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چند روز غیبت داشت 
ولی االن در زندان است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پسر میرسلیم: 
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آغاز ناگهانی مذاکرات هسته ای در وین و اعالم همزمان 
ایران،آمریکا و اروپا مبنی بر تایید این خبر و بالفاصله 
نشر این موضوع که مذاکره کنندگان راهی فرودگاه ها 
شدند تا برای امروز آماده مذاکره شوند می تواند نشانه 
مثبتی باشد.یعنی این ظن به وجود آمده که گره ای از 
مذاکرات گشوده شده و بنا شده در مذاکراتی به جزییات 
این رهیافت پرداخته شود.بهرحال،براســاس شواهد 
وقرائن مذاکرات احیای برجام سه موضوع مهم دارد 
که طی مذاکرات قبلی و بحث های پیرامون آن الینحل 
باقی مانده بود.شاید می توان گفت مهمترین مسئله ایران 
بحث »تضمین« است و برای آمریکا نیز فعالیت های 
منطقه ای تهران دارای اهمیت فوق العاده است.ضمن 
آنکه حضور سپاه در لیست گروه های تروریستی آمریکا 

جزو دغدغه های مقامات تهران نشین است.
به هر روی، با توجه به آنکه وزارت خارجه کشورمان 
ماه هاست واحدی تحت عنوان روابط عمومی ندارد )!( 
غالب تحلیلگران و اهل رسانه براساس حدس و اخبار 
رسانه های غربی به بررسی می پردازند. و در این مورد 
آخر نیز شرایط تفاوت نکرده.سخنگوی وزارت خارجه 
فقط خبر داده که باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان 
راهی فرودگاه شده و اطالعات دیگری بیرون نیامده.اما 
از اطالعات منتشر شده از سوی غول های رسانه ای دنیا 
می توان به این تحلیل رسید که این دور از مذاکرات 
ناگهانی در عین حال که می تواند امیدوار کننده باشد 
لیکن تالش و تکاپوی آخر طرف ها برای احیای برجام 
است.به نوعی اگر مذاکره کنندگان به فرمول مشخصی 
رسیدند مذاکرات می تواند به سرمنزل مقصود برسد 
و اگــر نه حتما طرف ها به دنبال پلن های بعدی خود 
می روند.پلن هایی که بهتر است فعال در مورد آن سخنی 

به میان نیاید! 
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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.

استاندار تهران در پاسخ به یک سیل زده: 
وقتی گیجی حرف نزن!

تعداد جانباختگان سیل اخیر چند نفر است؛ ۹۵، ۹۰ یا ۷۸؟ مسئوالنی که حتی 
8توان ارائه آمار صحیح ندارند

تروریسموناتو،محوررایزنی
سخنگویاردوغان
وهیئتآمریکایی

یکی از مقام های ارشد آنکارا در جریان دیدار 
بــا یکی از اعضــای کنگره آمریــکا و هیئت 
همراهش در کاخ ریاســت جمهوری ترکیه، 
درباره مسائل مربوط به ناتو، همکاری دوجانبه 
و مقابله با تروریسم گفت وگو کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، »ابراهیم 
کالین« سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه 
در جریان دیدار با »جیسون کرو«، از اعضای 
کنگره آمریکا و هیئت همراهش درباره روابط 
دوجانبه اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله 
با ترویسم، همکاری در حوزه صنعت دفاعی و 

روابط استراتژیک در ناتو مذاکره داشت. 
همچنین مسائل مربوط به منطقه و جهان نیز 
در این مذاکرات مورد بحث قرار گرفت. کالین 
و جیسون کرو همچنین درباره جنگ اوکراین 
و توافــق مرتبط به صادرات غالت، ســوریه، 
مهاجرت، افغانستان، روند عادی سازی روابط 
ترکیه با ارمنســتان، الحاق دو کشور سوئد و 
فنالند به ناتو و مســائل پیرامون دریاهای اژه 
و مدیترانــه شــرقی صحبت کردنــد. کالین 
همچنین با تاکید بر اهمیت استراتژیک روابط 
آنکارا و واشنگتن گفت: از میان برداشتن موانع 
در همــکاری اقتصــادی و دفاعی می تواند به 

بهبود روابط دوجانبه کمک کند. 
وی همچنین رویکــرد دولت آمریکا را درباره 
تمایل ترکیه در خرید جنگنده های اف-۱۶ و 
همچنین انتظارات از کنگره برای تایید چنین 
مســئله ای را مطرح کرد. ترکیه پس از تعلیق 
از برنامه اف-۱۶ها به دنبال میانجیگری یک 
معامله با آمریکا برای خرید اف-۱۶ و ارتقای 
کیت های مدل هــای اولیه ایــن جنگنده ها 
بود. جیســون کرو همچنین با اشاره به نقش 
ترکیــه در معاملــه اخیر غالت با روســیه و 
اوکراین نیز گفت، این توافق یک گام مهم در 
راستای حل بحران جهانی غذاست. همچنین 
کالیــن، ســخنگوی رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــوری ترکیه گفت کــه این توافق 
می تواند شرایط اعتمادسازی را برای پیمودن 
مسیری برای مذاکرات آتش بس جدید بین دو 

