرار داد بسته باشد اما این خبر آنقدر ما را شادمان 
کرد که یادمان رفت کالنشــهر تهران هزار مشکل 
دیگر دارد مثل چاله و چوله های خیابان، فرونشست 
زمین، دست اندازهای تپه ماهوری، خیابان هایی که 
سالهاست آسفالت ندیده اند و مدتهاست آرزوی عبور 
از خیابان های آسفالت شده به دلمان مانده. حتی 
در عبارتی کاریکلماتوری می توان گفت: خودروهای 
مردم هنگام عبــور از برخی خیابان ها آســفالت 

می شوند! چون خیابان ها آسفالت ندارند! 
اما نکات دیگر: 

قطعا جمع آوری ســگ های بی صاحــب یکی از 
ضروری ترین مســائل شهری اســت. اصال یکی از 
مشکالت اصلی شهروندان مزاحمت های سگ های 
بی صاحب است. علیرغم جنجال های افراد طرفدار 
حیوانات اما این حیوانات مخل آسایش مردم اند. . 
این سگ ها پاچه بسیاری از مردم را گرفته اند. این 
ســگ ها که برخی از آن ها هار هم تشریف دارند با 
گاز گرفتن مردم و پاچه مردم را گرفتن باعث هار 
شدن بعضی ها شدند. االن در جامعه ما مد شده هر 
کسی که پرخاشگر است با دیگران درگیری فیزیکی 
پیدا می کند به وی میگویند: سگ هار گازش گرفته، 
هار شــده! لذا طبق تحقیق و تفحص کارشناسان 
خبرچین، جمع آوری ســگ های بی صاحب قطعا 
باعث کاهش بیماری هاری و پرخاشگری میشود. 
همیــن االن یکی از اعضــای تحریریه خبرچین 
متاسفانه یک سگ هار گازش گرفته و خیلی هار 
شده پاچه ما را میگیرد. حتی باالی سرش در اتاقش 
این شعر را نصب کرده: خلق و خوی من شده همچو 
 ســگان خیلی هار - پاچه ام را گاز گرفته یک سگ 

الدنگ هار. 
اما یک نکته ظریف: متاسفانه مشکل گاز گرفتن و 
پاچه مردم را گرفتن توسط بعضی سگ ها فقط به 
سگ های بی صاحب ختم نمیشود بعضی سگ های 
صاحبدار هم گاهی پاچــه مردم را میگیرند و این 
تبدیل به یک معضل شهری شده لذا اگر امکان دارد 
سگ های با صاحب هم جمع آوری شود. )این فقط 
شوخی بود از صاحبان سگ ها پیشاپیش عذرخواهی 

می گردد( 
در حال حاضر که بازار بی صاحب و قیمت های بازار 
خود از سگ های هار و بی صاحب بدترند و پاچه همه 
ما گرفتند الاقل سگ های بی صاحب و پاچه بگیر را 

جمع کنند که پاچه ما دو طرفه گرفته نشود! 
به امید داشتن شهری بدون سگ های بی صاحب و 
داشتن بازاری با صاحب و قیمت هایی که پاچه آدم 

را نمیگیرند!

خبرچین
سگهایهار-
قیمتهایهار  

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

یکشرکتدیگرهمبهجرمدزدیدننامتجاریازفیسبوکشکایتکرد

ماجرایامتناعاورژانسازانتقالمصدومبهبیمارستان!
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قضایی 

 نگاه  شورای شهر 

 دادگستری  آموزش 

در جلسه شورای  عالی پیشگیری از وقوع 
جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه مصوب شد؛

تدوینسازوکاری
جهتجلوگیریازموازیکاری

دستگاههادرراستای
پیشگیریازسرقت

ــت شورای عالی پیشگیری از  آفتاب یزد: نشس
وقوع جرم صبح سه شنبه چهارم مرداد به ریاست 
ــنی اژه ای رئیس دستگاه  ــالم محس حجت االس
ــه »مرور مصوبات  ــتور جلس ــه دس قضا و با س
ــگیری از وقوع جرم«،  ــورای عالی پیش قبلی ش
»بررسی سیمای جرائم و آسیب های اجتماعی« 
ــی در  ــیم کار مل ــب تقس ــی و تصوی و »بررس
چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه 
ــگیری از سرقت« برگزار شد. رئیس  در امر پیش
ــاره به آثار سوء  ــخنانی با اش قوه قضائیه طی س
روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای 
افراد جامعه ایجاد می کند، گفت: باید تمهیداتی 
ــش روانی  ــود که آرام ــیده ش همه جانبه اندیش
جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی 
به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم 
شود و هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم 
وجود نداشته باشد. جهانگیر معاون اجتماعی و 
ــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این  پیش
جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب های 
اجتماعی در استان های مختلف کشور پرداخت. 
همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از 
وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده 
ــتور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه نظرات  و دس
خود را ارائه کردند. در جریان جلسه شورای عالی 
پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت االسالم 
محسنی اژه ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری 
ــبت به  ــورای مزبور، نس ــرقت دبیرخانه ش از س
تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم افزایی و 
ــتگاه های ذی ربط  جلوگیری از موازی کاری دس
ــات  ــرقت، اقدام ــگیری از س ــتای پیش در راس
ــن در جریان  ــی را ترتیب دهد. همچنی مقتض
نشست فوق الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت 
ــورای عالی پیشگیری از وقوع جرم  دبیرخانه ش
ــد اجرای مصوبات این شورای عالی از  مکلف ش
ناحیه دستگاه های مسئول و ذیربط را پیگیری 
ــط آن  ــد و بر نحوه اجرای این مصوبات توس کن
ــد.در پایان این  ــته باش ــتگاه ها نظارت داش دس
ــه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و  جلس
ــایی و ارزیابی خطر  ــرورت پیش بینی، شناس ض
ــر و اقدامات الزم برای  ــوع جرم و اتخاذ تدابی وق
ــان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله  از می
زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری 
از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات 
این شورا وفق قانون تاکید کرد. گفتنی است در 
این جلسه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول 
قوه قضائیه، نائب رئیس نخست مجلس شورای 
ــور، وزیر اطالعات،  ــالمی، دادستان کل کش اس
وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر 
ــازمان بازرسی کل  آموزش و پرورش، رئیس س
کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون 
ــاون حقوقی  ــس، مع ــی مجل ــی و قضائ حقوق
رئیس جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی 
دیگر از معاونین دستگاه های عضو شورای  عالی 

پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد
فضایاطرافتئاترشهر
درشأنپایتختنیست

ــیب های اجتماعی  ــت: اگر به آس نادعلی گف
موجود رسیدگی نشود ممکن است خطرات 
بیشتری ساختمان تئاتر شهر که یک پایگاه 
فرهنگی است را تهدید کند.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،علیرضا نادعلی سخنگوی شورای 
ــهر تهران اظهار کرد: رسیدگی  ــالمی ش اس
ــاختمان تئاتر شهر و همچنین مقابله با  به س
آسیب های اجتماعی در پارک دانشجو یکی از 
نکاتی است که در این دوره از مدیریت شهری 
ــان، معتادان  ــت فروش قرار دارد؛ حضور دس
متجاهر و وجود دیگر آسیب های اجتماعی در 
ــاختمان تئاتر شهر و پارک دانشجو  اطراف س
شایسته پایتخت ایران اسالمی نیست و اگر به 
آسیب های اجتماعی موجود در پارک دانشجو 
رسیدگی نشود ممکن است خطرات بیشتری 
ساختمان تئاتر شهر که یک پایگاه فرهنگی 
است تهدید کند.نادعلی بیان کرد: به منظور 
اهمیت توجه به ساختمان تئاتر شهر تهران، 
ــهرداری منطقه ۱۱ و سازمان زیبا سازی و  ش
ــاد در راستای  همچنین وزارت فرهنگ و ارش
ــاس وظیفه به میدان آمدند تا مشکالت  احس
ــالش مدیریت  ــود را حل کنند؛ تمام ت موج

شهری حفظ بنای ساختمان تئاتر است.

یک نماینده مجلس: 
طولکشیدن

اجرایقانونرتبهبندی
درشأنفرهنگیاننیست

ــورای  ــردم خدابنده در مجلس ش ــده م نماین
ــتار اقدام عاجل وزارت آموزش  اسالمی خواس
ــرای قانون رتبه بندی معلمان  و پرورش در اج
ــینی  ــیدالبرز حس ــنا، س ــد.به گزارش ایس ش
ــرایط اقتصادی فعلی  ــان کرد: در ش خاطرنش
ــوق  ــازی حق ــی، همسان س ــت کنون و وضعی
ــر زحمتکش  ــأن این قش ــتگان در ش بازنشس
ــرار بگیرند.وی  ــری ق ــت که مورد بی مه نیس
ــن در تذکر دیگری به وزارت آموزش و  همچنی
پرورش و سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس 
شورای اسالمی بابت امورات فرهنگیان اهتمام 
ویژه ای کرد و رتبه بندی معلمان را به تصویب 
ــرای این قانون  ــیدن اج ــاند اما طول کش برس
ــت؛ وزارت آموزش و  ــأن فرهنگیان نیس در ش
ــازمان برنامه و بودجه باید در این  پرورش و س
ــه اقدامی عاجل کند.این نماینده مجلس  زمین
ــت، درمان و  ــری به وزیر بهداش در تذکر دیگ
آموزش پزشکی درباره وضعیت پرستاران کشور 
ــیاری از جوانان در دوران  خاطرنشان کرد: بس
ــه با کرونا در  ــیوع کرونا در خط مقدم مقابل ش
جهت زدودن این مشکل در کشور تالش کردند 

اما امروز متاسفانه حمایت شغلی ندارند.

وزیر آموزش و پرورش: 
مدارسسالآینده
حضوریاست

ــایی  وزیر آموزش و پرورش با توجه به بازگش
مدارس و شرایط کرونا گفت: در همه گیری ها 
آخرین مکانی که بسته شود مدرسه و اولین 
مکانی که باز می شود نیز مدرسه است. البته 
ــتی رعایت شود. در جلسه  باید نکات بهداش
ــده که  ــتاد ملی مقابله با کرونا مصوب ش س
ــال آینده مدارس و دانشگاه ها حضوری  در س
ــتاد کرونا اعالم  ــوند و اگر موردی باشد س ش
می کند.به گزارش میزان،یوسف نوری با اشاره 
به استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
ــم از ظرفیت دانش  ــت: برای اینکه بتوانی گف
بنیان ها در مدارس استفاده کنیم نهادسازی 
ــرکتهای  ــاهد حضور ش ــم امروز هم ش کردی

دانش بنیان در این نمایشگاه هستیم.

تخریبیکشهرکغیرقانونی
با۲۴ویالیلوکسدرچهارباغ

ــتان  ــتری اس آفتاب یزد: رئیس کل دادگس
ــهرک غیرقانونی با ۲۴  البرز از تخریب یک ش
ــاز در چهارباغ خبر داد  ویالی لوکس غیرمج
ــای ایجاد مجتمع اقامتی،  که مالک آن به ج
ــات و احداث ویال کرده  اقدام به تفکیک قطع
ــاره به  ــی هریکندی با اش ــین فاضل بود.حس
ــه در چهارباغ انجام و  ــرای حکم قضائی ک اج
ــهرک غیرمجاز  ــالی لوکس در یک ش ۲۴ وی
ــد، گفت: اجرای حکم امروز پیامی  تخریب ش
ــن در خصوص مقابله با هرگونه  قاطع و روش
تغییر کاربری غیرمجاز است و دستگاه قضائی 
در هر مرحله از اقدامات غیرقانونی با آن مقابله 
می کند.رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال 
در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز 
ــد مربوط به  ــزود: احکامی که امروز اجرا ش اف
تغییر کاربری غیرمجاز است که در آن فردی 
با سوءاستفاده از »موافقت اصولی« و مجوزهای 
ــداث »مجتمع اقامتی،  ــده جهت اح صادر ش
ــی«، به جای ایجاد مجتمع  پذیرایی و تفریح
ــررات ضمن تفکیک و  ــور، بر خالف مق مذک
ــجر، نسبت به  قطعه بندی یک قطعه باغ مش
احداث غیرقانونی یک شهرک با حدود ۲۴ باب 
ویالی مجلل اقدام می کند.وی با اشاره به رای 
ــده در خصوص این پرونده در  قطعی صادر ش
محاکم استان البرز، به فرایند ایجاد این شهرک 
ــاره کرد و متذکر شد: اداره کل  غیرقانونی اش
ــتی و گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دس
ــتان البرز، »موافقت اصولی« با طرح مالک  اس
جهت احداث یک مجتمع اقامتی، پذیرایی و 
تفریحی در یک قطعه زمین مشجر با کاربری 
باغ را در شهرستان خوش آب و هوای چهارباغ 
که در آن زمان بخشی از شهرستان ساوجبالغ 
ــتری  بوده را صادر می کند.رئیس کل دادگس
ــتان البرز با اشاره موافقت جهاد کشاورزی  اس
ــاوجبالغ با تغییر کاربری مقدار  شهرستان س
ــاحت ۳۲ هزار  ــع از کل مس ــر مرب ۷۹۸۰ مت
ــزود: این موافقت  ــع از باغ مذکور، اف متر مرب
ــروط به عدم  ــس از طی مراحل قانونی، مش پ
ــه منظور اجرای طرح  قطع درختان و فقط ب
ــال  موضوع »موافقت اصولی« به مدت دو س
ــت. ــدون دریافت عوارض مربوطه بوده اس و ب
ــتان البرز ادامه داد:  عالی ترین مقام قضائی اس
پیرو موافقت جهاد کشاورزی و در اجرای آن، 
فرمانداری ساوجبالغ نیز از آنجایی که باغ در 
خارج از محدوده شهر و بافت روستا بوده است، 
پروانه احداث بنای »مجتمع اقامتی، پذیرایی و 
تفریحی« جهت احداث »هتل«، »سوئیت های 
اقامتی«، »رستوران«، »سالن ورزشی«، »سالن 
اجتماعات« و فضای محدود اداری و خدماتی 
ــور را صادر می کند. ــرای اداره مجتمع مذک ب
وی با بیان اینکه متاسفانه مالک بعد از انقضاء 
مهلت دو ساله و بر خالف موافقت اصولی اقدام 
به تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی غیرقانونی 
کل مساحت ۳۲ هزار متری باغ و احداث ۲۴ 
باب ویال با استخر و آالچیق و محوطه سازی و 
ــان می کند؛ گفت: در واقع مالک  احداث خیاب
ــامل  ــداث یک مکان عمومی ش ــه جای اح ب
ــالن های ورزشی  هتل، سوئیت، رستوران، س
ــه مردم از این  ــتفاده هم و فرهنگی جهت اس
مکان بسیار زیبا و جذاب در چارچوب موافقت 
اصولی و مجوزهای صادر شده، با سوءاستفاده 
ــه ایجادیک  ــبت ب ــای اعطایی نس از مجوزه
شهرک خصوصی و ویالسازی غیرمجاز اقدام 
ــت.فاضلی هریکندی متذکر شد: با  کرده اس
ــکایت  توجه به این اقدام غیرقانونی و اعالم ش
ــاوجبالغ، رای  جهاد کشاورزی شهرستان س
ــر قلع و قمع  ــراء مبنی ب ــی و الزم االج قطع
ــزای نقدی به  ــده و ج ــتحدثات ایجاد ش مس
ــط شعبه اول  میزان۱۵۶۶ میلیارد ریال توس
ــتان صادر شد که دو بار  دادگاه تجدیدنظر اس
ــی محکوم علیه از سوی  تقاضای اعاده دادرس
ــد و بنابراین  ــور نیز رد گردی دیوان عالی کش
حکم الزم االجراء بود.وی در پایان تصریح کرد: 
رای قطعی این تغییر کاربری غیرمجاز مربوط 
به هشت ماه قبل است که امروز اجرایی شد؛ 
ــون چندین بار اخطار جهت خروج  البته تاکن
وسایل و نیز لوازم قابل استفاده به محکوم علیه 

و متصرفین داده شده بود.