طرف درگیر در جنگ اوکراین مهیا کند. 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه همچنین 
اعالم کــرد که آنکارا به سیاســتش در صلح 
و ثبــات در تمامی منطقــه ادامه می دهد که 
شــامل دریاهای اژه و مدیترانه شرقی است و 
این را هم تاکید کرد که ترکیه درباره حفاظت 
از منافع ملی و حقوق مشــروعش مصالحه ای 
ندارد. وی همچنین درباره روند عای ســازی 
روابط با ارمنستان نیز گفت، این ابتکارعمل با 
هدف برقراری صلح، ثبات و شکوه در منطقه 
است و تالش های صورت گرفته مورد حمایت 

جامعه بین الملل قرار دارد. 

خبر

انســان گاهی مبهوت میماند که در این آشفته بازار 
فضای مجازی، با سرعتی تعجب انگیز، برخی از افراد، از 
کوی گمنامی به اوج معروفیت می رسند و همطراز با 
چهره های استخوان دار و خاک صحنه ورینگ خورده، 
ناگهان تبدیل به آس رسانه ای میشوند. چه طلسم و 
چــه وردی می خوانند که یکباره یک میلیون هوادار 
در فضای مجازی جلب میکنند. روتوشهای کامپیوتری 
همراه با فنون فتوشاپی یک نفر را تبدیل به هرکول 
بادکنکی می نماید که ناگهان با یک سوزن جادویشان 
باطل شــده و »پفکی« بــودن آن هیکل تنومند به 
تماشاچیان ثابت میشود. مافیاهای شرط بندی همراه 
با سایتهای مخوف قمار، چهره گمنامی را تبدیل به 
هرکول قرن کرده و با القاب کاذبی مثل هرکول قرن 
ما و کوه عضله با مشتهای سنگی چاشنی معرفی این 
فرد گشته و باعث شناخته شدن هرچه بیشترشان 
میگردد. ایرانی بــودن وی یکی از اصلی ترین عوامل 
رشد تبلیغاتی اوشده و حرکاتی مثل استفاده از نوار 
نوحه قبل از مسابقه و رجزهای پوشالی و توخالی وی از 
عوامل اصلی جلب توجه افکار عمومی به هالک ایرانی 
میباشد. وی هربار شکست خود را به نوعی با کرونا تا 
دردهای عضالنی توجیه می نماید. او در این نمایش 
آخر ۴دقیقه نوحه میگذارد و در چند ثانیه شکست 
مفتضحانه میخورد. واقعا جای بسی تاسف است که او 
بر ایرانی و مسلمان بودن خود تکیه کرده و به درستی 
معلوم نیست حامیان و بازیگردانهای پشت صحنه او 
چه کسانی هستند؟ حرکات وی اهانت مستقیم به 
ایران وایرانی اســت واگر تربیت بدنی صاحب و مدیر 
قاطعی داشت باید از حضور وی به نام یک ایرانی در 

چنین مسابقاتی جلوگیری میکردند.

هالکبادکنکی
ومافیایشرطبندی

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-1

گفتنی ها درباره کرونا گفته شده و حرف تازه ای 
باقی نمانده اســت مگر افســوس از اینکه کرونا 
هم نتوانســت برخی فرهنگ هــای جماعتی از 
مــردم ایران را اصالح کند. یک ســال پیش، در 
یادداشــتی با عنوان »کرونا بهترین فرصت برای 
اصالح عادت های غلط« در روزنامه اعتماد، درباره 
مسائلی چون ماســک نزدن مردم در مکان های 
شــلوغ، رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی و 
سیاست های غلط دولت در خصوص کنترل کرونا 
نوشتم. پارسال که آن یادداشت را می نوشتم، چهار 
ماه از واردات واکسن به کشور می گذشت؛ آن هم 
در شرایطی که حاشــیه های وارد نشدن واکسن 
به کشور و حمله مردم، ســلبریتی ها و رسانه ها 
به مسئوالن برای تاخیر در واردات واکسن، تمام 
شده بود. همان زمان گفته شد که تزریق واکسن 
باید هر شــش ماه یکبار تکرار شود تا بدن افراد 
در مقابل ویروس مصون بماند و ایمنی در سطح 
جامعه افزایش یابد اما امروز بعد از یک ســال و 
آن همه جدل بین مردم و مسئوالن برای خرید 
واکسن و ســپس سیل واردات از چین و اشتیاق 
 عمومی بــرای واکسیناســیون، در چه نقطه ای 

قرار داریم؟ 
از جمعیــت ۸۵ میلیونی ایــران، ۶۴ میلیون و 
۸۰۱هزار نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۱۷۳ هزار 
نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۲۸۹ نفر دوز ســوم 
و باالتــر را تزریق کرده اند. خرده رقم ها را در این 
آمار حســاب نکردم. این آمار وزارت بهداشــت 
است و جعلی نیســت. اما با استناد به این آمار، 
نتیجه گیری های مختلفی از فرهنگ بخشــی از 

مردم ایران به دست می آید. 
مقاومت بخشی از جمعیت ایران در تزریق واکسن 
چــه دالیلی دارد که امروز باید همگی چوب این 
رفتار غیرمنطقی را بخوریــم و هر روز باال رفتن 
آمار فوتی های کرونا را ببینیم. اصوال این مقاومت 

معلول چه عواملی است؟ 
عوامل توسعه ای در پیشرفت یک کشور تاثیرگذار 
هســتند. ایران جزء کشورهای جهان اول نیست 
اما یک کشــور کمتر توســعه یافته نیز نیست. 
ایران جزء کشــورهای در حال توسعه محسوب 
می شود که بین ســنت و مدرنیته گرفتار است. 
در زمــان حکومت پهلوی دوم، مدیریت کشــور 
براساس الگوی نوسازی پیش می رفت. مهمترین 
پیش فرض های الگوی نوسازی حرکت تک خطی 
توسعه، الگوبرداری از غرب به عنوان الگوی جهانی، 
تابع و مقلد دانستن کشورهای در حال توسعه و 
حذف ساختارهای فرهنگی و اجتماعی یک کشور 
بود. دیوید مک ِکله لند از جمله نظریه پردازان این 
نظریه، اعتقاد داشت که عامل اصلی توسعه نیافتگی 
ویژگی هایی نظیر خرافاتی بودن، محافظه کاری و 
منفعل بودن مردم اســت. در جمهوری اسالمی 
الگوی نوسازی دنبال نمی شود، اما چرا جماعتی از 
مردم ایران طوری رفتار می کنند که ادعای الگوی 
نوســازی در خصوص توسعه نیافتگی کشورها را 
در خصوص خودمان تداعی می کند در حالی که 
ایراِن امروز توســعه نیافته محض نیست. صدها و 
شاید هزاران خرافاتی که اعتقادات دینی را بهانه 
واکسن نزدن خود کرده اند و هزاران فرد منفعل و 
بی اراده که انگیزه ای برای تزریق واکســن ندارند 
باعث پدید آمدن وضعی در ایران شــده است که 
بعد از گذشت دو ســال و نیم از شیوع کرونا در 
ایران، باید جماعتی از مردم را مقصر موج جدید 

کرونا بدانیم. 

امروزدیگر
حاکمیتمقصرنیست

سعید درویشی
پژوهشگر اجتماعی

یادداشت-۲

در ســالهای اخیر نگهداری و ساخت و تجهیز 
آزادراه های کشور به بخش خصوصی واگذار شده 
است درحالیکه مطابق ماده ۲۲قانون برنامه ششم 
توسعه، کشور ایران باید براساس سندچشم انداز 
۲۰ساله به رتبه سوم در منطقه برسد. براساس 
اعالم گــزارش رقابت پذیری از ســوی مجمع 
جهانی اقتصادWEFازشاخص های این گزارش 
در زمینه کیفیت جاده ها زیرساخت های ریلی و 
حمل و نقل هوایی و بنادر، کشور ما در دنیا رتبه 
۶۸ و در منطقه رتبه ۹ را از نظر کیفیت به خود 
اختصاص داده است درحالیکه که از نظر تلفات 
جاده ای و مرگ ومیر های ناشــی از آن در صدر 
کشورهای جهان و منطقه قرار داریم وعمده ی 
این معضل نه بخاطر مشــکالت اقتصادی بلکه 
بخاطر مدیریت ناتــوان و عدم نگرش صحیح 
به حوزه آزادراه های کشــور است به گونه ای که 
نه رانندگان رضایــت کافی دارند ونه طرح های 
الکترونیکی کردن آزادراه های کشور نتیجه بخش 
بوده ونه جرائم انتظامی و رانندگی پاسخگوی حل 
مشکالت بوده است بلکه این ناصوابی برنامه های 
اقتصادی و مدیریتــی و فرهنگی در این حوزه 
باعث افت کیفیت خدمات آزادراهی و مورد نیاز 