9 اجتماعی

حوادث ماه های اخیریکبار دیگر زنگ خطر ایمنی را به صدا درآورد، 
ساختمان متروپل در آبادان فرو ریخت تا تراژدی پالسکو تکرار شود، 
ــل مکانیکی برخورد کرد تا  ــهد-یزد در میانه راه به یک بی قطار مش
ــود، دو کارگر در  ــان گرفته ش ــیر جان تعدادی انس با انحراف از مس
ــی پیش بینی وزش باد شدید کرده بود در ارتفاع  روزی که هواشناس
ــقوط جان خود را از دست بدهند، سر  ــغول به کار شدند تا با س مش
ــک کودک بین بدنه و پنجره خودرو گیر کرد تا به مرگی دلخراش  ی
دچار شود، ایربگ یا همان کیسه هوای خودروهای داخلی باز نشدند 
ــهم خود را در مرگ ومیرهای جاده ای داده باشند، و سیل جان  تا س
ــان می دهد رعایت نشدن  هموطنانمان را گرفت؛ همه این موارد نش
ایمنی چگونه می تواند با خلق حوادث یا سوانح مرگ هایی دلخراشی 
رقم بزند، طوری که به گفته رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از 
مصدومیت های دانشگاه شهید بهشتی: »متاسفانه به جای پیشگیری 

بعد از حادثه اشک می ریزیم.«

<مرگ ساالنه ۵۴ هزار نفر به دلیل وقوع حوادث
ــوانح و حوادث جان  ــدود ۵۴ هزار نفر به دلیل س ــاالنه چیزی ح »س
خود را از دست می دهند، سوانح ترافیکی، سقوط از ارتفاع، مرگ ومیر 
ــدن از عمده ترین علل مرگ ومیر  ــمومیت ها و غرق ش ــی از مس ناش
ــتند.« این ها صحبت های حمید سوری است، او  ناشی از سوانح هس
که درباره ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها مطالعات زیادی 
انجام داده به خبرآنالین می گوید: »سوانح یک بحث علمی است، اما 
متاسفانه تصور می شود با تجربه های خام یا اطالعات سطحی که افراد 
در طول زندگی شان به دست می آورند، مسئله سوانح را می شود حل 
کرد، حتی با همین اطالعات سطحی برای کشور و سازمان ها نسخه 
می پیچند، در صورتی که سوانح یک مسئله علمی است و ما متاسفانه 
درس نمی گیریم تا برای پیشگیری اقدام اساسی انجام دهیم.«سوری 
ادامه می دهد: »سوانح از مهمترین علل مرگ ومیر در کشور است، اما 
متاسفانه آنقدر که بر روی بعد از یک رخداد تاکید وجود دارد درباره 

قبل از وقوع رخداد تاکیدی نیست.«

<چرا پیشگیری نمی کنیم؟
ــت«، این جمله اگرچه تکراری است،  ــگیری بهتر از درمان اس »پیش
ــاده ترین جمله ای است که وضعیت موجود ایمنی را به چالش  اما س
ــد، بعید است کسی درباره این جمله تردید کند، اما همیشه  می کش
فراموش می شود، برای این که پیشگیری با آرزو کردن متفاوت است، 
ــس مرکز ارتقای  ــق و برنامه ریزی و دارد. رئی ــه اطالعات دقی نیاز ب
ــگیری از مصدومیت ها می گوید: »اپیدمیولوژی سوانح  ایمنی و پیش
ــتندات علمی موثق بومی کم داریم  ــور ما نشان می دهد مس در کش
ــته باشیم، برای  ــت تر، موثرتر و کم هزینه تر داش تا تصمیمات درس
ــوانح در فضای تاریک و  ــن تصمیم گیری های ما در خصوص س همی
مبهم گرفته می شود.«او ادامه می دهد: »در بحث ارتقای ایمنی باید 
برنامه جامعی داشته باشیم و نظارت کافی انجام بگیرد، اما متاسفانه 
در خیلی از زمینه ها که دچار خسارت می شویم نه نظارت کافی انجام 
ــود تا متوجه شویم در طول  ــتی انجام می ش می گیرد نه پایش درس
ــت، و نه همه این موارد به طور  ــده اس زمان چه تغییراتی حاصل ش
مستمر ارزشیابی می شود تا متوجه شویم مداخله هایی که انجام دادیم 
ــفانه به جای پیشگیری بعد از حادثه اشک  چقدر موثر بوده اند. متاس

می ریزیم.«

<عدم سرمایه گذاری برای افزایش ایمنی
سوری در پاسخ به این پرسش که دلیل بی برنامه بودن درباره ی ارتقاء 
ایمنی چیست می گوید: »یکی از مشکالت عدم سرمایه گذاری کافی 
ــرمایه فقط مسائل مالی  ــت، منظور از س برای تحقیق و آموزش اس
ــت بلکه مثالً متناسب با نیازهایی که داریم رشته های تحصیلی  نیس
ایجاد نشده است، دانشگاه های ما نسبت به ایمنی کمتر توجه کرده اند 
ــت و رویکرد  ــته ای اس ــئله میان رش ــی که ایمنی یک مس درصورت
ــت.«یکی از موارد رعایت نشدن  ــتن کافی نیس جزیره ای به آن داش

ایمنی، تولید خودروهای داخلی است، مسئله ای که مدتی است مورد 
ــبب افزایش اختالف  ــه پلیس قرار گرفته و هر از چند گاهی س توج
پلیس با شرکت های خودروساز می شود، به خصوص باز نشدن کیسه 
هوای خودروها، طی ماه های اخیر مورد توجه کارشناسان ایمنی قرار 
گرفته است. سوری درباره تاثیر کیفیت خودرو در بروز سوانح رانندگی 
می گوید: »رخداد سوانح ترافیکی علت های چندگانه دارد، علت هایی 
که بر یکدیگر اثرگذار هم هستند، اما وقتی این اثرگذاری را محاسبه 
ــانی عمده ترین علت در بروز  ــت که خطای انس می کنیم طبیعی اس
حوادث رانندگی باشد، اما درخصوص سهم خودرو با توجه به بررسی 
ــدود ۲۰ درصد علت حوادث رانندگی که  ــل حوادث، چیزی ح عوام
ــت، به همین  ــور رخ می دهد به خاطر خودروهای نا ایمن اس در کش
ــبت به جاده نا ایمن  ــل خودروهای نا ایمن نقش جدی تری نس دلی
ــه ی استاندارد ایمنی  در بروز تصادفات رانندگی دارند.«او در مقایس
ایران با کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بیان می کند: »متاسفانه علیرغم 
ــده است همچنان  ــته که سبب کاهش حوادث ش تالش های گذش
ــوانح و حوادث نداریم، بنابراین  جایگاه خوبی در جهان از نظر بروز س
خیلی کارها باید انجام شود تا به سطح استاندارد جهانی برسیم، در 
ــوانح ترافیکی از میانگین جهانی باالتر هستیم اما اگر در  خصوص س
مقایسه با کشورهای موفق محاسبه کنیم وضعیت خوبی نداریم، مثاًل 
در اروپا میزان مرگ ناشی از سوانح ترافیکی چیزی حدود ۱۰ نفر در 
ــت اما این رقم در کشور ما حدود ۲۰ نفر در ۱۰۰  ۱۰۰ هزار نفر اس
هزار نفر است، این یعنی دو برابر کشورهای اروپایی در کشور ما مرگ 

و میر ناشی از سوانح ترافیکی وجود دارد.«

<نقش تحریم ها در کاهش استاندارد ایمنی در کشور چقدر است؟
ــگیری از مصدومیت های دانشگاه  رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیش
شهید بهشتی، در پاسخ به این پرسش که نقش تحریم ها در کاهش 
ــد: »تحریم ها در  ــت بیان می کن ــور چقدر اس کیفیت ایمنی در کش
خصوص عدم تهیه تجهیزات در بروز سوانح تاثیر داشته اما به نظرم قبل 
از تجهیزات و تحریم، ما در مدیریت سوانح به خصوص در پیشگیری از 
رخداد مشکل داریم. در این باره دانش کافی و سازوکارهای به روز شده 
ــازوکارهای مدیریت سوانح مشکل داریم،  وجود ندارد، ما هنوز در س
بنابراین در چنین شرایطی تعمیم دادن بروز حوادث به خطای انسانی 

ــکل عمده ما در مدیریت  ــتی نیست، احساس می کنم مش کار درس
ــت، اما در بعد از وقوع  ــگیری اس رخداد به خصوص در مرحله پیش
رخداد در امکاناتی مانند پزشکی، جراحی و موارد دیگر خوب هستیم، 

اما در مرحله پیش رخداد ایراد اساسی داریم.«

<بازی با جان مردم در جاده هایی پر از وعده و وعید
ــوی دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت: گوش  از س
ــرزمین از وعده های انتخاباتی پر است، متاسفانه ما اندر  مردم این س
خم کوچه ناایمنی از جنس عمرانی و صنعتی، حیران هستیم و هنوز 
کارنامه مدیران ناکارآمد دولت های گذشته را مرور می کنیم، فارغ از 
اینکه امروز، فردای نیامده دیروز است، وعده و وعیدهای وزرای دولت 
کنونی هیچکدام جامه عمل نپوشیده و دولت همچنان نظاره گر باال 
ــت.معین الدین سعیدی در  ــدن مرگ و میر جاده ای اس و پایین ش
گفت وگو با خانه ملت در مورد فرسودگی راه هایمواصالتی و جاده های 
ــرق به غرب و جنوب به  ــور گفت: ایران در شاهراه و کریدور ش کش
ــمال دنیا قرار دارد ظرفیت های ترانزیتی بی بدیلی را در خصوص  ش
مسیرهای ارتباطی زمینی دارد اما از طرفی طی سال های اخیر شاهد 

توزیع عادالنه منابع توسط وزارت راه و شهرسازی نبودیم.

<بی عدالتی را به وضوح می توان دید
ــهر، کنارک وقصرقند در مجلس شورای  نماینده مردم چابهار، نیکش
ــازی اگر  ــالمی افزود: برای رویت بی عدالتی در حوزه راه و شهرس اس
ــته باشیم  ــازی داش بازدیدی از محل کار معاونت وزارت راه و شهرس
ــهم ۲  ــور، با س ــازی کش ــه راه و شهرس به وضوح بی عدالتی در نقش
درصدی سیستان و بلوچستان مشاهده خواهیم کرد؛ این مسئله تنها 
ــت بلکه شهرهای حاشیه ای دیگر کشور  مختص به این استان نیس
ــایه بی توجهی به زیرساخت ها، در میزان تلفات جاده ای را  نیز در س
به راحتی می توان تخمین زد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی در مجلس یازدهم اظهار کرد: فرسودگی و غیراستاندارد بودن 
ــدادی از خانواده های ایرانی  ــور هر چند روز یکبار تع جاده های کش
ــطه  ــداد کثیری از مردم ایران به همین واس ــدار می کند و تع  را داغ
 سیاه پوش می شوند، این شرایط برای سیستان و بلوچستان با شدت بیشتر 
ــتان  رقم می خورد به فرض مثال راه اندازی مرز ریمدان در جنوب اس
سیستان و بلوچستان ظرفیتی بزرگ محسوب می شود که متاسفانه 
ــوان افزایش بار و  ــاخت های آن ت ــایر زیرس به دلیل بی توجهی به س
ــعیدی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه  مسافر را نخواهد داشت.س
ــه و بودجه برخالف نامش بدون  ــازمان برنام و بودجه تاکید کرد: س
برنامه حرکت می کند و همچنین شاهد هستیم بدون برنامه کریدور 
ــابندر که مهمترین مسیر ساحلی کشور است را حذف  چابهار به پس
ــم در ادامه تصریح کرد:  ــت.نماینده مردم در مجلس یازده کرده اس
حادثه خیز بودن بسیاری از نقاط جاده ای کشور و فرسودگی ناوگان 
ــی به ویژه اتوبوس ها و کامیون ها، در کنار نا ایمنی خودروهای  عموم
ــیاری از هموطنان در  تولید داخل امروز عامل مرگ و میر تعداد بس
جاده های کشور شده است.نماینده مردم با اشاره به وعده و وعیدهای 
ــود وضعیت جاده ها گفت:  ــده در مورد ایمنی راه ها و بهب محقق نش
گوش مردم این سرزمین از وعده های انتخاباتی پر است، متاسفانه ما 
ــتیم  اندر خم کوچه ناایمنی از جنس عمرانی و صنعتی، حیران هس
و هنوز کارنامه مدیران ناکارآمد دولت های گذشته را مرور می کنیم، 
فارغ از اینکه امروز، فردای نیامده دیروز است، وعده وعیدهای وزرای 
دولت کنونی هیچکدام جامه عمل نپوشیده و دولت همچنان نظاره 
ــعیدی در پایان  ــدن مرگ و میر جاده ای است.س گر باال و پایین ش
ــان کرد: امروز اراده جدی از طرف وزارتخانه صنعت، معدن  خاطرنش
ــت و از طرفی اراده  ــارت در جهت بهبود کیفیت خودروها نیس و تج
ــازی در جهت بهبود وضعیت  ــرف وزارت راه و شهرس ــخی از ط راس
ــور وجود ندارد، کمبود منابع بهانه ای بیش در سایه سوء  راه های کش
مدیریت ها نیست که امروز به کرات می شنویم، نگذارید مرگ جوانان 
این سرزمین در جاده های فرسوده کشور و زیاده خواهی خودروسازان 

امری عادی جلوه داده شود.

 یک کارشناس:

دو برابر اروپایی ها مرگ ومیر ناشی از سوانح ترافیکی داریم

 رخداد سوانح ترافیکی علت های چندگانه دارد، 
علت هایی که بر یکدیگر اثرگذار هم هستند، اما 
وقتی این اثرگذاری را محاسبه می کنیم طبیعی 
است که خطای انسانی عمده ترین علت در 
درخصوص  اما  باشد،  رانندگی  حوادث  بروز 
سهم خودرو با توجه به بررسی عوامل حوادث، 
چیزی حدود ۲۰ درصد علت حوادث رانندگی 
که در کشور رخ می دهد به خاطر خودروهای 
نا ایمن است، به همین دلیل خودروهای نا ایمن 
نقش جدی تری نسبت به جاده نا ایمن در بروز 

تصادفات رانندگی دارند

ــهرداری تهران  ــف ش ــرد ضعی ــران از عملک ــس ته ــس پلی رئی
درساماندهی معتادان متجاهر گالیه کرد و گفت: خرده فروشان 
مواد مخدر باید به اردوگاه بروند نه زندان. سردار حسین رحیمی 
ــوالی مبنی بر اینکه آیا جلسات  ــخ به س در گفتگو با مهر در پاس
ــاماندهی معتادان  ــهرداری تهران به منظور س و کارگروه های ش
ــتان  ــته یا خیر، افزود: دوس ــر تا کنون نتیجه ای هم داش متجاه
ــی هم در این  ــد و صحبت های فراوان ــهرداری تالش می کنن ش
ــات فراوانی  ــته اند؛ تا کنون کارگروه و جلس زمینه با پلیس داش
ــت.  ــا هیچ اتفاق مهم و خاصی رخ نداده اس ــکیل داده اند ام تش
ــاره به اینکه از جلسات و کارگروه های شهرداری برای  وی با اش
ساماندهی معتادان متجاهر هیچ چیزی عاید پلیس نشده است، 

ــت که بگوییم ۵  ــوان مثال این گونه نبوده اس ــه داد: به عن ادام
ــتر ساماندهی  ــبت به قبل بیش هزار یا ۲ هزار معتاد متجاهر نس

کرده ایم.

<لزوم جمع آوری معتادان متجاهر 
ــا اعتیاد و  ــه مبارزه ب ــزود: در زمین ــس پایتخت اف ــس پلی رئی
ــم. یکی جمع آوری  ــادان متجاهر دو بحث داری ــع آوری معت جم
ــه و تقاضای مواد مخدر  ــت و دیگری عرض معتادان متجاهر اس
است؛ اگر می خواهیم فعالیتمان در این زمینه نتیجه داشته باشد 
ــا تاکید بر اینکه  ــا هم جلو برد. رحیمی ب ــا هر دو موضوع را ب ب
ــتگاه هایی  ــئله برای دس باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر مس

ــود، گفت: اگر ما  ــتند، تعریف ش ــه عهده دار این موضوع هس ک
ــاد متجاهر در تهران داریم باید برای  ــم ۸ تا ۹ هزار معت می گوئی
ــهر را  ــکان در نظر بگیریم تا ش ــروری اینها م ــداری و بازپ  نگه

آلوده نکنند.
ــزار خرده فروش مواد  ــه اینکه در تهران ۷ تا ۸ ه ــاره ب وی با اش
ــدر باید در اردوگاه  ــان مواد مخ مخدر داریم، افزود: خرده فروش
نگهداری شوند اما متأسفانه شاهد این هستیم که خرده فروشان 
ــتگیری یا آزاد می شوند و یا به زندان می روند. فرمانده  بعد از دس
ــخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  انتظامی تهران بزرگ، در پاس
ــاماندهی معتادان  خأل اصلی در زمینه عدم موفقیت در حوزه س
ــت که در گام اول یک  ــت، گفت: نظر من این اس متجاهر چیس
ــود تا  ظرفیت ۱۰ هزار نفری برای معتادان متجاهر پیش بینی ش

بتوان تمامی این افراد را ساماندهی کرد.

گالیهپلیسازعملکردضعیفشهرداریدرساماندهیمعتادانمتجاهر

یادداشت  

رویکردapproach نام دارد. رویکرد به ما می گوید در تنظیم برنامه های 
خود باید به کدام سو حرکت کنیم.هر شخصی قبل از مراجعه به مشاور 
ــناس بهتر است که مروری بر رویکردهای روانشناسی داشته  یا روانش
ــد چون بهتر مراحل درمان پیش میرود  ــد و تا حدودی آشنا باش باش
ــنهاد درمانگر  ــط خود مراجعه یا به پیش انتخاب رویکرد می تواند توس
ــود که آیا درمانگر یا روانشناسی  ــوال مطرح می ش انجام گردد. این س
ــکالتی که دارند  ــا رویکرد درمانی خاصی برای گروهی از افراد و مش ب
می تواند مناسب تر باشند؟در جواب باید بگویم بله روانشناسانی داریم 
ــه اول که مراجع  که با رویکرد درمانی خاصی کار می کنند و در جلس
ــط درمانگر مطرح  ــرح حال خود را مطرح میکند این مبحث توس ش
ــرد کار می کنم و روند درمان بدین  ــود که من فقط با این رویک می ش
صورت می باشد؛تصمیم گیری توسط مراجع صورت می گیرد بنابراین 
ــه مراجع کمک می کند. ــا رویکردها در تصمیم گیری ب ــنا بودن ب آش

ــیار زیاد و متعددی داریم.مثال؛ تعدادی از  رویکردهای روانشناسی بس
روانشناسان هستند که رویکرد التقاطی دارند.