جامعه شده است.
آزادراه های وطنی که صرفا نــام آزادراه را یدک 
می کشند وبا امنیت واستاندارد های جهانی فاصله 
بسیار دارند و تصادفات همیشگی و مرگ ومیر 
رانندگان و خســارتهای جانی ومالی بســیار، 
سوغات همیشــگی این جاده هاست به همت 
مسئولین مربوطه و در راستای افزایش کیفیت 
وخدمت رسانی بیشتر از۱۶تا ۱۰۰درصد گران 
شــده که چند نکته به ذهن متبادر می گردد 
فقدان گاردریلهای کافی، نبود نور و روشنایی، نبود 
امکانات رفاهی و اقامتی، چاله چوله های عریض و 
طویل و فقدان عالئم راهنمایی و رانندگی تنها 
بخشی از تنگناهای موجود در این آزادراه هاست 
که صدای رانندگان شخصی و عمومی و امدادی 
و خدماتی را در آورده است، کمبود پارکینگ و 
خودروهای امدادرســان و اورژانس و آمبوالنس 
و اســتراحتگاه و... برخی دیگر از نارسایی های 
همیشــگی آزاد راهای ماســت حال که تعرفه 
عوارض آزادراهی از ۱۶تا۱۰۰درصد افزایش یافته 
بهترین فرصت است که با تمهیدات مدیریتی 
و برنامه ریزی صحیح نسبت به افزایش خدمات 
آزادراهی در حد معقول و منطبق با استانداردهای 
الزم اقدامات متناسب صورت پذیرد تا عالوه بر 
ارتقای کیفیت و ایمن سازی آزادراهی از حوادث 
و سوانح جاده ای و بروز خسارات مالی وجانی به 

جامعه پیشگیری شود.

راهباز
وجادهدراز

دکتر انور خیرآبادی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

یادداشت-3

مدتی است در اجرای قانون حجاب گشت های 
ارشاد امر به معروف و نهی از منکر فعال شده اند، 
لذا ضــرورت دارد قانون مربوط به حجاب را از 
دیدگاه حقوقی مطالعه کنیــم، این قانون که 
تبصره مــاده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی )تعزیرات( اســت مجازات زنانی را که 
بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند ده روز تا دو ماه حبس )که به موجب 
قوانین متأخر قابل اعمال نیست( و یا پرداخت 
پنجاه هــزار تا پانصدهزار ریــال جزای نقدی 
تعیین کرده است، حال این بحث پیش می آید 
که تعیین مصداق حجاب شرعی و تشخیص آن 
با چه کسی است و آیا مامور انتظامی و ضابطان 
خاص صالحیت این تشخیص را دارند یا خیر؟ 
نکته مهم این که قانون بزهی با عنوان بدحجابی 

پیش بینی نکرده است. 
نکتــه دیگر نحوه بازداشــت زنانی اســت که 
مشــمول تعریف این تبصره قانونی میشوند، 
مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرســی کیفری 
ضابطین دادگســتری فقط در جرایم مشهود 
میتوانند متهم را بدون دستور مستقیم و موردی 
دادستان بازداشت کنند آنهم به داللت واپسین 
جمله این مــاده قانونی در صورتی که قرائن و 
امارات قوی بر ارتکاب جرم مشــهود توســط 
وی وجود داشته باشد که با توجه به شبهه ای 
منطقی که در خصوص صالحیت تشــخیص 
با یا بدون حجاب شــرعی ظاهر شدن زنی در 
انظار عمومی توسط مامورین ضابط وجود دارد 
بازداشــت بانوان به اتهام بی حجابی به عنوان 
ارتکاب جرم مشــهود توسط ضابطین وجاهت 
قانونی ندارد و ضابطین فقط میتوانند ادله جرم 
را به دادستان گزارش کنند چنانچه دادستان 
وقوع بزه را تشخیص دهد متهم را طبق مقررات 

همین قانون تعقیب کند. 
ضمن این که ضابطین باید شــرایط مقرر در 
ماده ۳۰ قانون آیین دادرســی کیفری یعنی... 
و فراگیری مهــارت الزم و گذراندن دوره های 
آموزشــی زیرنظر مرجع قضائی کــه در این 
خصوص منطقاً دوره هــای آموزش چگونگی 
رفتار با جوانها و نوجوانان هم باید باشد و البته 
شــرایط ویژه مقرر در ماده ۳۱ همین قانون را 

هم داشته باشند. 
بحث دیگر دخالت و ورود مردم عادی به موضوع 
اســت، طبق ماده ۴ قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مردم عادی فقط حق 
تذکر زبانی و نوشتاری در امر به معروف و نهی 

از منکر دارند و... 

نکاتیپیرامون
قانونحجاب

احمد متولی
وکیل دادگستری

یادداشت-4

ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۵

مقصران حادثه طلبکار شدند

آفتاب یزد بررسی کرد

راههای بستن
گلوگاه های فساد

تیتر

یادداشت ها 

مجید ابهری

هالک بادکنکی 
و مافیای شرط بندی
1

دکتر انور خیرآبادی

راه باز 
و جاده دراز

1

احمد متولی

نکاتی پیرامون 
قانون حجاب

1

سعید درویشی

امروز دیگر 
حاکمیت مقصر نیست
1

گزارش میدانی آفتاب یزد 
از یک روستای سیل زده در استان یزد 
»زردین«، روستایی که 

نفس »سیل« را  برید!
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قیمت در سراسر کشور  ۵000 تومان

گزارش آفتاب یزد از اقدامات تحسین برانگیز  روسای قوای مجریه و قضاییه

پشت به تشریفات  
رو به مردم

مذاکرات وین  امروز از سرگرفته می شود

تالش آخر  برای احیای برجام
رابرت مالی : مراقب انتظارات مان هســتیم اما ایاالت متحده از تالش های اتحادیه اروپا 

استقبال می کند و آماده است تا تالشی با حسن نیت برای حصول توافق انجام دهد

صفحه 3

صفحه ۲

صفحه 4



 یادداشت 

نه سیاستمداران و نه تحلیلگران تا اواخر قرن بیستم 
ــائل غیرنظامی در حوزه امنیت ملی  توجهی به مس
نداشتند و به همین جهت اقدامی هم صورت نگرفته 

بود.
پس از آن بود که کم کم این دیدگاه گسترش یافت 
که تعریف امنیت ملی نه صرفاً بلکه عمدتا براساس 
مالحظات نظامی، گمراه  کننده و هم خطرناک است. 
ــذار تدریجی از پارادایم والتر لیپمنی امنیت ملی  گ
به پارادایم مکتب کپنهاگی امنیت، راه را برای ورود 
ــر غیرنظامی با دیدگاه های  عناصر مختلف و متغی
ــت گرفته تا هویت،  ــف نظیر اقتصاد و سیاس مختل
ــائل اجتماعی و … ــت و طبیعت،مس محیط زیس
به درون مطالعات امنیت ملی هموار کرد. این گذار 
ــوع مباحث امنیتی صرف از  به معنای تغییر موض
ــه موضوعات امنیت کل هویت  امنیت حاکمیتی ب
ــی درون یک سرزمین و توسعه  اجتماعی- سیاس
ــدات نظامی  ــدۀ امنیت از تهدی عناصر تهدیدکنن
ــری بود که می تواند امنیت  خارجی به کلیۀ عناص
جوامع متکثر داخل یک جامعه با تفکرات مختلف، 

مردم و حکومت یک سرزمین را به خطر اندازد.
موضوعی که در حکمرانی خوب نیز از آن استفاده 

ــی کارآمد هم دی  ــد و امروز در ادبیات حکمران ش
ان ای آن قابل رهگیری است.

ــی و امنیت ملی از جملۀ  ــۀ بین بالیای طبیع رابط
این عناصر است. سیاستمداران بیست سالی طول 
ــید تا بعد از امنیتی ها این دیدگاه را پذیرفته و  کش
درک کردند و پذیرفتند این فضا و ادبیات به شدت 
ــال ۲۰۱۲، رئیس  ــا که در س ــت. »تا آنج مهم اس
جمهور وقت اندونزی، آقای دکتر سوسیلو بامبانگ 
ــم افتتاحیۀ پنجمین کنفرانس  یودهویونو در مراس
ــیایی برای کاهش مخاطرات بالیا، اعالم  وزیران آس
ــای طبیعی را اولویت  کرد که دولتش کاهش بالی
ــت، زیرا به تحقیق  ــت خود قرار داده اس ملی نخس
ــکال گوناگون  ــای طبیعی در اش ــه که بالی دریافت
ــور ــن تهدید برای امنیت ملی این کش  آن بزرگتری
ــال  ــون از ۲۰۱۰ طی فقط ۸ س ــتند. «پنتاگ  هس
نزدیک به ۴۰ گزارش منتشر کرده و در همه آنها به 
صورت تاکیدی اشاره بر تهدیدات ناشی از تغییرات 
اقلیمی و حوادث طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین 

مخاطرات امنیت ملی ایاالت متحده داشته.
ــر از نهادهای  ــیار دیگ ــی ای ای،اف بی ای و بس س
ــدی در این حوزه  ــات تاکی ــی امریکا گزارش امنیت
داشتند.مخصوصا بعد از طوفان کارتینا که اهمیت 
تهدید امنیت ملی ان را برابر با حادثه ۱۱ سپتامبر 
ــند  ــا پس از آن بود که س ــزارش کردند و دقیق گ
 Homeland( ــن ــوم به امنیت میه راهبرد موس
ــا پیش از این بر حمالت  ــکا که ت Security( آمری