رویکرد التقاطی چیست؟
ــرد متفاوتی را به کار  ــان گر برای هر مراجعه رویک ــن روش درم در ای
ــه دارد نیازها و  ــکل مراجع هدفی ک ــتگی به نوع مش می بندد که بس
ــد  انتظارات مراجع دارد که در هر کدام از افراد می توانند متفاوت باش
ــان. این رویکرد درمانگرانی انجام می دهند که  ــکل یکس حتی با مش
مهارت خاصی در برنامه ریزی در روند درمان را دارند یا تجربه زیادی 

درزمینه درمان داشته اند.
۵دسته رویکرد اصلی درمانی داریم:

ــان دارای سیستم عصبی پیچیده ای است و  ــت شناختی: انس ۱. زیس
تمام فرآیندها و رفتارهای روانی به گونه ای خاص با سیستم عصبی و 

مغز ارتباط دارند. با توجه به این رویکرد، رفتار ما حتی زمانی که فکر 
می کنیم یا چیزی را احساس می کنیم، براساس فعالیت های عصبی – 

زیستی شکل می گیرد.
مطالعه فیزیولوژی و فرآیندهای بیولوژیکی از همان ابتدا تاکنون نقش 

بسزایی در روانشناسی داشته است.
چارلز داروین ابتدا این ایده را مطرح کرد که تکامل و ژنتیک در رفتار 

انسان نقش دارد.
ــتش این رویکرد برای  ــخص هس همینجور که از نام این رویکرد مش
ــان هست که بررسی میکند سیستم  توصیف کنش های زیستی انس

عصبی انسان را در ارتباط با رفتار،احساس و عملی که انجام می دهد.
درمان در این رویکرد؛دارو درمانی می باشد.

ــناخته  ۲.روانکاوی:زیگموند فروید به عنوان بنیانگذار علم روانکاوی ش
ــف روان ناآگاه یا ناخودآگاه  ــود که شهرت اصلی او به دلیل کش می ش
ــت.فروید یکی از اندیشمندان قرن بود،هرچند قبل از فروید بعضی  اس
ــوفان آگاهی هایی درباره ناهوشیاری و  از شاعران و هنرمندان و فیلس
ــی اولیه زندگی داشته اند اما کارهای برجسته  خیالپردازی های جنس
فروید بود که ما را به پذیرش جویی این موضوعات وادار ساخت؛ امروزه 

نیز بسیاری از افراد عقاید او را ننگ آور تلقی می کنند.
ــد در مورد بخش های مربوط به  ــهورترین نظریه فروی مهمترین و مش

ذهن است) نهاد،من، من برتر(.
ــی گفته  ــتفاده از تداعی آزاد )به روش ــد تکنیک هایی را مثل اس فروی
ــش خطور می کند، بیان  ــه در آن بیمار هرآنچه را به ذهن ــود ک می ش
می نماید( و همچنین کشف انتقال )فرایندی که در آن مراجع خاطرات 
ــذارد( و همچنین فرایند  ــی خود را با درمانگرش درمیان می گ کودک

تحلیلی روانشناسی را ارائه کرد. 
۳. رفتاری: این نظر که تنها رفتار باید موضوع پژوهش در روانشناسی 
باشد اولین بار توسط واتسون مطرح شد.روانشناسان رفتارگرا معتقدند 
ــود و به بررسی  ــیله محرک های بیرونی کنترل می ش که رفتار به وس
ــرد act رویکرد رفتاری  ــاهده فرد می پردازد.رویک رفتارهای قابل مش
ــناختی ست یعنی  ــد که هدف این رویکرد انعطاف پذیری ش می باش

ــدن در  ــه بتواند به جای غرق ش ــد ک ــته باش فرد این توانایی را داش
ــته و آینده، در زمان حال زندگی کند و ارزشها و اهداف خود را  گذش
شناسایی کرده و به جای دوری و فرار از افکار، احساس ها، خاطره های 
آزاردهنده،رفتاری را جایگزین کند که با ارزش ها و اهدافش هماهنگ 

باشد.
۴. شناختی: روانشناسی شناختی توجه به فرآیند های درونی فرد دارد. 
رویکرد شناختی رفتاری برای نخستین بار در اواخر دهۀ ۵۰ و ابتدای 
ــط آلبرت الیس و آرون  دهۀ ۶۰ میالدی و طی دو حرکت موازی توس

تی بک در آمریکا آغاز شد.
ــردگی،  ــد)درمان اختالالت افس ــرد cbt می باش ــن رویک ــان ای درم

اضطرابی،وسواس(
۵. انسان گرایی: مازلواولین کسی بود که بنیانگذار نهضت روانشناسی 
انسان گرا بود.مازلو روی شخصیت انسان های بهنجار و عالی کار کرده 

است. وی چند خصوصیت انسان براش مهم بوده: 
۱.خشنود باشند.

۲. آرامش خاطر داشته باشند.
۳.خرسند باشند.

ــان پنج سلسله مراتب نیازها را مطرح  مازلو برای رشد شخصیت انس
کرده است:۱. نیازهای فیزیولوژیکی۲. نیازهای ایمنی۳. نیازهای تعلق و 

محبت۴. نیازهای احترام۵. نیازهای خودشکوفایی
مازلو عالوه بر ۵ نیازها،نیاز های شناختی را مطرح می کند که دو دسته 
است یک: نیاز به فهمیدن دو: نیاز به دانستن که همه انسان ها این دو 
نیاز را در خودشان دارند؛و همچنین نظریه راجرز ریشه در روانشناسی 
ــان گرایانه دارد. ازنظر راجرز رویدادهای گذشته،تجربیات خود را  انس
ــت و توانایی تغییر دادن شخصیت و  با درمانجویان به وجود آورده اس
بهبود،دردرون انسان قرار دارد.از نظر راجرز،خودآگاهی تنها عامل بسیار 
مهم در پیش بینی رفتار است و خودآگاهی را پذیرش خود و احساس 
ــخصیت او  ــئولیت در قبال خود تعریف میکند.این عامل برای ش مس
اهمیت داشت وی مطرح کرد:این تجربه به من کمک کرد که تصمیم 

بگیرم که به جای اینکه محیط را تقصیر بدانم خودم را تغییر دهم.

مروریبر
رویکردهایروانشناسی

بهاره زارع زاده 
روانشناس 
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سخنگوی اقتصادی دولت با اعالم اینکه برای کنترل تورم و جلوگیری 
از برداشــتن از جیب مردم و فعاالن اقتصــادی تالش هایی صورت 
گرفت، نتایج آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد. احسان 
خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره 
دســتاوردهای سفر پوتین و اردوغان به ایران، اظهار کرد: این سفرها 
در راستای سیاست کلی و زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت 
پیگیری می شــود و ســفری که آقای پوتین داشت بر محور اجرایی 
شــدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به آن ها اشاره شده بود، 
از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد دیگری که بر آن ها 
تفاهم شــده بود. وی افزود: همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه 
و نیز اجماع نظر دو رئیس دولت بر افزایش ســقف مراودات تجاری 
هم از جمله مواردی بود که در گفت وگو با آقای اردوغان مطرح شد. 
خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های رئیس جمهور کنترل 
تورم است گفت: بعد از افزایش قیمت هایی که در خرداد و اردیبهشت 
وجود داشت، اقدام هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است. وی 
ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری 
که در مقایســه با سال قبل ۴۸ درصد رشــد منابع درآمدی بودجه 

محقق شده است. 

< افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری 
از برداشــتن از جیب مردم و فعاالن اقتصادی تالشــی هایی صورت 
گرفت که به مرور نتایــج آن را می بینیم. خاندوزی همچنین تاکید 
کرد: وصولی خزانه از فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست 
امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد داشته 
است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت صدور مجوز 
در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تاکید دولت در ســال کمک 
به تولید، کاهش هزینه ها و رفع موانع تولید از جمله در مجوزهاست 
که پیگیری می شــود و تا کنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به 
دستگاه های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست ها 
منجر به صدور مجوز شــد و درخواســت کننده بدون عبور از مسیر 
مراجعه حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت 
کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررســی هســتند و برخی 
دستگاه ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه ها 

دچار مشکل هستند. 

< روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان ثبت می شود
خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد 
خرید نان کشــور ذیل این طرح انجام می شــود و روزانه ۷۰ میلیارد 
تومان خرید نان ثبت می شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است. 
وی ادامه داد: با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار فراهم شد 
تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می شود و چقدر 
انحراف در مســیر دارد، چون بســیاری از این آردها پخت نمی شد 
و با تکمیل این ســامانه شــاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجموعه 
آرد توزیع شــده در خبازی ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد. 
خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما تحت پوشــش این 

سامانه قرار دارد. 

< طرح آزمایشی بنزین در کیش متوقف شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه اجرای 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش انجام شد و موفقت آمیزبودن 
آن و اینکــه آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشــور در نظر 
گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند به شکل آزمایشی 
انجام شــد و بعد از پنج ماه دوره آزمایشی، از ابتدای مردادماه متوقف 
شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه ای خدمت رئیس 
جمهوری و اعضای ســتاد اقتصادی مطرح و بعد تصمیم گیری شود 
که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصالحاتی باید انجام شود. خاندوزی 
یادآور شــد: همچنین اگر قرار اســت این طرح توسعه پیدا کند یا 
همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این 
زمینه گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در 

سال جاری افزایش قیمت بنزین نداریم، نخواهد بود. 

< پیگیری ورود روبل به بازار متشکل ارزی با بانک مرکزی است
وی درباره ورود روبل به بازار متشــکل ارزی، تاکید کرد: مسئولیت 

پیگیری این محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی 
هم شروع شده است. در سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون 
برنامه ششــم بود، درصد عملکرد و تحقق پایینی را شــاهد بودیم. 
ســخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد 
پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه اولین گام را با روسیه برداشتیم 
و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. گامهای بعد 
چه با روســیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم 

امسال سال خبرهای متناوبی در این محور باشد. 

< خبری از استعفای رئیس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بین بانکی اظهار کرد: 
به شایعات بی پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رئیس بانک مرکزی 
در کار نبوده اســت و سیاست ســتاد اقتصادی دولت همانی است 
که در بهمن ســال گذشته توســط معاون اول ابالغ شد که تکالیف 
متعددی برای دســتگاه ها وجود داشــت؛ از جمله سود بین بانکی و 
موضوع جدیدی دنبال نمی شــود. بنا است موضوع در جلسه شورای 
پول و اعتبار مطرح شــود. وی در پاســخ به پرسشی درباره آخرین 
وضعیت بازماندگان ســهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو 
ســطح را داریم که سطح اول برمی گشــت به گروه هایی که تحت 
پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش 
دهکی بود که در قانون اجرای سیاســت های اصل ۴۴ آمده که آن ها 
هم می توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این 
افراد در سطح دوم بیشتر است. خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه 
دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام 
می داد، اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع ترین زمان 
ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این 
کار را انجــام دهیم که طبق اطالعاتی که بین دســتگاه ها رد و بدل 
شــده قریب به سه میلیون نفر افراد بازمانده از سهام عدالت هستند 
که اطالعاتشان در نهادهای تحت پوشش کشور وجود دارد و مشمول 
دریافت سهام هم هستند، ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه 
آماده شد که در کمیســیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در 
صف طرح در هیئت دولت قرار دارد. امیدواریم که در همین مردادماه 
مصوبه هیئت دولت را در این زمینه داشته باشیم. وزیر اقتصاد گفت: 
در خصوص ســطح دوم که تعداد زیادی از مردم هســتند که در ۶ 
دهــک اول درآمدی قرار دارند، الزم اســت اطالعات دقیق تری را از 
این افراد داشته باشیم. در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
بانک اطالعاتی نسبتاً خوبی در دستگاه ها وجود دارد اما در خصوص 
جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطالعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که 
باید به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین 
اجتماعی ســهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، 

برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد. 

< دولت با روش های غیر قیمتی مصرف بنزین را کنترل می کند
خانــدوزی درباره موضوع واردات بنزیــن نیز گفت: با توجه به دقت 
آماری تولید فراورده ها از جمله بنزین، وضعیت تولید خوب اســت. 
با توجه به دســتور رئیس جمهوری برای عدم افزایش قیمت بنزین 
در ســال جاری، دولت با ابزارهای غیرقیمتی و روش هایی همچون 
گازسوز کردن خودروها دنبال این است که مصرف را کنترل کند تا 
امسال را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی به واردات بنزین و فرآورده 
وجود نداشته باشد یا به شکل حداقل باشد. وزیر اقتصاد در خصوص 
نرخ ســود بین بانکی و اینکــه نامه نگاریهایی در زمینه جلوگیری از 
افزایش نرخ ســود بین بانکی باعث طرح استعفای صالح آبادی شده 

است، گفت: خواهش می کنم به شایعات بی پایه دامن نزنید. استعفایی 
از ســوی رئیس بانک مرکزی در کار نبوده اســت. سیاســت ستاد 
اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون 
اول ابالغ شــد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت؛ از 
جمله نرخ ســود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی شــود. بنا 
است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره ادعاهای مســئوالن دولت قبل درخصوص خزانه 
دولت و تورم گفت: آمارهای اقتصادی شهریور ۱۴۰۰ روشن است و 
مرجع انتشــار این آمارها هم بانک مرکزی بوده که تا آن زمان هنوز 
رئیس کل تغییر نکرده بود. اگر نقدی وجود دارد به همان زمان است. 
عدد و ارقامی که من هم در بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور و 
بدهی به صندوق های بازنشستگی اعالم کردم با دقت و صحت است. 
اگر دوستان از مراجع رسمی اطالع دیگری دارند استقبال می کنیم 
تا آمارهای جدید را بشــنویم. سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با 
تخلفات بانکی گفت: نظارت بر شــبکه بانکی برعهده بانک ها و بانک 
مرکزی اســت و ما هم در وزارت اقتصاد این مســئولیت را داریم و 
ابالغیه رسمی از طریق هیئت مدیره تک تک بانک ها در زمینه اجرا، 
گام خوبی بود؛ اما اخبار متعددی می رسید که برخی شعبه ها تمکین 
نمی کردند و اقدامات جدی برای مقابله با این موضوع صورت گرفت و 
مدیریت چندین شعبه بانک بابت عدم اجرای قانون برکنار شدند و از 

طریق سامانه بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله هستیم. 

< دو مدیرعامل دولتی بخاطر گرانی تا مرحله برکناری پیش رفتند
وی در پاســخ به پرسشی در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات وزارت 
اقتصــاد در موردعدم افزایش قیمت اقــالم ثانویه طبق قولی که به 
مردم داده شده گفت: این از موضوعات مستمری است که در تمامی 
جلسات ستاد تنظیم بازار در دستور قرار دارد و هر هفته که در دفتر 
آقای مخبر جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می شود یکی از دستورهای 
ثابت جلســه، رصد میزان تخلفاتی اســت که نســبت به مقررات 
قیمت گذاری ها و ســقف قیمت مصوب رخ می دهد. در این موضوع 
هم در برخی موارد منجر به توبیخ شدید مدیران شرکت های خاطی 
شده است و در دستگاه های دولتی تا مرحله برکناری یکی دو نفر از 
مدیر عامالن آن شرکت ها پیش رفته است و در خصوص بخش های 
غیر دولتی باتوجه به اینکه سازمان تعزیرات، اختیارات جدیدی کسب 

کرده، آن ها مسئول انجام این امر شده اند. 