ــتی متمرکز بود به نحوی بازنگری شد که  تروریس
ــرزمین و مردم  همه نوع مخاطرات تهدیدکنندۀ س
ــکا از جمله بالیای طبیعی را مد نظر قرار داد.  آمری
ــود را در  ــای طبیعی جای خ ــه این ترتیب، بالی ب
ــس از ان هم در  ــی باز کرد و پ ــث امنیت مل مباح
ــد مخصوصا در  اروپا بصورت جدی بر آن تاکید ش
ــت  ــت امنیتی مونیخ که خانم مرکل )نخس نشس
ــدیدی کردند. ــان ( ابراز نگرانی ش ــر وقت آلم وزی
ــکی نیست که فجایع طبیعی می  توانند تأثیرات  ش
ویرانگری بر افراد و اقامتگاه  های شهری و روستایی 
داشته باشند که عالوه بر معضالت مادی اولیه آثار 
معنوی جدی و اسیب جدی بر زیرساخت های کالن 
ــت.از بزه های شدید اجتماعی تا  ملی خواهد گذاش
ــعه کشور و آسیب  ــرعت توس بیماری و کاهش س
پذیری نظامی و امنیتی!چرا که کل کشور در صورت 
نداشتن برنامه مشخص مدیریت بحران درگیر حل 
ــد و ارگان های مختلف از  این موضوعات خواهد ش
تمرکز بر مسبولیت خود بازمی مانند.آنها می  توانند 
در کمترین زمان ممکن خانواده  های زیادی را داغدار 
ــی درازمدتی بر مردمان و  ــد، آثار روحی و روان کنن
ــیب دیده بر جای گذارند، ممکن  جماعت  های آس
است میلیاردها خسارت بر اقتصاد کشورها تحمیل 
کنند، زیرساخت ها را ویران کنند و فرایند توسعه را، 
ــال  های دراز، مختل کنند. اما اکنون  شاید برای س
ــتند  تحلیل گران به تدریج در حال آغاز بحثی هس
ــت عالوه  مبنی بر اینکه بالیای طبیعی ممکن اس

ــر تهدیدات محلی و منطقه  ای، بر امنیت ملی، به  ب
ــردم و حکومت، نیز  ــت درهم  تنیدۀ م معنای امنی
تأثیرات حادی داشته باشند.جایگاه بالیای طبیعی 
در گفتمان امنیت ملی کشورها، به ویژه کشورهای 
فاجعه  خیزی چون ایران، باید از حاشیه به متن تغییر 
کند. رویکرد امنیتی به بالیای طبیعی باید دروازه  ای 
به سوی نگاه علمی، راهبردی و دقیق به این رویدادها 
ــی و اقتصادی آنها؛  ــای اجتماعی، سیاس و پیامده
ــرمایه گذاری در زیرساخت ها و  افزایش قابل توجه س
سازوکارهای مرتبط با پیشگیری از بحران و مدیریت 
ــاخص  های زمینه  ای مثل  ــه جدی به ش آن؛ و توج
اعتماد، کارآمدی و مشروعیت سیاسی برای تسهیل 
عملکرد حکومت در شرایط بحران باشد.تاکید بنده 
ــی گونه بر بالی طبیعی  بر اهمیت نگاه امنیت مل
ــت که وقتی گل  ــیل اخیر به این دلیل اس نظیر س
والی ناشی از سیل از صورت شهرهایمان پاک شود 
تازه سنگ های جلوی پای توسعه کشور را خواهیم 
 دید و سال ها منابع و بودجه عمرانی و توسعه کشور
)که به دلیل تحریم های ظالمانه سالهاست بسیار قطره 
ــوءمدیریت افراد سطحی  چکانی بوده( صرف رفع س
ــد که قواعد  ــور خواهد ش نگر و مدیران ناالیق کش
اولیه مدیریت بحران را نمیدانند.شاید توجه نهادهای 
امنیتی به اهمیت مخاطرات طبیعی در حوزه امنیت 
ملی باعث شود مدیران با تخصص مرتبط برای این 
ــوند.از امروز نگران زلزله تهران  جایگاه ها منصوب ش

باشید نه در حد کالم بلکه در قامت آمادگی کامل!

بارشهایمونسون،
سیلوامنیتملی

 سید علیرضا بهبهانی

 قضایی 

آخرینجلسهدادگاهرسیدگی
بهپروندهمتروپلبرگزارشد

ــتری خوزستان  آفتاب یزد : رئیس کل دادگس
ــیدگی به پرونده  ــه رس ــومین جلس جزئیات س
حادثه متروپل را تشریح کرد.علی دهقانی درباره 
ــیدگی به  ــه دادگاه رس ــومین جلس جزئیات س
پرونده حادثه متروپل گفت: امروز آخرین جلسه 
ــیدگی به پرونده متهمان حادثه متروپل در  رس
ــعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست  ش
ــد. دهقانی با بیان  قاضی میثم ایمانی برگزار ش
ــی  ــن دادگاه وفق مقررات آیین دادرس اینکه ای
ــت: در جریان برگزاری  ــد، گف کیفری برگزار ش
ــد.وی در  دادگاه دفاعیات تمام متهمان اخذ ش
مورد نحوه محاسبه پرداخت دیه متوفیان گفت : 
طبق روال کارشناسی، هر کدام از متهمان فوت 
ــده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان  ش
ــئول  ــتند، مس ــهمی که در وقوع حادثه داش س
ــتند. ــه متوفیان و مجروحان هس ــت دی پرداخ
ــتری خوزستان گفت: دادگاه  رئیس کل دادگس
ــی های الزم، حکم پرونده را  پس از انجام بررس
صادر خواهد کرد.گفتنی است ساختمان متروپل 
واقع در خیابان امیرکبیر )امیری( آبادان در دوم 
خردادماه سال جاری فروریخت که در این حادثه 
۴۳ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