< آخرین اخبار در خصوص وام ودیعه مسکن
خاندوزی درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در خصوص وام ودیعه 
مســکن ۲۷ هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیل شده برای استفاده از 
این وام ارســال شده اســت که ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیالت 
معرفی شده اند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری 
هم ارسال شده که بانک ها برای دادن این تسهیالت تعلل کرده اند که 
با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانه ها گرفته خواهد 
شد. باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب 
نیست. وزیر اقتصاد در رابطه با وام ازدواج تاکید کرد: امیدواریم امسال 
بدون اینکه تســهیالت تکلیفی تاثیر منفی بر بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی بگذارد این امر محقق شود. همچنین ۲۶ هزار میلیارد تومان 
میزان تسهیالت پرداختی سه ماهه اول تسهیالت ازدواج برای ۱۹۴ 
هزار نفر اســت. خاندوزی درباره تسهیالت ساخت مسکن گفت: با 
توجه به اطالعاتی که نشــان می دهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده اند و در مراحل مختلفی 
هســتند. در بخش مهمی از پروژه ساخت مسکن و عرضه و تقاضای 
مسکن یک عقب افتادگی چندســاله داریم که باید جبران شود. در 
حوزه عرضه و ساخت نیازمند یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف 
دولت محقق شود که بخشی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است. 
وی یادآور شــد: روش های دیگری هم وجود دارد که خود وزارت راه 
از آن بهره می گیرد. مثل ظرفیت تامین مالی خارجی یا تهاتر هزینه 
ساخت مســکن با صادرات نفت و موارد دیگر را برنامه ریزی می کند 
تا مجموع این بســته به افزایش سرعت ساخت مسکن منجر شود. 
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به نقش بازار سرمایه در تامین 
مالی پروژه های پیشران، گفت: بخش قابل توجهی از تسهیالت تبصره 
۱۸ قانون بودجه امســال را برای طرح های پیشران دولت اختصاص 
داده ایم. بســیاری از شرکت ها را هم به داشــتن پروژه های پیشران 

تشویق کردیم.

اقتصادی

رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد که درحال حاضر 
قیمت بلیط هواپیما از قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات پایین تر 
است و شرکت های هواپیمایی هزینه های گزافی برای یک پرواز باید 
پرداخت کنند که اکثر این هزینه ها به نرخ دالر محاسبه می شود اما 
قیمت بلیط هواپیما ریالی است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا موسوی در 
نشست خبری اظهار کرد: برخی انجمن ها بدون هیچ اطالع و تخصصی 
در صنعت هوانوردی اظهار نظر می کنند و متاسفانه برخی از دستگاه ها 
بر اساس همین اظهار نظرها تصمیم گیری می کنند اما باید بدانیم که 
قیمت یک چلوکباب با نوشابه و دسر و مخلفات زیر یک میلیون نیست 
و بیشتر از قیمت بلیط هواپیماست. وی افزود: شرکت های هواپیمایی 
دنبال ارائه خدمات خوب هستند نه ثروت اندوزی، اما باید بگوییم به 
دالیل و مشکالت مختلف از جمله مسائل مالی و اقتصادی از مجموع 
۳۳۳ فروند از هواپیماهای مسافری، حدود نیمی از آن ها غیر فعال و 
زمین گیر هستند. وی با اشاره به این که تراز شرکت های هواپیمایی 
منفی است و ایرالین ها زیان ده هستند ادامه داد: بلیط هواپیما در بازار 
سیاه قیمت های متفاوتی پیدا کرده و آدمهای مختلفی در این زمینه 
تماس می گیرند و دنبال بلیط هواپیما هستند. اما باید گفت که همیشه 
و در محاسبه قیمت بلیط هواپیما نرخ پایین تری از ارز آزاد راه محاسبه 
کردیم تا مردم کمتر فشــار را تحمل کنند به عنوان مثال در ســال 
گذشته نرخ ارز ۲۲ هزار تومانی برای بلیط هواپیما در نظر گرفته بودیم 
و مبنای محاسبه قیمت بلیط هواپیما در آخرین نرخ نامه مصوبه ۲۵ 
هزار تومان است. موسوی اضافه کرد: ۶۰ درصد از هزینه شرکت های 
هواپیمایی ارزی اســت که می توان به خرید قطعات، آموزش نیروها، 
نشــریات و غیره اشاره کرد به عنوان مثال روغن، الستیک هواپیما و 
حتی موکت کف هواپیما و روکش صندلی ها از خارج تامین می شود 
چرا که باید دارای استانداردهای خاصی باشد. همچنین بیمه مسافران، 
بیمه های بین المللی اســت که با نــرخ ارز آن را پرداخت می کنیم و 
با وجود این حجــم از هزینه های ارزی نرخ بلیت هواپیما به صورت 
ریالی دریافت می شود. یکی دیگر از مسائلی که در پروازهای داخلی 
هزینه های ما را شــامل می شود هزینه های فرودگاهی و هندلینگ، 
پارکینگ هواپیما و نشســت و برخاست است که با نرخ ارز محاسبه 
شــده و شــرکت فرودگاه ها آن را از ما دریافت می کنند. همچنین 
حدود ۱۱ درصد قیمت بلیت هواپیما عوارضی است که دستگاه های 
مختلف از شرکت های هواپیمایی دریافت می کنند. وی با بیان این که 

هزینه های فرودگاهی طی ۱۰ سال گذشــته ۷۰ برابر افزایش پیدا 
کرده است، گفت: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ هزینه یک نشست 
و برخاســت هواپیما MD در فرودگاه های اهواز، مشهد و مهرآباد به 
ترتیب ۴۳۲ هزار تومان، ۶۷۲ هزار تومان و ۶۷۴ هزار تومان بوده است 
که در سال گذشته به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، شش میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این 
هزینه ها سبب شده که نه تنها ایرالین ها سهمی از فروش بلیت هواپیما 
ندارند بلکه به دلیل زیان انباشــته و بدهی های زیاد به دستگاه های 
مختلف مانند شرکت فرودگاه ها، سازمان هواپیمایی، شرکت نفت و 
غیره تراز منفی دارند. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: 
اگــر بخواهیم یک موتور هواپیمای ایرباس ۳۳۰ را تعمیر کنیم پنج 
میلیون دالر هزینه بر می دارد که با آن می شــود دو ســال و حدود 
۴۰۰۰ نشست و برخاســت انجام داد. با احتساب هزینه های تعمیر 
موتور دوم هواپیما هزینه هر ساعت پرواز برای یک لگ پروازی ۵۰۰۰ 
دالر اســت که به بیش از ۱۶۰ میلیون تومان می رسد. در حالی که 
اگر یک هواپیما با ظرفیت کامل در مســیر تهران - اهواز پرواز کند 
نهایتا ۱۳۰ میلیون تومان نصیب ایرالین می شود. موسوی تصریح کرد: 
می دانیم که قیمت بلیت هواپیما از توان خرید مردم خارج است اما 
با این قیمت ها ایرالین ها هم زیان ده شده اند اما اگر نوسازی هم اتفاق 
بیفتد و ناوگان جدیدی به صنعت هوانوردی اضافه شود هزینه های هر 

پرواز تا سه برابر افزایش می یابد. 

< چارترکننده ها معضل اصلی صنعت هوانوردی هستند
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: یکی از معضالت اصلی 
صنعت چارترکننده ها هستند چرا که در دنیا چیزی به نام چارتر به 
غیر از موارد خاص وجود ندارد اما در حال حاضر یک آژانس هواپیمایی 
به ایرالین پیشنهاد می دهد که با سپرده گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی 
بلیت های پروازش را به او به صورت چارتری بفروشــد. البته در این 
زمینه ایرالین ها هم مقصر هستند اما ما معتقدیم چارتر بلیت هواپیما 
باید محدود شود چرا که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بلیت های 
هواپیما به صورت چارتری عرضه می شود که همین مسئله سبب شده 
بازار سیاهی در فروش بلیت هواپیما اتفاق می افتد. وی ادامه داد: در 
حال حاضر سیستم های فروش بلیت هواپیما به صورت اینترنتی وجود 
دارد و شرکت های هواپیمایی می توانند بلیت هواپیما را با استفاده از 

سامانه های داخلی طراحی شده عرضه کنند و همین مسئله سبب 
می شود که دست واسطه ها از بازار بلیت هواپیما کوتاه شود. 

< اعتراض به لغو فروش ارزی بلیت هواپیما
موســوی اعالم کرد: لغو شــدن فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع 
خارجی جزو عجایــب بود چرا که در حال حاضــر بلیت پروازهای 
داخلــی در آژانس های هواپیمایی که در عراق دفتــر دارند از ۸۴ تا 
۱۰۰ دالر فروختــه می شــود در حالی که حــدود ۳۰ دالر آن را به 
ایرالین ها بر می گردانند و بقیه آن در جیب واسطه ها می رود. رئیس 
انجمن شرکت های هواپیمایی اضافه کرد: از سوی دیگر وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فروش ارزی بلیت هواپیما به 
اتباع خارجی به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین مسئله باعث لغو 
این تصمیم شد در حالی که قیمت هر اتاق برای یک شب در هتل ها 
طی یکسال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است به عنوان 
مثال قیمت یک اتاق در هتلی ۴ یا ۵ ســتاره در سال گذشته حدود 
۸۰۰ تــا ۹۰۰ هزار تومان بود در حالی که امســال به دو میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر اگر یک مسافر خارجی 
با پاسپورت وارد هتلی شود به نرخی ارزی با آن حساب می کنند اما 
تنها برای بلیت هواپیما و فــروش آن به نرخ ارزی آن هم جنجال و 

مخالفت می کنند. 

< حقوق خلبان و خدمه پروازی چقدر است؟ 
موســوی درباره وضعیت حقــوق خلبانان و خدمه پــروازی اظهار 
کرد: یکی دیگــر از هزینه هایی که برای ایرالین ها وجود دارد هزینه 
حقوق و دســتمزد است که در ســال جاری ۵۷ درصد افزایش پیدا 
کرده و هم اکنون یک خلبان حدود ۲۳۰۰ دالر و میهمانداران حدود 
۵۰۰ دالر حقــوق دریافت می کنند که البته این حقوق نســبت به 
دریافتی هایی که در کشــورهای دیگر وجود دارد، پایین اســت. وی 
گفت: همین مسئله سبب شده تا میهمانداران و خلبانان از ایران به 
کشورهای دیگر مهاجرت کنند چرا که آنجا حقوق های بسیار بیشتری 
می گیرد و البته به خدمه پروازی نیاز دارند. اگر شیوع ویروس کرونا 
نبود در حال حاضر ایران از خدمه پروازی و خلبانان خالی شــده بود 
چرا که کشورهایی مانند هندوستان در حال توسعه ناوگان هوایی خود 

بودند و به شدت به خدمه پروازی نیاز داشتند.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد

کنترل تورم از اولویت های رئیس جمهور است
افزایش 5۸0 درصدی وصول درآمدهای نفتی

بانک

کشاورزی

در حالی که ســود بین بانکی در روزهای اخیر 
با ثبت یک رکورد تاریخــی به ۲۱.۳۱ درصد 
رسید اما در جلسه امروز رؤسای بانک مرکزی 
و سازمان بورس بر کنترل نرخ سود بین بانکی 
در چارچوب سیاســت های پولی تاکید شــده 
اســت که می تواند این پیــام را برای بازار بین 
بانکی داشته باشــد که در هفته های پیش رو 

نرخ سود در این بازار کاهشی شود. 
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی در هفته های 
اخیــر روند صعــودی داشــت و در اواخر ماه 
گذشــته به ۲۱.۳۱ درصد رسید که رشد قابل 
توجهی را ثبت کرد زیرا این رقم، باالترین عدد 
ثبت شــده از این ســود از بهمن سال ۱۳۹۹ 

تاکنون است. 
این نرخ که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره 
در بازار پول به نرخ های ســود یا بهره در سایر 
بازارها جهت می دهــد، در واقع قیمت ذخایر 
بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان دوره 
مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کســری ذخایر می شوند، از ســایر بانک ها در 
بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی اســتقراض 

می کنند. 
کارشناســان اقتصادی، افزایش نرخ سود بین 
بانکی را به این شــرط که متداوم و چشمگیر 
باشــد، عامل مهمی در کاهش تورم می دانند 
اما کارشناسان بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار 
بر شــکل گیری روند منفی در بازار سرمایه را 
افزایش این نــرخ می دانند و معتقدند کاهش 
نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت 
نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و 

سبب رونق بازار سرمایه شود. 
همچنیــن به اعتقاد کارشناســان، تداوم روند 
صعودی بهره بین بانکی، افزایش سود سپرده ها 
و اوراق دولتی را در پی خواهد داشــت که این 
امر، مــردم را به ســپرده گذاری در بانک ها و 
خرید اوراق دولتی تشــویق می کند و موجب 
می شــود که مردم به سمت سرمایه گذاری در 
بازارهــای طــال، ارز، خــودرو و... نروند تا این 
موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت 
آن هــا را کاهش دهد و بدین ترتیب با کاهش 

انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود. 
به عبارت دیگر، افزایش نــرخ بهره بین بانکی 
هزینه تامین کســری منابع بانک ها را افزایش 
می دهد و بانک ها حاضر می شــوند با نرخ های 
باالتری به سپرده گذارها سود پرداخت کنند تا 

کسری خود را جبران کنند. 
به دلیل اینکه افزایش ســود بین بانکی تاثیر 
مهمی در حرکت نقدینگی از بازار ســرمایه به 
بانک ها دارد، واکنش های منفی از سوی فعاالن 
بازار ســرمایه به روند صعودی بهره بین بانکی 

مطرح شد؛ تا اینکه در جلسه امروز رئیس کل 
بانک مرکزی و ســازمان بورس بر کنترل سود 

در بازار بین بانکی تاکید شد. 
طبق اعالم صالح آبادی، نرخ سود در بازار بین 
بانکی متناســب با عرضه و تقاضــا و مکانیزم 
بــازار تعیین می شــود اما بانــک مرکزی به 
عنوان بازارســاز و در چارچوب سیاست پولی 
ضدتورمی که به تائید دولت نیز رسیده است، 
در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار 
را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند که در 
همین راستا نیز در جلسه روز گذشته شورای 
پول و اعتبار، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ 
شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در 

بازار بین بانکی کنترل می شود. 
بنابراین، می توان از این گفته رئیس کل بانک 
مرکزی اینگونه برداشــت کرد که روند ســود 
بین بانکی در روزهای آتی کاهشــی شود زیرا 
خواسته فعاالن بازار سرمایه کاهش سود بین 
بانکی است. حتی پیش از این، وزیر اقتصاد نیز 
در واکنش به سود بین بانکی ۲۰.۳۱ درصدی 
اعالم کرد که سیاســت تیم اقتصادی مبنی بر 
باقی ماندن ســود بین بانکی در محدوده ۲۰ 
درصــد تغییر نکرده و برای حل این مســئله 
در جلسه شــورای پول و اعتبار تصمیم گیری 

خواهد شد. 
همچنین، عباس حسینی - معاون امور بانکی 
خاندوزی - در نشست خبری امروز خود درباره 
افزایــش نرخ بهره بین بانکــی به بیش از ۲۱ 
درصد گفته که سیاســتی مبنی برای افزایش 
نرخ ســود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به 

سرعت تعدیل و منطقی می شود. 
وی در ادامه اعالم کرده که هرگونه تعیین نرخ 
در تمــام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر 
انجام شــود تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم و 
شــورای پول و اعتبار، بانــک مرکزی و وزارت 

اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند. 
در این شــرایط، باید منتظر ماند و دید که در 
هفته هــای پیش رو نرخ ســود بین بانکی چه 
تغییری می کند که هم متناسب با سیاست های 
پولی و ضد تورمی باشــد و هم تاثیر منفی بر 

بازار سرمایه نداشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ 
اساســی  محصوالت  حمایتی  سیاســت های 
کشــاورزی، قرار بود مابه التفاوت قیمت خرید 
تضمینــی دانه کلــزا به کلــزکاران پرداخت 
شــود، ولی آن طور که کشــاورزان و فعاالن 
بخش کشــاورزی می گویند هنــوز به برخی 
از کشــاورزان پولی پرداخت نشــده و برخی 
دیگر نیز کمتر از قیمت تعیین شــده در شورا 
دریافت کرده اند. البته شرکت بازرگانی دولتی 

مبالغ پرداختی به کلزاکاران را اعالم کرد. 
به گزارش ایســنا، اواخر خردادماه سالجاری 
اعالم  وزیر جهادکشــاورزی  اقتصادی  معاون 
کرد کلزاکارانی که کلزای خود را به شــرکت 
بازرگانــی دولتی تحویل دهند در مجموع ۲۳ 
هــزار و ۵۰۰ تومان دریافــت می کنند. یعنی 
۱۵ هزار تومان بابــت قیمت خرید تضمینی 
هــر کیلو کلزا و۸۵۰۰ تومان نیز مابه التفاوت 

به آن ها پرداخت خواهد شد. 
بنا بــه گفته این مقــام مســئول در وزارت 
جهادکشــاورزی، این مابه التفاوت در حقیقت 
به دلیل تغییر قیمت ها بعد از هدفمندســازی 
یارانه هــا و بــه جهت حمایت از کشــاورزان، 
افزایــش درآمد و ترغیب آن ها برای کشــت 

خواهد بود. 
در ابتــدای تیرماه نیز وزیر جهادکشــاورزی 
و رئیــس شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ 
اساســی  محصوالت  حمایتی  سیاســت های 
کشــاورزی نیز طــی نامــه ای پرداخت مابه 
التفــاوت قیمت خرید تضمینــی دانه کلزا به 
کلــزاکاران را به صورت رســمی ابالغ کرد؛ با 
این وجود اما آنطور کــه کلزاکاران می گویند 
هنوز مابه التفاوتی به آن ها پرداخت نشده است. 
مخاطبــی بــه نــام گرجــی نوشــته: »اگر 
می دانســتیم دولت قصد خرید کلزا به قیمت 
۲۳ هزارتومــان رو ندارد در بــازار آزاد آن را 

می فروختیم.« 
مخاطبان دیگری به نام حسین و محمد جواد 
نیز نوشته اند که »هنوز هیچ خبری از پرداخت 

پول کلزاکاران نیست.« 
فردی دیگری به نام حســن نیز نوشته: »االن 
کشاورز برای کشت بعد زمین را آماده می کند. 
وقتی کــه هزینه تهیه زمین باال باشــد، این 
کشــاورز چطور می تواند هزینه کند؟ حاال اگر 
این مابه التفاوت را پرداخت می کردید مشکلی 

از ما حل می شد.« 
یکــی دیگر از مخاطبان نیز گفته: »کشــاورز 
بیچــاره بابت یک روز تأخیر بــرای پرداخت 
قسط وامش بیچاره می شود ولی االن سه ماه 

هست که دولت پول کشاورز را نمی دهد.« 
مخاطب دیگری نیز نوشــته: امــروز از بانک 
کشــاورزی بابــت پرداخــت وام تســهیالت 
کشــاورزی تماس گرفتــن که در جــا باید 

پرداخت کنم. خواهشا این ما به التفاوت کلزا 
را کی واریز می کنید؟ 

قاسم پیشــه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی 
در این رابطه به ایســنا گفــت: قرار بود که به 
کلزاکارانــی که کلزای خــود را تحویل دولت 
می دهند در مجمــوع ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
پرداخت شود ولی در برخی استان ها این رقم 
به ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است که اتفاق 
خوبی نیســت، زیرا قیمــت ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان مصوبه شورای قیمت گذاری بوده و باید 

رعایت شود. 
وی ادامه داد: حمایت از کشــاورز و پرداخت 
به موقــع مطالبات آن ها باعث می شــود که 
کشــاورزان به جای روی آوردن به کشت های 
دیگر به کشــت محصوالت استراتژیک مانند 

گندم، جو، کلزا و...ترغیب شوند. 
پیشــه ور تصریح کــرد: در مصوبه شــورای 
قیمت گذاری ذکر شــده که باید مابه التفاوت 
در جهت حمایت از تولید صرفا به کشــاورزان 

پرداخت شود. 
وی گفت: روزهــای آینده نیز خرید تضمینی 
برنج پرمحصول شروع می شود که با پرداخت 
به موقع پول کشاورزان اعتماد آن ها به دولت 

بیشتر می شود. 
در همین رابطه ایســنا برای پیگیری موضوع 
سراغ شرکت بازرگانی دولتی ایران رفت. طبق 
اعالم این شــرکت از ابتدای ســال جاری تا 
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه )۳ مرداد( بیش از 
۹۹ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش ۱۴۲۸ 
میلیارد تومان خریداری شده است که افزون 
بــر ۱۲۶۱ میلیارد تومان یعنــی بیش از ۸۸ 
درصد مطالبات کشــاورزان کلزاکار پرداخت 
شــده اســت. در مورد واریز مابقی مطالبات 
کلزاکاران و نیز پرداخــت مابه التفاوت قیمت 
جدید و قدیم کلــزا نیز با جدیت و به صورت 
مســتمر، پیگیر هســتیم تا به محض تأمین 
اعتبار مورد نیاز، مستقیماً به حساب کلزاکاران 

عزیز واریز شود. 
این شــرکت همچنین از همه کشاورزان اعم 
از گندمــکاران و کلزاکارانــی کــه در جهت 
خودکفایی اقتصادی کشــور و تأمین امنیت 
غذایی مردم تــالش می کنند، بابت تأخیر در 
پرداخت مطالبات این عزیزان عذرخواهی کرد. 

10

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی مدعی شد
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احتمالکاهشنرخسودبینبانکی

کلزاکارانچقدرمابهالتفاوتدریافتکردند؟



 چهار شنبه 5 مرداد 1401    شماره  6354
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

 فرهنگی

آرمان ملی:آهستگي به شیوه  ایرج طهماسب
در ایران، برنامه هاي گفت وگو محور 
ــهور  وقتي که مهمان یک بازیگر مش
است یا یک فرد سیاسي، گفت وگو به شکل چالشي 
ــر خواهد بود. یعني مصاحبه کننده آن چنان  کمت
مفتون مهمان مي شود به تعارفات معمول بسنده 
ــي رود. در بین  ــت م ــد که همه چیز از دس مي کن
ــب با  ــاي گفت وگو محور اما ایرج طهماس برنامه ه
ــت.  ــیوه اي دیگر برگزیده اس برنامه  »مهماني« ش
ــي است؟ شاید نه اما  آیا گفت وگوي هاي او چالش
ــان را وارد چالش   ــي مهم ــکل نرم و معمول به ش
ــب به شیوه  آهستگي روي  مي کند.  ایرج طهماس
ــت. گویا این آهستگي و خونسردي را در  آورده اس
ــرده... یاد میالن کوندرا مي افتم که  خود تمرین ک
در رمان آهستگي مي نویسد: »چرا لذت آهستگي 
ازمیان رفته است. ترس ریشه در آینده دارد کسي 
که از آینده رهاست الزم نیست از چیزي بترسد.” 
ــه اش را برگزار  ــب برنام ــتودیویي که طهماس اس
ــي است با سروصداي  مي کند، نزدیک تاالر عروس
ــمندانه است.  خاص این تاالرها. این موقعیت هوش
ــي فقط انتظار شادي مي رود،  چون در تاالر عروس
شاید مي خواهد بگوید با همه  تلخي   هاي اجتماعي 
و سیاسي کشور بیایید در همسایگي تاالر عروسي 
ــي از منتقدان  ــم. خب خیل ــي برگزار کنی مهمان
مي گویند در شرایط کنوني وضعیت اقتصادي این 
ــد ما نیاز به زندگي  ــا یعني چه؟ اما باور کنی کاره
داریم و در اوج تمام مشکالت باید زندگي را جست 
وجو کنیم. طهماسب بي خیال و خونسرد مهمانش 
ــروع یک  ــذارد. انتظار براي ش ــار مي گ را در انتظ
ــتیصال ایجاد مي کند.  گفت وگو همیشه کمي اس
ــک هاي  ــت. مهمان، با عروس ــک خوبي اس تکنی
ناشناس دیدار مي کند با کارکنان تاالر عروسي که 
ــخصیت هایي دارند. »سهیال« دختري  هر کدام ش
ــتگارهایش را تعریف  ــاي خواس ــدام قصه ه که م
ــان از ناموفق بودن موقعیت هاي  مي کند و با هیج
ــکي  ــخصیت هاي عروس ازدواجش مي گوید.  از ش
ــهیال است اگر  ــت که مثل س یکي هم »کته« اس
ــتگاري ندارد در جهان واقعي اما رویاي  چه خواس
ــوار بر اسب سفید قرار  ــتگار دارد. مردي س خواس
ــگار در این جامعه  ــراغش. خب ان ــت بیاید س اس
ــت.  یک  ــت آرزوي دختران ازدواج خوب اس نهای
ــت »قیمه خانم« که به  ــخصیت دیگر هم هس ش
ــب و بقیه  ــتاري از طهماس ــیدگي و پرس فکر رس
ــخصیت دي.جي هاي برنامه که  مهمان هاست. ش
ــهرت دارند آن ها قابلیت هاي محدودي  سوداي ش
دارند و از دیدن هر ستاره  سینمایي در برنامه دنبال 
فرصت براي خودشان. شخصیت »روح« سرگردان 
ــه« که هرکس را نیش مي زند مانند او  هم و »پش
ــین بدجوري بر او اثر  مي شود؛ انگار کمال همنش
ــگل است هم  مي کند یا »مگس« که نامش خوش
هست. به هر حال مهمان هاي ایرج طهماسب باید 
ــک ها  ــار و در مواجهه با عروس ــي را در انتظ دقایق
سپري کنند. عروسک ها خیلي وقت ها چهره هاي 
ــاید با آنها شوخي و  ــهور را نمي شناسند و ش مش
گستاخي کنند. سرآمد این گستاخي و بددهني ها 
هم همان عروسک »بچه« است. او کودک کار است 
ــک ها  ــد پول دربیاورد. به هر حال این عروس و بای
ــاده با مهمانان  ــي خیلي س و کارکنان تاالر عروس
برنامه برخورد مي کنند. مهمان ها مي پرسند ایرج 
طهماسب کي مي آید؟ و باالخره بعد از این انتظار، 
ایرج طهماسب باخونسردي همیشگي و آهستگي 
خالف مجري هاي دیگر وارد مي شود. مهمان ها را 
ــازي  به اتاقي فرا مي خواند. به آنها تمرین جمله س
ــک مي زند. بعد  ــد و حس هاي آن ها را مح مي ده
ــاند. البته کاش در  حافظه  آنها را به چالش مي کش
این بخش از شگردهاي تازه تري استفاده مي کرد و 
ــد. اما مهمان ها در مواجهه  این همه تکرار نمي ش
با این سوال هاي ساده، دستپاچه مي شوند و نشان 
ــتند. طهماسب در  مي دهند مثل بقیه آدم ها هس
ــد از رفتن مهمان ها  ــي و آرامش تمام بع بي خیال
دراز کشیده روي مبل با عروسک ها بحث مي کند 
و قصه هاشان را مي شنود. بعضي از این برنامه انتقاد 
ــت شیوه اش  ــب سال هاس مي کنند. ایرج طهماس
همین است که هست. او با آهستگي میوه پوست 
ــه اوضاع ملتهب بیرون تاالر  مي گیرد و بي توجه ب
عروسي و زندگي واقعي با عروسک هایش دل و قلوه 
ــتگي میالن  مي دهد و مي گیرد. باز یاد رمان آهس
کوندرا افتادم جایي که مي گوید: بعضي مواقع باید 
ــاید دیگر  ــتاد یک نگاه به دور و بر انداخت. ش ایس
برنده شدن توي همه  مسابقه ها ارزش اش را الاقل 
ــد... شاید بفهمي  ــت داده باش براي خودت از دس
ــت که تمامش را در  که زندگي کوتاه تر از آني اس

مسابقه بگذراني.

دنیای اقتصاد:هزینه رشد اسمی دارایی  ها
ــره  دای ــدن  ش ــر  فراگی ــا  ب
ــی بورس  ــران حقیق معامله گ
ــال۱۳۹۹، حربه ای تازه به دست برخی آمد  در س
ــد  که با ادعای نفع توده معامله گران، به دنبال رش
ــند و از آن سود برند.  ــمی در بازار سرمایه باش اس
ــد اسمی« شفاف تر  بگذارید منظور خود را از »رش
ــوان یک بازار مالی تصویر  بیان کنیم. بورس به عن
بخش حقیقی اقتصاد است. به زبان ادبیات موضوع 
ــت.این  ــا )Claim( بر بخش حقیقی اس یک ادع
ــت بخش مالی  ــت که وضعی ــزاره به آن معناس گ
ــرایط  ــبت به ش نمی تواند واگرایی نامحدودی نس
بخش حقیقی داشته باشد. نمی شود بخش حقیقی 
مثال رشد یک درصدی را برای چندین سال تجربه 
ــر  ــد؛ اما بخش مالی به طور واقعی )پس از کس کن
ــد چندین ۱۰درصدی را  تورم از بازدهی( مثال رش
ــد. تا خلق ثروتی در اقتصاد رخ ندهد،  داشته باش
ــرمایه نمی توانند نفع واقعی از  همه فعاالن بازار س
ــته باشند. تا بهره وری رشد  مشارکت در بازار داش
ــتر نشود، عایدی  نکند و ظرفیت های تولیدی بیش
ــود.بنابراین  واقعی برای همه فعاالن ایجاد نمی ش
ــد بخش حقیقی نفع  توده معامله گران تنها با رش
ــد با  ــرد. درحالی که اگر قرار بر این باش خواهند ب
ــی و دمیدن بر کل های پولی  نرخ بهره واقعی منف
و تورم بخواهیم تا شاخص کل بورس افزایش یابد، 

در واقع از »رشد اسمی« بورس طرفداری کرده ایم 
که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی برند، اما 
برای گروه های محدود بازار سرشار از منفعت است. 
ــورم بر دوش  ــخن، با تحمیل هزینه ت به دیگر س
ملت، گروه های محدودی نفع خواهند برد. البته در 
بازارهای دارایی دیگر نیز این قصه وجود دارد.وقتی 
از این زاویه به موضوع بنگریم، درمی یابیم نرخ بهره 
ــب برای ایجاد بازدهی در بازارهای مالی  ابزار مناس
ــت. همین جا ممکن است، پرسش شود، پس  نیس
ــال۲۰۰۸، سیاست پولی را به  چرا بحران مالی س
جایی رساند که ثبات مالی را جزئی از برنامه خود 
کند؟ پاسخ آن است که در آن سال، بحران بخش 
مالی تبعات مستقیم بر بخش حقیقی داشت و باید 
کنترل می شد و گرنه می توانست رکودی عمیق تر 
از رکود۱۹۲۹ را ایجاد کند. در اینجا اما بازار سهام 
بر خالف سایر بازارها اتفاقا از ثبات نسبی برخوردار 
است و وضعیت آن تبعات حادی بر بخش حقیقی 
ــت که بخش  ــاد نمی گذارد و واقعیت آن اس اقتص
ــت.اما  ــکالت عدیده دیگری اس حقیقی دچار مش
ــاهد آن هستیم که  بر خالف تصویر فوق، امروز ش
افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی 
اثر مستقیمی بر نرخ های سیستم بانکی ندارد، مورد 
ــترده قرار می گیرد؛ درحالی که تورم در  انتقاد گس
ــت  ــطوح باالی تاریخی خود قرار دارد و نیاز اس س
ــود. بدون  ــت های انقباضی حاد اتخاذ ش تا سیاس
ــی  تردید تنها یک تحلیل جامع اقتصادی- سیاس
ــه چرا این  ــوال را باز کند ک ــد گره این س می توان
میزان بسیار ناچیز در افزایش نرخ بهره با توجه به 
 سطح تورم کنونی می تواند به این مخالفت گسترده 

دامن بزند؟ 

شرق:این زخم خوردگان کوچک
ــکا، هفت ساله در نیمه شب کنار  پاش
ــاری  ــه در بخ ــوزی ک ــزم نیم س هی
ــوخت، زیر نور کم رنگی که از مهتاب کوچه  می س
ــه  ــده نام ــش در دهک ــرای پدربزرگ ــد ب می تراوی
می نوشت. پاشکا آدرس دهکده را نمی دانست، اما 
ــد اینجا و مرا از خانه  ــت »پدربزرگ بیایی می نوش
ــده ببرید. از بس که در مطبخ  این ارباب به دهک
کار کرده ام دست هایم زخمی شده. دیروز بچه زن 
ــد  ارباب را نگهداری می کردم که   نمی دانم چه ش
ــپزخانه  که گریه کرد . مادرش آمد و با کفگیر آش
ــرم زد. هنوز جایش درد می کند. پدربزرگ  تو س
ــد و به من  ــن بدرفتاری می کنن ــا همه با م اینج
دهاتی می گویند. معذرت می خواهم که خطم بد 
ــت و حسابی ندارم و دیگر  است چون سواد درس
به مدرسه شهر نمی روم. از شما خواهش می کنم 

که بیایید و مرا نجات دهید. پاشکا«.
پاشکا نامه را در پاکتی گذاشت و روی پاکت نوشت: 
دهکده، پدربزرگ. این شروع قصه ای رئالیستی و 
تکان دهنده از نویسنده و نمایش نامه نویس معروف 
روس، آنتوان چخوف است که از وضعیت دردناک 
ــر در اواخر قرن نوزدهم و  ــودکان محروم و فقی ک
ــتم در روسیه تزاری حکایت دارد.  اوایل قرن بیس
ــرمایه داری دیگر  ــا آمدن نظام س ــی که ب کودکان
مانند سیستم فئودالی برای کار در خانه متموالن 
یا شهرنشینان از ده به شهر نمی آمدند. آنان دیگر 
به خانه ای نمی رفتند تا خدمتکار خانگی شوند. در 
ایران زمین که از گذشته های دور تاکنون کودکان 
ــی بوده اند و هر  ــرافت و مهر خانوادگ ــاه ش در پن
خانواده ای هرچند فقیر و تنگدست به خود اجازه 
نمی داد که کودکش را در کوچه  راهی لقمه نانی 
کند، اینک فقر یا محرومیت به جایی رسیده است 
ــت با خردشدن کرامت و  که خانواده های تنگدس
ــرمایه داری  ــانی در چرخ دنده های س شرافت انس
ــه و خیابان برای  ــف، کودکان کار را به کوچ کثی
کار سیاه می فرستند و راهی برای هزاران کودک 
ــه و خیابان یله  ــه در کوچ ــده ک ــوان نمان و نوج
ــند، برای  ــتمال کاغذی و گل بفروش ــوند، دس ش
ــار التماس کنند،  ــکه ای و لقمه نانی هزاران ب س
ــان  ــکی« را بگویند، غرورش مجیز هر »ناخن خش
ــودک در جامعه ما اصال  ــر پا بگذارند و... .   ک را زی
حقوق قانونی ندارد یا از کمترین حقوق برخوردار 
ــاید هم صدها کودک را  ــت. هر روز ده ها و ش اس
ــهر درندشت می بینیم که  در خیابان های این ش
ــتند که چهره تاریک  دست به دامن آدم هایی هس
سیستم طبقاتی سرمایه داری را نثار این کودکان 