 خیریه 

سهیل،
فرزندخستگیناپذیرمحک

ــهیل فرزند بهبودیافته محک از  آفتاب یزد: س
زمانی می گوید که به بیماری سرطان مبتال شد 
ــیر با انرژی و تالش  و تصمیم گرفت در این مس
به اهداف خود دست یابد. فرزند خستگی ناپذیر 
ــک روایت خودش از بیماری را اینگونه آغاز  مح
ــحال بودیم،  ــد خواهرم خوش ــرد: »برای تول ک
ــته بود که  ــیرین نگذش چند ماه از این خبر ش
ــروع یک سرماخوردگی ساده  بیماری من با ش
ــروع شد و زندگی همه ما را تحت تأثیر  خود ش
ــخیص  قرار داد. آبان ۱۳۹۰ بود که دکترها تش
ــدم و از همان  ــرطان خون مبتال ش دادند به س
ــتان محک شروع شد؛  لحظه درمانم در بیمارس
این قصه تا شهریور ۱۳۹۴ ادامه داشت.«سهیل 
ادامه می دهد: »آن زمان کالس سوم راهنمایی 
بودم. در اوایل، پدرم اصرار داشت که تحصیل را 
برای یک سال کنار بگذارم، اما برای من متوقف 
شدن معنی نداشت. خوشبختانه کادر مدرسه و 
ــتانم، با بیماری من کنار آمدند و همراهی  دوس
ــتند تا جایی که یک بار زمان  خیلی زیادی داش
شیمی درمانی با امتحانات صبحم، تداخل پیدا 
کرده بود ولی کادر مدرسه بدون هیچ دردسری 
زمان امتحانم را به قبل از شیمی درمانی موکول 
ــه صحبت هایش می گوید:  ــد.« او در ادام کردن
»عاشق فوتبال بودم و آن را به صورت حرفه ای 
دنبال می کردم. تا قبل از بیماری تمرین بسیار 
زیادی داشتم ولی به دلیل بیماری نتوانستم آن 
ــاوره و  را ادامه دهم. حالم خیلی بد بود اما مش
صحبت با روانشناسان و پرستاران به من کمک 
ــار بیایم. رابطه من با  ــرد تا با این موضوع کن ک
ــدری صمیمی بود که  ــان محک به ق روانشناس
عروسک گاو پولیشی که بعد از قطع درمان، به 
ــم به من آرامش  ــن هدیه داده بودند هنوز ه م
می دهد. اتاق بازی محک و حضور روانشناسان 
ــدن از  و داوطلبان در آنجا، فرصتی برای دور ش
ــاری در اختیار من قرار می داد در آنجا دارو  بیم
و درمان را به کل فراموش می کردم.«سهیل در 
پایان صحبت هایش ضمن آرزوی بهبودی برای 
همه کودکان، از تصمیماتش برای ادامه زندگی 
ــرطان نه تنها من را از هدف ها و  می گوید: »س
آرزوهایم دور نکرد، بلکه گذشتن از این بیماری 
و سختی هایی که در مسیر زندگی وجود داشت، 

رسیدن به آرزوهایم را شیرین تر کرد.«

 ۲۱۵۰- یک مقام آمریکایی ادعا کرده بعید 
ــت برجام احیا شود! چقدر ضد و نقیض  اس

حرف می زنند؟ )۵/۷(
ــوع افزایش ابتال  ــا توجه به موض ۲۲۰۳- ب
ــتورالعمل های  ــا و فوتی ها باید دس به کرون
بهداشتی و کرونایی با جدیت بیشتر دنبال 

شود. )۵/۷(
ــور با  ــئوالن فرهنگی کش ۲۲۱۲- باید مس
ــعی کنند بدحجاب ها  برنامه هایی خاص س
ــاب و رعایت ارزش ها  ــمت حج را هم به س

جذب کنند. )۵/۷(
ــرت ها  ــاد گفتند از کنس ۲۲۳۱- وزیر ارش
ــت می کنیم اما در عمل گاهی چنین  حمای