می کنند.
ــی- به این  ــچ ترحمی –حت ــهری هی ــه ش جامع
ــتند و از کجا  کودکان و نوجوانان ندارد. آنان کیس
ــا ندارند؟ نگاه های ما  آمده اند، خانواده ای دارند ی
ــی در بین همه موج  ــت. بی تفاوت عادت کرده اس
ــیر روزمرگی های زندگی مان  می زند. خودمان اس
ــی کاری و نبود  ــی، ب ــیر تورم، گران ــتیم. اس هس
ــکن و خانه ای مناسب  ــتغال، گاه نداشتن مس اش
و ارزان  اجاره، بهره مندنبودن از سیستم درمانی و 
بهداشتی مناسب و ده ها مشکل شخصی، اجتماعی 
ــیب پذیر و  و اقتصادی دیگر... ما را به کودکان آس
نوجوانان کار چه؟ همین قدر بتوانیم کاله خودمان 
ــل کودکان کار نه  ــه داریم تا باد نبرد. معض را نگ
ــت  ــؤال این  اس معضل دیروز و نه امروز بوده و س
ــت؟ هر روز هم باخبرشدن از وقایع  فردا هم هس
شنیع که در مورد کودکان اتفاق می افتد، کودکی 
ــاد متجاهر قرار  ــن معت ــتم والدی زیر ضرب  و ش
ــود، گاهی کار  ــکنجه می ش می گیرد، نوجوانی ش
ــاری نامادری یا  ــودک و نوجوانی از فرط بدرفت ک
ــتان می کشد و... باز هم انتظار  ناپدری به بیمارس
داریم که فرزندآوری در بین زوج های جوان رونق 

یابد... .
پاشکا داستان آنتوان چخوف، انگار بغل گوش ما، 
ــهرهای ما،  ــا، کوچه ها و خیابان های ش در خانه ه
ــت که مایه حسرت و اندوه  دوباره جان گرفته اس
ــد. خانم ها و آقایان نماینده  ــوخته باش دل های س
ــالمی که گاه ساعت مچی یک  مجلس شورای اس
ــد و برخی از  ــتتان می بندی ــاردی را به دس میلی
شمایان در جلسه علنی مجلس چرت می زنید، آیا 
هرگز در این اندیشه بوده اید که طرح یا قانونی را 
برای حقوق کودک به صحن علنی مجلس بیاورید 

و از آن دفاع کنید؟

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین«روزنامههایایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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ــیقیدادن کشورمان پیرامون فعالیت های  لوریس چکناواریان موس
اخیر خود در عرصه موسیقی گفت: در حال حاضر مشغول تکمیل 
ــال روی آنها کار  ــه س ــتم که در طی این س ــردن قطعاتی هس ک
ــرت باز گردم.  ــردم تا بتوانم به زودی با آنها به صحنه کنس می ک
وی درباره آخرین وضعیت جسمانی خود افزود: خوشبختانه وضع 
ــویی  ــت و از س ــمی من خوب اس خوبی دارم، حال روحی و جس
ــع را تثبیت می کند،  ــیقی همواره این وض ــرگرم بودن با موس س
ــوده و باید بگویم که  ــی عمرم عنصر بنیادی ب ــیقی در تمام موس
ــن هنر مرا زنده نگه می دارد. چکناواریان درباره وضعیت کنونی  ای
ــیقی همواره در  ــر آن بر جامعه اضافه کرد: موس ــیقی و تاثی موس
ــت، هنری است که توقف نداشته و کرونا و یا چیز  مرحله گذار اس
ــرعت  ــاید در مواقعی س ــد، ش دیگری نمی تواند ترمز آن را بکش
حرکت این هنر کاهش یافته اما متوقف نشده است. وی در همین 
رابطه تاکید کرد: به نظر من آنچه مهم است اینکه جامعه نیازمند 
ــیقی از نوع مطلوب و گوش نوازش است، هرکسی  ــنیدن موس ش
ــا ترکیب از  ــکل و ی ــس نمیتوان گفت یک ش ــلیقه ای دارد پ س
ــیقی برای همه مناسب است، اما ما به عنوان اهالی موسیقی  موس
ــادت دهیم. چکناواریان  ــنیدن نوای خوش ع باید جامعه را به ش
ــکالت قرارداد اهالی موسیقی به خصوص نوازندگان  پیرامون مش
ــتمزد اهالی موسیقی و در  ــتر هم گفته ام که دس اظهار کرد: پیش

ــت، آنها دستمزدی می گیرند  صدر آنها نوازندگان ناامید کننده اس
ــتفاده کرد،  که به هیچ وجه نمی توانند از آن برای امرار معاش اس
ــی و بازبینی جدی  به نظر من این وضعیت نیازمند تغییری اساس
ــای قانونی در برخی  ــت. چکناواریان درباره عدم رعایت بنده اس
ــه هنرمند با  ــت ک ــکل اصلی آنجاس از قراردادها اضافه کرد: مش
ــتن  ــیوه بس دیدگاه هنری زندگی می کند، آگاهی چندانی به ش
ــت مواقع  ــا در اکثری ــود ت ــدارد و همین باعث می ش ــرارداد ن ق
ــد. همین  ــبت به بندهای قرارداد و الزامات آنها بی اطالع باش نس
ــرهای فراوانی ایجاد می کند.  بی اطالعی بعدها مشکالت و دردس
ــن دو راه وجود دارد  ــار کرد: به نظر م ــن رابطه اظه وی در همی
ــوند، اول اینکه  ــیقی از این مشکالت خارج ش تا هنرمندان موس
ــاید وجود و برگزاری برخی دوره های آموزشی برای هنرمندان  ش
مفید است، اینکه یک کارشناس قضائی و حقوقی به هنرمندان و 
تهیه کنندگان نحوه نگارش یک قرارداد استاندارد را آموزش دهد، 
این آموزش می تواند حتی وسیعتر شده و در زندگی شخصی هم 
ــه داد: در مورد دوم می توان  ــه درد آنها بخورد. چکناوریان ادام ب
وجود مشاور حقوقی در هنگام عقد قرارداد را به یک الزام تبدیل 
کرد، اینکه بستن قرارداد بدون حضور یک مشاور حقوقی و قضائی 
امکان پذیر نباشد، این حضور می تواند دردسرهای به وجود آمده 
ــتن یک قرارداد کامال  ــرف را کاهش دهد و باعث بس برای دو ط

استاندارد شود. این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی در همین 
ــکل روبرو  رابطه تاکید کرد: به طور معمول اگر یک قرارداد با مش
ــود، هر کدام از طرفین باید شکایت کنند، این شکایت زمانبر،  ش
خسته کننده و اعصاب خرد کن است، زیرا به طور کلی هنرمندان 
ــویی هزینه گرفتن  ــمکش های دادگاه را ندارند، از س حوصله کش
ــتر می شود. به گزارش میزان،  وکیل هم گاها از خود قرارداد بیش
ــاور حقوقی در حین بستن  چکناوریان با تاکید بر لزوم حضور مش
قرارداد خاطرنشان کرد: حضور یک مشاور حقوقی باعث می شود 
تا فرد به راحتی بتواند و بدون پشت سرگذاشتن مشکالت فوق به 
ــد، این حق ممکن است با هنرمند و یا تهیه کننده  حق خود برس
ــت، این را می گویم  ــد، من نمی گویم حتما حق با هنرمند اس باش
ــمت می توانند از حضور چنین مشاوری سود برده و  که هر دو س

در سرمایه روحی و مالی  شان صرفه جویی می شود.

آفتاب یزد: هفتصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور صبح امروز سه شنبه با 
ــماعیلی وزیر فرهنگ و سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور  حضور محمدمهدی اس
و نمایندگان دستگاه های نهادهای مختلف در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

ــیه این  ــر این گزارش در حاش ــد. بنا ب ش
ــالمی  ــاد اس ــه، وزیر فرهنگ و ارش جلس
ضمن تجلیل از غالمحسین بوذرجمهری، 
راننده تاکسی تهرانی به اهداف این اقدام 
ــل از این راننده  ــاره کرد و گفت: تجلی اش
متعهد بیش از آنکه تقدیر از یک شهروند 
ــد، تجلیل  ــئولیت پذیر باش محترم و مس
ــازی،  ــک روحیه و تالش برای نمادس از ی
فرهنگ سازی، تعهد اخالقی و مسئولیت 
ــی رود.  ــمار م ــه به ش ــری در جامع پذی
اسماعیلی با اشاره به اقدام اخالق مدارانه 

ــی مبنی بر بازگرداندن مقادیر زیادی پول نقد و ارز خارجی به صاحبش گفت: آقای  این راننده تاکس
ــهروندی شریف از جامعه اصیل ایرانی است که برای کسب روزی حالل با روحیه باال  بوذرجمهری ش
ــتیم به اینگونه شهروندان احترام خاصی بگذاریم، زیرا این  و عزت نفس تالش می کند، ما موظف هس
افراد با این ویژگی های ممتاز ولی نعمتان ما هستند. وزیر فرهنگ در پایان این جلسه، هدیه سفر به 
کربالی معلی را به این راننده تاکسی امانتدار اهدا کرد و خاطرنشان کرد: آقای غالمحسین بوذرجمهری 
سالهاست به خادمی اهل بیت)ع( افتخار می کند و در مصاحبه تلویزیونی خود از آرزوی سفر به کربالی 
ــاره کرد و ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برحسب وظیفه، سعی  ــان اش معلی به همراه همسرش

کردیم این خواسته ایشان را اجابت کنیم.

ــت این روزهایش در  ــوت درباره  وضعی ــاز پیشکس ــالل مقامی، مجری، مدیر دوبالژ و برنامه س ج
گفتگویی تلفنی با برنامه »استودیو هشت« رادیو نمایش گفت: امیدوارم هیچکس هیچگاه به دارو 
ــاید  ــت. من این روزها روزی ۱۰ قرص می خورم و ش نیاز پیدا نکند، چون داروها خیلی گران اس
ــک و نیم میلیون هزینه  ماهی حداقل ی
ــم  دارو می کنم و نه اینکه فقط من باش
ــکالت هستند و  خیلی ها درگیر این مش
من یکی از آنها هستم.  وی در پاسخ به 
اینکه چگونه امرار معاش می کند؟ گفت: 
ــی می گیرم و  ــی از تامین اجتماع مبلغ
ــون می گرفتم  ــم از تلویزی ــه ای ه ماهان
ــکلی در دریافت آن  که نمی دانم چه مش
ــت می شود.  به وجود آمد که البته درس
ــود من تابع قانونم. هیچ  درست هم نش
ــه  ــوده ام ک ــه نب ــی اینگون گاه در زندگ
تمنایی کنم که به من چیزی برسد. این دوبلور و گوینده رادیو که چند سالی است فعالیتی ندارد 
با اشاره به هزینه های درمانی عنوان کرد: همین چندی پیش بیمارستان بودم و ۱۴ میلیون هزینه 
دادم و پس اندازی داشتم که از آن استفاده شد. اما دیگر از کجا می توان باز پس انداز دیگری مهیا 
ــان کرد:  ــنا، مقامی خاطرنش ــت و من ناله نمی کنم. به گزارش ایس کرد. با این حال خدا بزرگ اس
خدا را شاهد می گیرم که هیچ گاه چشم داشتی از کسی نداشته ام. خدا همیشه باالی سرما بوده 
ــتی از کسی داشته باشم و خدا نکند  ــتم که خدایی نکرده درخواس ــت من مگر چقدر زنده هس اس
ــنوند خدایی نکرده چنین فکری نکنند که ای داد اگر  ــم. این را هم اگر مردم می ش که اینطور باش

چنین تصوری پیش بیاید.

ــیما در قبال نمایش »ساز«، سال هاست  ــازمان صداوس موضع س
که نامشخص مانده است؛ برخی شبکه های سیما در مقاطعی، به 
صورت موردی به نمایش تصویر ساز اقدام کرده اند و البته در اکثر 
موارد تصمیمشان بر حذف بوده است؛ اما آنچه موضوع اصلی این 
گزارش است، بودن یا نبودن ساز در قاب سیما نیست، بلکه هدف 
ــه اتفاقا تصمیم  ــت ک ــد رویکرد تلویزیون در قبال مواردی اس نق
ــر ویدئویی از یکی از  ــاز می گیرد. در هفته های اخی به نمایش س
ــد که پرسش های  برنامه های جام جم در فضای مجازی پخش ش
متعددی را به ذهن هنرمندان و کارشناسان موسیقی، مخاطبان 

و البته رسانه ها متبادر کرد. 
ــن برنامه اگرچه با رویکردی طنز و باهدف ایجاد فضایی مفرح  ای
ــش های جدی  در روز عید برای مخاطب روی آنتن رفت اما پرس
ــاز در سازمان صداوسیما از  ــکل داد: آیا نمایش س اینچنین را ش
ــت؟ آیا نحوه ی برخورد با نمایش تصویر ساز  این پس بالمانع اس
ــبکه ای و درون معاونتی  ــبکه ها، تاکنون تصمیمی درون ش در ش
ــازان و مخاطب چیست؟  ــت؟ و باالخره تکلیف برنامه س بوده اس
ــت تلویزیون به حوزه ی نمایش  و از همه مهمتر آنکه اگر قرار اس
ــت این تصویر  ــواردی ورود کند، آیا بهتر نیس ــاز در معدود م س
ــأن موسیقی ایرانی و مخاطب رسانه ملی باشد؟  حرفه ای و در ش
ــناس حوزه  ــش ها با یک کارش ــتن این پرس برای در میان گذاش
ــیقی، ایسنا سراغ یلدا احتشامی ـ تهیه کننده رادیو  رسانه و موس
ــیقی  ــت برنامه ای را در حوزه موس ــال هاس فرهنگـ  رفته که س
ــیقی« را  ــعر و موس روی آنتن می برد. او که برنامه »با کاروان ش

ــد، گفت: به هر حال در همه جای  ــیما تولید می کن برای صداوس
ــی قوانینی وضع  ــای تلویزیونی و رادیوی ــا برای ارائه برنامه ه دنی
ــی از این قوانین برای صدا و بخشی  ــود. در ایران هم بخش می ش
ــازمان وضع شده است و  ــیما توسط مدیران ارشد س هم برای س
ــاز همیشه تابع این قوانین هستیم.  ما هم به عنوان تیم برنامه س
ــت آزاد بودن  ــا و نبایدها همچون »عل ــن چراها و بایده حال ای
ــش در تلویزیون«،  ــوع بودن ــام جم ولی ممن ــاز در ج نمایش س
ــازمان ــته به س ــط و وابس ــران مرتب ــق مدی ــالیق و عالی ــه س  ب

 برمی گردد.
ــم با توجه به  ــال تا آنجا که من می دان ــرد، به هر ح ــار ک  او اظه
قوانین، صداوسیما اجازه نمایش سازها را ندارد و محدودیت هایی 
ــامل رادیو هم می شود  در این حوزه وجود دارد که در مواردی ش
ــخ به این  ــامی در پاس ــه آنها عمل کرد. در ادامه احتش ــد ب و بای
ــیقی  ــرا در معدود مواردی که قرار بر اجرای موس ــش که چ پرس
ــت، از افرادی که توانایی  ــیما همراه با نمایش ساز اس در صداوس
این کار را دارند استفاده نمی شود؟ بیان می کند: اعضای تیم های 
ــد از افرادی دعوت  ــازی تلویزیون اغلب ترجیح می دهن برنامه س
ــتند؛ در حقیقت گاهی  ــنا هس ــی کنند که با آنها آش ــه همراه ب
برنامه سازها ممکن است دوست و رفیق خود را برای اجرا دعوت 
ــه لحاظ کاری  ــاید آن افراد ب ــت که ش ــد و این در حالی اس کنن
ــد. این تهیه کننده متخصص در  ــته باش ــتاندارد الزم را نداش اس
ــیقی در رادیو، حرفهایش را اینگونه ادامه می دهد: اگر  حوزه موس
ــی وارد صدا و سیما شود و کار ضعیفی ارائه دهد، این امر به  کس

ــازی برمی گردد که از آن شخص دعوت کرده  ضعف تیم برنامه س
ــت؛ چراکه تیم برنامه ساز بسته به رسالت رادیو و تلویزیون که  اس
آموزش است، باید از افرادی استفاده کند که کارنامه کاری خوبی 

دارند و به دور از هر خطایی هستند. 
او تصریح می کند: البته درست است که گاهی در برخی اجراهای 
زنده خطاهایی سهوی صورت می گیرد ولی رسالت و وظیفه تیم 
ــامی در پایان،  ــت بودن نتیجه کار است. احتش ــاز درس برنامه س
پیشنهاد خود را برای اجرای موسیقی و نمایش ساز در تلویزیون 
ــهرهای  ــوری بزرگ با ش ــد و می گوید: ایران کش ــرح می کن مط
ــت که هرکدام فرهنگ، ساز و موسیقی خود را دارند  مختلفی اس
ــش درآورد. اگر این  ــا را به نمای ــاز آنه ــیقی و س و می توان موس
ــیقی شهرهای  ــوند، مردم با موس ــازهای بومی نمایش داده ش س
ــان آشنا می شوند، اگر دوست داشته باشند بعدا  مختلف و سازش
ــت به دنبال  ــال می کنند و گوش می کنند و حتی ممکن اس دنب
ــازها بروند. او ادامه می دهد: اما متأسفانه  یادگیری نواختن این س
ــود  ــینی هم به تلویزیون دعوت می ش در حال حاضر اگر موزیس
ــت.  ــت که از فرهنگ اصیل ایرانی ما به دور اس از حوزه پاپ اس
ــتر موارد این خواننده ها از طریق فضای مجازی  همچنین در بیش
ــری نمی توان آنها را  ــده اند، به لحاظ هن ــی بازی معروف ش و الب

هنرمند نامید و سواد موسیقی هم ندارند.

 رویکرد پرسش برانگیز تلویزیون در قبال نمایش ساز

موسیقی مظلوم 
= یل�دا احتش�امی: ای�ران کش�وری ب�زرگ با 
ش�هرهای مختلفی است که هرکدام فرهنگ، 
س�از و موس�یقی خ�ود را دارن�د و می ت�وان 
موسیقی و س�از آنها را به نمایش درآورد. اگر 
این س�ازهای بومی نمایش داده شوند، مردم 
با موسیقی ش�هرهای مختلف و سازشان آشنا 
می شوند، اگر دوست داشته باشند بعدا دنبال 
می کنند و گوش می کنند و حتی ممکن است 

به دنبال یادگیری نواختن این سازها بروند

= عل�ت آزاد ب�ودن نمایش س�از در جام جم 
ولی ممنوع بودنش در تلویزیون«، به س�ایق 
و عایق مدیران مرتبط و وابس�ته به س�ازمان 

برمی گردد

 حضور یک مش�اور حقوقی باعث می ش�ود تا 
فرد به راحتی بتواند و بدون پشت سرگذاشتن 
مش�کات فوق ب�ه حق خ�ود برس�د، این حق 
ممکن اس�ت با هنرمند و یا تهیه کننده باشد، 
من نمی گویم حتما حق با هنرمند است، این را 
می گویم که هر دو س�مت می توانند از حضور 
چنین مشاوری سود برده و در سرمایه روحی و 

مالی  شان صرفه جویی می شود

ــنواره فیلم ونیز در حالی فهرست فیلم های راه یافته به دوره  جش
هفتادونهم خود را اعالم کرد که نمایندگانی از سینمای ایران در 
بخش های مختلف این رویداد حضور دارند. فیلم سینمایی »جنگ 
ــیدی به عنوان یکی از فیلم های  جهانی سوم« ساخته هومن س
ــد که این فیلم برای اولین بار در  بخش رقابتی افق ها معرفی ش
سطح جهانی در این بخش ونیز دیده می شود. »بی رویا« ساخته 
ــنواره فیلم فجر  ــری نیز که پیش از این در جش ــن وزیر دفت آری
ــده بود در بخش افق ها اکسترا حضور خواهد داشت.  رونمایی ش
ــینمایی »شب، داخلی، دیوار« با نام  وحید جلیلوند نیز با فیلم س
ــمی سینمای ایران در  ــت دیوار« تنها نماینده رس خارجی »پش
ــنواره فیلم ونیز محسوب می شود.  بخش رقابتی این دوره از جش
وحید جلیلوند با فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« سال ۲۰۱۷ در 
بخش افق های ونیز حضور داشت. ورایتی درباره ترکیب فیلم های 
ــت: آثار جدید دارن آرونوفسکی،  این دوره از جشنواره ونیز نوش
اندرو دومینک، الخاندرو ایناریتو، لوکا گوادانینو، جوآنا هاک و لورا 
پویتراس از جمله فیلم های این دوره ونیز هستند. به گزارش مهر، 
ــنواره فیلم ونیز، از این مجموعه به  البرتو باربرا مدیر هنری جش

عنوان مجموعه ای جذاب و سیاسی رونمایی کرد.

ــون آمریکا که  ــینما و تلویزی ــوروینو« بازیگر باابهت س » پل س
ــخصیت های کالهبردار و یا نیروهای پلیس  برای ایفای نقش ش
ــوب« »مارتین  ــرو« در »رفقای خ ــد کاراکتر »پولی سیس مانن
ــس نیویورک در  ــرتا« گروهبان پلی ــیزی« و »فیل س اسکورس
ــناخته می شد، از دنیا رفت. او هنگام  سریال »نظم و قانون« ش
ــاله بود. »پل سوروینو« در طول دوران بازیگری اش  مرگ ۸۳ س
ــهورترین آنها  ــه ۵۰ فیلم ایفای نقش کرد که مش ــک ب در نزدی
ــود. او در فیلم  ــیزی« ب فیلم »رفقای خوب« »مارتین اسکورس
ــون« ساخته الیور استون نیز نقش هنری کسینجر و در  »نیکس
ــش »فولجنیو کاپولت« را ایفا کرد.  فیلم »رومئو & ژولیت« نق
ــوروینو اولین بار سال ۱۹۷۰ با فیلم »بابا کجاست« بازیگری  س
ــزارش صبا، یکی از آخرین نقش  ــینما را تجربه کرد. به گ در س
آفرینی های این بازیگر به سریال »پدرخوانده هارلم« برمی گردد 
ــوروینو  ــتلو را بازی می کرد. از س که او در آن نقش فرانک کاس
سه فرزند به جامانده که میرا سوروینو بازیگر نامزد جایزه اسکار 
ــت. به گزارش صبا، چندی پیش ری لیوتا یکی  یکی از آنها اس
ــتارگان فیلم »رفقای خوب« اثر مارتین اسکورسیزی  دیگر از س

نیز از دنیا رفت.

ــنی که از سوی موزه آکادمی اسکار برگزار می شود جولیا  در جش
رابرتز با دریافت جایزه »نماد« تجلیل خواهد شد. این بازیگر که 
ــکار را در کارنامه دارد ۱۵ اکتبر این جایزه را می گیرد.  جایزه اس
ــده بودند که  ــن معرفی ش پیش از این ۳ برگزیده دیگر این جش
شامل تجلیل از میکی لی تهیه کننده کره ای با جایزه پیالر-برای 
تجلیل از حمایت موزه آکادمی، تیلدا سوینتون بازیگر بریتانیایی 
ــینما را  ــا جایزه ویژنری – برای تجلیل از هنرمندی که هنر س ب
ارتقا داده و استیومک کویین کارگردان بریتانیایی با جایزه ونتیج 
ــیدن روایت های  – برای تجلیل از هنرمندی که در به چالش کش
ــت. ژاکلین استوارت مدیر  ــینما کمک کرده- اس غالب درباره س
ــخصیت نمادین با  ــی از رابرتز به عنوان یک ش ــس آکادم و رئی
نقش های به یادماندنی یاد کرد و دومین جشن ساالنه موزه اسکار 
را با حضور این ۴ چهره شبی خاص خواند. به گزارش مهر به نقل 
ــامل چهره هایی  ــن موزه آکادمی ش از د رپ، کمیته میزبان جش
ــی، آکوافینا،  ــیفرید، آریانا دبوس ــرودی، اماندا س ــون آدرین ب چ
برایس داالس هاوارد، اما رابرتز، جسیکا البا، گوینت پالترو، کیت 
ــادرو دی کاپریو، رابرت  ــون، اورالندو بلوم، جود آپاتو، لئون هادس

دووال خواهد بود.

جایزهبرای»جولیارابرتز«»پلسوروینو«ازدنیارفت سینمایایراندر»ونیز«

 چکناواریان:
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وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی با گفتــن این که 
این رژیم توافق هســته ای را صرفــا توافقی می داند 
کــه به طــور موقــت موجب بــه تعویــق افتادن 
پیشرفت هسته ای ایران می شــود، مدعی شد رژیم 

صهیونیستی می تواند به برنامه هسته ای ایران »آسیبی جدی« 
برساند. به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز 
آو اســرائیل، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز 
با تکرار ادعاهای ضدایرانی اش گفت، اســرائیل توان وارد کردن 

آسیبی جدی به برنامه هســته ای ایران را دارد و 
هشدار داد که احیای توافق هسته ای برای متوقف 
کردن فعالیت های هســته ای ایران فقط تاکتیکی 

برای به تعویق انداختن آن خواهد بود. 
گانتس در یک نشست در کانال ۱۳ این رژیم، مدعی شد: ایران 
یک مشــکل جهانی است. فقط مشکل مختص اسرائیل نیست. 
او در پاسخ به این که آیا رژیم صهیونیستی توان متوقف کردن 
یا ایجاد تاخیر در توســعه هســته ای ایران را دارد یا نه، گفت: 

ما توان این را داریم که به طور جدی به این برنامه هســته ای 
آسیب بزنیم و آن را به تاخیر بیندازیم. 

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی درباره تمایل جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا برای احیای توافق هســته ای گفت که این »فکر 
بی اساس و اشتباهی« نیست. او افزود: ما هنوز از این توافق که 
به دلیل تعویقی موقت، توافق بدی خواهد بود، رضایت نداریم. 
 گانتس مدعی شــد، انتظــار ندارد در آینــده ای نزدیک توافق 

انجام شود.

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

انرژی

دیدگاه

مجلس

مکث

یک کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد: راهکار 
میانه برای ترکیه این است که با هماهنگی با دولت، 
مجلس و شخصیت های عراقی اقدامات منسجمی 
را برای ســرکوب جریان های مسلح انجام دهد. 
ســید جعفر رضوی در گفتگو با ایسنا در تحلیل 
خود نســبت به تحرکات ترکیه در شمال عراق 
اظهار داشت: اتفاقاتی که از سوی ترکیه در شمال 
عراق می افتد، در حقیقت اقدامات یک جانبه ای 
اســت که ترکیه بعد از مدت ها مشکالتی که در 
جنوب کشــورش داشته، اکنون مدعی است این 
اقدامات را برای مقابله با جریان های مسلح انجام 
می دهد. وی تصریح کرد: ترکیه بعد از هر اقدامی 
هــم آماری را ارائه کــرده و خود را محق می داند 
تا کسانی که اقدامات مسلحانه علیه ترکیه انجام 
می دهند را سرکوب کند. این کارشناس مسائل 
منطقه همچنین بیان کرد: ترکیه تالش دارد هم 
در شمال عراق و هم در شمال سوریه آنگونه که 
خود می گوید، برای حفظ امنیتشان اقداماتی انجام 
دهد، در عین حال رســانه های غربی بر این باور 
هستند که ترکیه به دنبال احیا کردن امپراتوری 
عثمانی است، گرچه این ها در حد گمانه زنی است. 
رضوی با تاکید بر این که تاکنون ترکیه نتوانسته از 
طریق گفتگو مشکالت موجود را حل و فصل کند، 
گفت: به نظر می رسد این جریانات تحت حمایت 
غرب و آمریکا هستند و به آن ها کمک می شود، 
مقر این جریان ها نیز منطقه کردستان عراق است 
و برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه، ایاالت 
متحده و... نیز به آن ها کمک می کنند. وی با بیان 
این که در صورت ادامه تحرکات ترکیه در خاک 
عراق تمامیت ارضی عراق زیر سوال می رود، ابراز 
داشت: راه میانه ای که برای این مسئله می توان در 
نظر گرفت این است که ترکیه از طریق هماهنگی 

با دولت، مجلس و شخصیت های عراقی اقداماتش 
 را ساماندهی کند، نه این که به طور یک جانبه وارد 
عمل شود. این کارشناس مسائل منطقه با تاکید 
بر این که مقابله با حشد الشعبی جزو برنامه ها و 
اهداف ترکیه نیست، گفت: ترکیه از ابتدا نیز دنبال 
مقابله با حشد الشعبی نبوده و نیست بلکه به دنبال 
سرکوب کردن مخالفان خود است، شاید در برخی 
از مناطق که کردها ساکن هستند نیروهای حشد 
نیز وجود داشته باشند اما هدفش درگیری با این 
نیروها نیست. رضوی خاطرنشان کرد: راهکار میانه 
برای ترکیه این است که با هماهنگی با دولت عراق 
اقدامات منســجم و از پیش هماهنگ شده ای را 
علیه نیروهایی که امنیت ترکیه را با خطر مواجه 
کرده اند، انجام دهد. به گزارش ایسنا، ترکیه هر از 
چند گاهی به بهانه مقابله با گروه مسلح پ ک ک 
اقدام به بمباران مناطق کوهستانی شمال عراق 
می کند که این حمالت در برخی موارد به کشته 
شــدن شــهروندان غیر نظامی عراقی نیز منجر 
می شــود. چندی پیش حمله توپخانه ای به یک 
مرکز گردشــگری در اقلیم کردستان عراق باعث 
کشته شدن بیش از ۱۰ تن شد که غالبا گردشگر 
و از شــهروندان عرب جنوب و مرکز عراق بودند. 
آنکارا مدعی شده است که این حمله توسط ارتش 
ترکیه انجام نشده اما دولت عراق رسما ترکیه را 
مســئول این حمله اعالم کرده و شکایاتی را در 
مجامع بین المللی ثبت کرده است. این حمله باعث 
اعتراض و موج محکومیت ها علیه ترکیه در میان 
مقامات و مردم عراق شده است و تاکنون بسیاری 
از سیاســتمداران و چهره هــا و نخبگان در کنار 
فعاالن شبکه های اجتماعی این اقدامات ترکیه را 
محکوم کرده اند و شهروندان خشمگین عراقی به 

برخی مراکز مرتبط با ترکیه یورش بردند.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، 
تاکید کــرد: تعلل طرف های غربــی در اجرای 
تعهدات خود، برجام را به بن بست کشیده و این 
به نفع طرف های غربی اســت که تا دیر نشده به 
پای میز مذاکره بازگردند. محمدحسن آصفری در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند مذاکرات هسته 
ای، بیان کرد: به جــرات می توان گفت مجلس 
شــورای اســالمی کمترین اطالعات را از روند 
مذاکرات دارد و در جریان نیست که چه اقداماتی 
در روند مذاکرات صورت گرفته است؟ که این قابل 
قبول نیست. ما این گالیه را از تیم مذاکره کننده 
داشته و انتظار داریم که مجلس را در جریان روند 

مذاکرات قرار دهند. 

< چرا برجام به بن بست رسید؟ 
نایب رئیس کمیســیون امور داخلــی در ادامه 
اظهار کرد: جمهوری اســالمی گام هایی را که 
باید، در مســیر مذاکرات برداشته است و امروز 
نوبت طرف های غربی اســت که بــه تعهدات 
برجامی خود عمل کنند. عمل نکردن طرف های 
غربی به تعهدات خود ســبب شده تا برجام به 
بن بست کشــیده شود. از نظر بنده علت ایجاد 
این بن بست در مسیر مذاکرات عملکرد خوش 
بینانه تیم مذاکره کننده قبلی است. اگر مقداری 
به نظر منتقدین هم توجه می شــد شاید امروز 
فرجام برجام بن بســت نبــود. نماینده مردم 
اراک در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: 

مطمئنا این مجلــس و دولت اجازه نخواهد داد 
که مذاکرات در بن بســت باقــی بماند و طرف 
مقابــل، هم ما را در مذاکــرات متوقف کرده و 
هم به تعهدات خود عمل نکند. مجلس شورای 
اســالمی مصوباتی مانند قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها را بر روی میز دارد و در زمان 
الزم آن را ارائه خواهد کرد. بهتر است طرف های 
غربی و آمریکایی ها دست از شیطنت بردارند و 

به تعهدات خود عمل کنند. 

< فردا دیر است
آصفری در پایان تاکید کرد: اینکه گفته می شود 
سپاه مانع به نتیجه نرسیدن مذاکرات است، یک 
دروغ اســت. این دروغی است که از سوی طرف 
آمریکایی مطرح می شود. اصال چنین موضوعی 
مطرح نیست، این طرف های مقابل هستند که 
بهانه هایی را روی میــز آورده که مذاکرات را با 
مشــکل مواجه کرده اســت. طرف غربی فکر 
می کند توانمندی که ما ۶ سال پیش در زمینه 
غنی سازی اورانیوم داشــتیم، امروز دیگر وجود 
ندارد ولی باید متوجه باشــند که این توانمندی 
روز بــه روز در حال تقویت اســت و فردا دیگر 
بازگشــت ایران پــای میز مذاکره به ســادگی 
امکان پذیــر نخواهــد بود و قطعا مــا امتیازات 
بیشتری را خواهیم خواست. به نفع غربی ها است 
که تا دیر نشــده پای میز مذاکرات بازگردند و 

نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

جمهوری اســالمی ایران و کویت علی رغم وجود 
برخــی از اختالفــات مرزی و امنیتــی از جمله 
اختالفات حقوقی آن هــا در مورد تعیین حدود 
مرزهای آبی و میدان گازی آرش تصمیم گرفته اند 
که روابط سیاســی خود را گسترش دهند و در 
همین چارچوب طی روزهای آینده سفیر جدید 
کویت بــه تهران خواهد آمد. به گزارش ایســنا، 
براساس آنچه که سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
کویت به تازگــی در مصاحبه در روزنامه »الرای« 

اعالم کرده نام سفیر جدید کویت در تهران »بدر 
عبداهلل المنیخ« اســت. او یکی از دیپلمات های 
برجسته وزارت خارجه کویت است که قرار است 
به زودی به عنوان رئیس نمایندگی کویت در تهران 
عازم ایران شود. در سابقه دیپلماتیک این دیپلمات 
کویتی می توان به فعالیــت او به عنوان دبیر اول 
ســفارت کویت در لندن اشاره کرد، او همچنین 
سابقه فعالیت در سفارت کویت در آفریقای جنوبی 

را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: معتقدم هیچ یک از طرف ها، 
حاضر به اعالم پایان برجام یا بی نتیجه بودن مذاکرات نیستند چرا که 
هیچ کس برنامه ای برای بعد از آن ندارند. امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به تشدید فشار آمریکا و کشورهای اروپایی برای اتخاذ 
تصمیم از سوی ایران در بحث برجام اظهار کرد: تصور نمی کنم اتفاق 
خاصی افتاده باشد؛ ســفر بایدن را به منطقه داشتیم، طبیعی است 
یکی از مســائل بحث برجام باشد. همچنین نشست امنیتی سازمان 
غیردولتی »اسپن« در آمریکا را داشتیم که اظهارات مقامات آمریکایی 
و انگلیسی در این نشست را نشانه تغییری در روندی که تاکنون بوده 
است، نمی دانم. فشــارهای حداکثری و تحریم های آمریکا سر جای 
خودش اســت اینکه تهدید کنند و بگویند اگر ایران تصمیم نگیرد 

فشارها را بیشتر می کنیم یعنی دیگر چه کار می خواهند کنند؟ 
وی با بیان اینکه پیش بینی من از چند ماه گذشته تا شش ماه آینده 
این است که هیچ یک از طرف ها مرگ برجام را اعالم نمی کنند، گفت: 
حتی اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه ای هم نرسد باز هم کسی 
حاضر نیست پایان برجام را اعالم کند چرا که مرگ برجام یعنی باید 
برنامه »ب« داشته باشند و معتقدم هیچ یک از طرف ها این برنامه را 
ندارند. پس برای اینکه به مرحله بن بست نرسند کج دار و مریز طی 

می کنند. این کارشناس مسائل آمریکا اظهار کرد: آمریکا و کشورهای 
اروپایی از اواخر ۲۰۲۱ می گفتند زمان در حال اتمام اســت اما این 
رویه دیگر برداشته شده است. معتقدم مذاکرات ادامه دار خواهد بود 
چون فاصلــه مطالبات ایران و آمریکا زیاد اســت و انگیزه ایران هم 
برای توافق خیلی کم شده است. اگر ایران بتواند نفت اش را بفروشد 
و روســیه کمک کند، دلیلی ندارد ایران خودش را در استیصال قرار 

دهد. از ســویی در آمریکا هم دنبال توافق نیستند و همه دموکرات 
و جمهوری خــواه می گویند توافق نکنید. جمهوری خواهان گفته اند 
روزی که وارد کاخ ســفید شــوند همه چیز را بر می گردانند که اگر 
بازگشتی به برجام انجام شــود حتما آن را دوباره بر هم می زنند. از 
سویی دموکرات ها هم چندان دولت بایدن را به سمت اجرای برجام 
ســوق نمی دهند. به طور کلی در امریکا هم دنبال توافق نیستند، اما 
کســی هم نمی گوید توافق نکنیم. ابوالفتح درباره تالش آمریکا برای 

مقصر نشان دادن 
ایران و انحراف افکار عمومی درباره عامل ایجاد شــرایط فعلی اظهار 
کرد: این که ایران را مقصر معرفی کنند که چهار ســال است دارند 
این کار را انجام می دهنــد. جامعه جهانی ۲۰۱۴ با االن خیلی فرق 
کرده است. همکاری روسیه و آمریکا در سال ۲۰۱۴ زیاد بود. ایران به 
هر دلیلی روسیه و چین را نمی توانست قانع کند تا با او همراه شوند 
اما االن که دیگر روســیه و امریکا شــاخ به شاخ هم هستند، روسیه 
کنار ایران است. وی افزود: اگر می توانستند مسئله را با اسنپ بک و 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل حل می کردند اما آن ها می دانند 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل در شرایطی که تحریم های آمریکا 

بزرگ تر و جدی تر از آن هاست، بی فایده است.

ابوالفتح: هیچ کس مرگ برجام را اعالم نخواهد کرد
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مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در گفت وگویی با ادعای 
این که آژانس نســبت به آن چــه در برنامه هســته ای ایران رخ 
می دهد، دید ندارد، به ســواالتی درباره میزان پیشــرفت برنامه 

هسته ای ایران پاسخ داد. 
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه ســی ان ان، رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با این شــبکه 
در پاسخ به این ســوال که، »مدت هاست گفته می شود ایران به 
ساختن یک بمب اتمی نزدیک است، اما واقعا ایران چقدر به این 
مرحله نزدیک اســت«، گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ 
وقت چنین ارزیابی هایی انجام نداده اســت. این کار تحلیل گران 
و خبرنگاران اســت. چیزی که ما گزارش می کنیم، فعالیت های 
هســته ای این کشور و پیش رفت آن هاست. گروسی افزود: همین 
االن که مــا صحبت می کنیم، ایران در حال غنی ســازی هرچه 
بیشتر اورانیوم در سطحی بسیار باال از غنی سازی ایزوتوپی است. 
ایران در حال ســاختن آخرین نسل سانتریفیوژ هاست که برای 
غنی ســازی این مواد الزم است. بنابراین، چیزی که ما می گوییم، 
شرح بی طرفانه وقایع است. باید تاکید کنم که ما اطالعاتی مبنی 
بر این که آن ها ســالح اتمی می سازند، در اختیار نداریم. درعین 
حال هــم کاری که آن ها]ایران[ انجام می دهد، مرتبط اســت و 
معمولی و پیش پا افتاده نیست. ]اقدام ایران[ غنی سازی در سطح 
بسیار باال است که به سطح تسلیحاتی ۹۰ درصدی بسیار نزدیک 
است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت: آن ها 
دسترســی بازرســان ما و دید آژانس را کاهــش داده و برخی از 
دوربین هایی را که در تاسیسات مختلفی در ایران نصب کرده ایم، 
خارج کرده اند. تمام این ها شــرایطی را شکل می دهد که مسلما 

بهترین شرایط نیست. 
او در ادامه در پاســخ به ســوال خبرنگار این شبکه مبنی بر این 
که ایران در حال حاضر در برنامه هســته ای اش در چه موقعیتی 
قرار دارد و چقدر به تولید یک ســالح هســته ای نزدیک است، 
گفت: آنچــه در این زمینه اهمیت دارد، این اســت که به وقایع 
همان طور که هســتند، نگاه کنیم. گروسی در این باره بیان کرد: 
مهم این اســت که آیا بازرسی ها انجام می شوند یا نه. آیا ما توان 
الزم برای بازرســی این فعالیت ها را که مرتبط با اشــاعه بالقوه 
]تسلیحات هسته ای[ هســتند داریم یا نه. فکر نمی کنم معقول 
باشــد که بگوییم تسلیحات هسته ای در حال ساخت است. چون 
برای گفتن این باید اطالعات مرتبط داشــته باشــیم. آن چه ما 
می گوییم، این اســت که این ]فعالیت ها[ مرتبط هستند و آن ها] 
ایران[ باید تمام قابلیت ما در زمینه بازرســی ها را بازگرداند. اگر 
آن ها می خواهند بهشــان اعتماد شود، باید اطمینان سازی شود. 
در عرصه هســته ای، برای این که اطمینان ســازی شــود، باید 
بازرســی انجام بگیرد. کلمات خوب کاری از پیش نخواهند برد. 
مدیــرکل آژانس انــرژی اتمی در ادامه در پاســخ به این که چه 
موانعی بر سر راه احیای توافق هسته ای وجود دارد، گفت: آژانس 
از مذاکره کنندگان نیست، بلکه ضامن و بازرس هر آن چیزی است 
کــه در این مذاکرات مورد توافق قرار می گیرد. به موارد مختلفی 
اشــاره شده است. گاهی مسائل مالی بوده است، گاهی تحریم ها، 
افراد و برخی فعالیت های بخصوص. آن چه واضح است، این است 
که مذاکرات نتیجه ای را که باید نگرفته است. اگر این اتفاق نیفتد، 
به مرحله بســیار نامشخصی وارد خواهیم شــد که در آن ایران 
برنامه ای هســته ای خواهد داشت که در آن بسیار سریع و بدون 

قابلیت های بازرسی الزم برای اطمینان سازی از این پیش می رود 
که هیچ چیز نادرسی درباره ایران وجود ندارد. 

او همچنین گفت: بنابراین، مــا می دانیم که مذاکرات در مرحله 
حساســی قرار دارد. امیدواریم بهترین نتیجه حاصل شود. اما در 
حال حاضر، فکر می کنم فرصت الزم برای آن محدودتر می شود. 
باید دید در روزهای آتی چه چیزی رخ می دهد. گروسی در پاسخ 
به این که اگر توافقی حاصل نشــود و ایران همچنان دوربین های 
نظارتی آژانس را خاموش نگه دارد، چه اتفاقی می افتد، گفت: تمام 
این فعالیت های ]هسته  ای ایران[ انجام می شوند و ما دید نداریم. 
نمی دانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بنابراین، ما در این جا 
با دو مشــکل مواجهیم. او ادامه داد: اولی این است که اگر توافقی 
انجام شود، ما باید راهی پیدا کنیم که تکه های این پازل پیچیده 
را کنار هم بگذاریم. چون هر وقت که این اتفاق بیفتد، زمان نسبتا 
زیادی طول کشیده است. همین االن که ما صحبت می کنیم، این 
دوربین هــا در حال ضبط اتفاقاتی هســتند که در حال رخ دادن 
است، اما نسبت به آن دید نداریم. بنابراین، مواد]هسته ای[ بیشتر 
و سانتریفیوژهای بیشتری در کار خواهد بود. بنابراین، وقتی توافق 
انجام شود، شما با اعداد و ارقام مجزای مربوط به سانتریفیوژها یا 
مواد به عنوان مبنای کار روبه رو هســتید. اگر می خواهید این کار 
انجام شود، باید به آژانس اعتماد کنید که به شما بگوید، »مبنای 
کار این اســت، مقدارها این است«. من دیگر نمی توانم این کار را 
انجام دهم. مدیرکل آژانس انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که 
آیا خروج دولت پیشــین آمریکا از توافق هسته ای کار فاجعه باری 
بود، گفت: اتفاقی است که افتاده. این مشکلی است که باید حلش 

کنیم. هنوز وقت داریم، اما زیاد نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با تالش 
برای مقصر جلوه دادن ایران، به ســواالتی در زمینه آخرین تحوالت 
مرتبط با مذاکرات احیای توافق هسته ای و برنامه هسته ای ایران پاسخ 
داد. به گزارش ایسنا، وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا نوشت، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در 
پاسخ به این سوال که آیا پس از گفت وگوی تلفنی اخیر رئیس جمهور 
فرانسه با رئیس جمهور ایران انتظار اقدامات تازه ای در زمینه مذاکرات 
احیای توافق هسته ای میان آمریکا و ایران می رود یا نه، گفت: گفتنش 
برایم سخت است چون واقعیت این است که این بر عهده ایران است 
که پیش بیاید و نشــان بدهد که آماده همکاری سازنده و صرف نظر 
کردن از مســائل غیرمرتبط و فرعی و مذاکره با حســن نیت درباره 
توافقیست که مدتی می شــود روی میز بوده است. پرایس در ادامه 

گفت: کاخ الیزه بیانیه ای منتشر کرد که نشان می داد رئیس جمهور 
مکرون دقیقا همان پیام ما را که به طور غیرمستقیم به ایران داده ایم، 
همان پیامی که مدتی است علنا هم آن را گفته ایم، منتقل کرده است، 
این که ما آماده ایم به طور دوجانبه به برجام]توافق هسته ای[ بازگردیم. 
البته دوجانبه یعنی این کار مثل یک خیابان دو طرفه است. ما هنوز 
و حداقل تا به حال ندیده ایم که ایرانی ها نشان داده باشند آماده انجام 
دادم این کارند. او در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر این که دوربین های نظارتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تا زمان احیای توافق هسته ای فعال نخواهند 
شد، آیا این موضوع تاثیری بر مذاکرات خواهد گذاشت، گفت: واقعیت 
این است که حفظ شرایطی که در آن شفافیت امور مربوط به برجام 
برای آژانس کاهش یافته باشد، فقط منجر به پیچیده شدن چالش ها 

در زمینه بازگشت دوجانبه بالقوه به پایبندی به برجام می شود. این کار 
فقط بحران هسته ای ایجاد شده توسط خود ایران را تعمیق می کند. 
او افزود: ایران اگر بخشی از هر گونه بازگشت دوجانبه مورد توافق به 
برجام باشــد، باید هر گونه اطالعات و شفاف سازی مورد نیاز آژانس 
جهت راستی آزمایی اظهارات ایران را برای آن فراهم کند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا دز ادامه با گفتن این که این کشور مدام در 
حال ارزیابی مزایای برجام در زمینه اصل منع اشاعه تسلیحات اتمی 
اســت، گفت: ما تا زمانی که این ارزیابی بهمان نشان دهد بازگشتی 
دوجانبه به پایبندی به توافق در راستای منافع ملی مان خواهد بود، 
به دنبال بازگشت دوجانبه به پایبندی خواهیم بود چون این بازگشت 
دوجانبه ما را نسبت به وضع فعلی مان در موقعیت مستحکم تری در 

قبال برنامه هسته ای ایران قرار می دهد.

آمریکا:تصمیمسیاسیمانرادرزمینهاحیایبرجامگرفتهایم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 
اطالعاتآژانسساختسالحهستهایازسویایرانراتاییدنمیکند

رئیس جمهور ترکیه از قصد این کشــور برای 
افزایش خرید نفت و گاز از ایران خبر داد. 

به گزارش ایســنا، رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه در گفت وگو با شبکه تی آرتی در 
پاسخ به سوالی درباره نشست اخیر ایران، روسیه 
و ترکیــه که در چارچوب مذاکرات آســتانه در 
تهران برگزار شد، گفت که در جریان این سفر 
فرصت داشته اســت تا با مقامات ایرانی درباره 
تمامی جنبه های روابط دوجانبه میان دو کشور 

بحث و رایزنی کند. 
اردوغان همچنین درباره امضای هشــت سند 
همکاری میــان ایران و ترکیــه در زمینه های 
مختلف اقتصــادی، امنیتی و اجتماعی تصریح 

کرد: در طول گفت وگوهای مان تصمیم گرفتیم 
که حجم تبادالت تجاری میان دو کشور به ۳۰ 
میلیارد دالر در سال برســد اما در حال حاضر 
این مبادالت به دلیل همه گیری کرونا و مسائل 
دیگر کاهش داشته است. حجم مبادالت اکنون 
هفت ونیم میلیون دالر است و باید هرچه زودتر 

به ۳۰ میلیون دالر برسد. 
وی ادامه داد: ما برای رســیدن به این هدف )با 
ایران( همکاری خواهیم کرد. ما از ایران نفت و 
گاز خریداری می کنیم و آن را افزایش خواهیم 
داد. اگــر خرید نفــت و گاز را افزایش دهیم به 
این رقم خواهیم رسید. بنابراین، مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.

رئیس حزب التوحید العربی با اشاره به از پیشنهاد 
دبیرکل حزب اهلل لبنان برای تامین ســوخت از 
ایــران گفت: مخالفت با این امر خیانت به مردم 
لبنان اســت. به گزارش ایسنا به نقل از النشره، 
وئام وهاب، رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان 
تاکید کرد که پیشــنهاد ســید حسن نصراهلل، 
دبیــرکل حزب اهلل لبنان برای آوردن ســوخت 

ایرانی تحولی مثبت است و باید اجرایی شود. وی 
گفت: هرکس که با این پیشنهاد مخالفت کند 
باید رسوا شود. وهاب در ادامه خاطرنشان کرد: 
به عقیده من مخالفت با این پیشنهاد خیانت به 
مردم و منافع مردم اســت زیرا نفتی که از عراق 
وارد کردیم آخر ماه آگوســت بــه پایان خواهد 

رسید. از سوخت ایرانی استقبال می کنیم.

با اشاره به پیشنهاد سید حسن نصراهلل
یکمقاملبنانی:مخالفتباتامینسوختازایران»خیانت«است

اردوغان:خریدنفتوگازایرانراافزایشخواهیمداد

یک کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد؛ 
ترکیهدرسرکوبجریاناتمسلحبادولتعراقهماهنگباشد

یک کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد؛ 
مجلسودولتاجازهنمیدهندمذاکراتدربنبستباقیبماند

سفیرجدیدکویتدرایرانکیست؟