به نظر نمی رسد. )۵/۷(
ــتم سوال کنم علت تقدیر از  ۲۲۴۱- خواس

آقای شریعتمداری چه بود؟ )۵/۷(
آفتـاب یـزد: سـتاد اقامه نمـاز از وی 

تقدیر کرده است. 
ــکی و  ــرای دندانپزش ــت ب ــن نوب ?گرفت
ــزرگ  ــگاه ب ــص از درمان ــکان متخص پزش
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکتر 
ــازمان بیمه  ــان متعلق به س ــی اصفه غرض
ــا راه آن از طریق  ــن اجتماعی که تنه تامی
ــد،  ــماره گیری تلفنی در روز قبل می باش  ش
به علت کمبود پزشکان متخصص و ازدحام 
ــط تلفن  ــد تنها خ ــش از ح ــلوغی بی و ش
ــاعت  ــده آنهم فقط از س ۳۵۰۵۰ اعالم ش
ــخت و مشکل و  ــیار س ۸ الی ۱۰ صبح، بس
ــر و حتی گاهی غیرممکن و دشوار  پردردس
ــت، که آنهم درصورت موفقیت در  شده اس
اتصال و برقراری ارتباط پس از صرف وقت 

بسیار حتی در اولین دقایق؟
? با جمله نوبت ها تمام شده است مواجه 
ــویم، لذا بسیار ضروریست که در این  می ش
ــی  ــورد خیلی مهم و حیاتی فکری اساس م
ــی  و عاجل و راهکاری عملی برای دسترس

بیماران به دکتر متخصص مربوطه بشود. 
محمود بلیغیان از اصفهان

ــکن واجاره،  ــش قیمت های مس ?درافزای
ــان اکثرا"باتعیین  ــگاه داران ومشتریانش بن
ــی  ــه و غیرمنطق ــع جویان ــرانه و نف خودس
ــمگیری از  ــد و درصد چش ــدی دخیلن تاح
ــادی طوالنی مدت  ــالل اقتص ــی واخ گران
برای جامعه ومردم به همین معضل مرتبط 
ــتاجران وخریداران هم  است. متاسفانه مس
ــم موجران  ــدرت حریف تصمی ــی به ن خیل
ــوندلذاصالح است که  ــندگان می ش وفروش

درگام اول این معضل برچیده شود.
?مسعود قانعی مقدم از شهرستان گرگان؛ 
ــبت به چاپ گزارشی با  استان گلستان نس
ــوان "تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی  عن
همچنان ادامه دارد"، در مورخه ۱۱ مرداد، 
ــه ۹ روزنامه وزین و مردمی آفتاب  در صفح
یزد به لطف مدیرمسئول روزنامه چاپ شد، 

قدردانی کردند. علی
ــتگان، چرا در مورد  ? بالتکلیفی بازنشس
افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ــت ۵ ماه هنوز به  ــن اجتماعی با گذش تامی
ــیده اند و در سایت های گوناگون  نتیجه نرس
خبرهای ضد و نقیض مشاهده می شود. چرا 
ــده می دهند؟ قصور و بالتکلیفی از  فقط وع
ــئوالن نباید نادیده گرفته شود.  ــوی مس س

اکبر از تهران
ــابق به محض چاپ قصور تعاونی های  ?س
ــافربری و تخلف رانندگان برون شهری،  مس
ــازی به آن ها رسیدگی  وزارت راه و شهرس
ــفانه این  ــود. متاس ــخگو ب ــرد و پاس می ک
ــت. علت  ــته نیس ــد گذش ــه مانن وزارتخان

چیست؟ نیما ذاکری
ــر  ــرکاران انتقادپذی ــی تعمی ــرا برخ ?چ
ــتند؟ لباسشویی ما خراب شد از طریق  نیس
یکی از تعمیرکاران میدان ….یک تعمیرکار 
ــکونت ما  غیرمتعهد برای تعمیر به محل س
آمد، به دلیل این که در طبقه سوم زندگی 
می کنیم و آسانسور نداریم، پس از ایراداتی 
که از قبل توسط همین تعمیرکار رفع نشده 
بود کلی ُغر زد و گفت اشتباه کردم به اینجا 

آمدم! علی از خیابان پیروزی تهران
?قیمت هر کیلو گندم که قبال هشت هزار 
ــده است. برخی ها با  تومان بود، دو برابر ش
خرید گندم به فکر کبوترهای بدون صاحب 
ــدم، کبوترها  ــش قیمت گن ــد. با افزای بودن

گرسنه اند. سعید حاج احمدی
ــال۹۸ وزارت بهداشت در  ? تابستان س
کالنشهر تهران طرح همگانی تست فشار 
ــرد و بخاطر آن خیلی  خون را اجرایی ک
ازشهروندانی که ازدارابودن فشارخونشان 
ــوش( بی اطالع بودند  ــوان قاتل خام )بعن
ــی وغیردارویی قرار  ــه داروی مورد معالج
ــرح می  ــابه این ط ــرای مش ــد اج گرفتن
ــراوان دیگری ــث نجات تعدادف  تواند باع

 بشود.
ــری از مردم خوب  ــه اتفاق عده کثی ?ب
ــهرک بزرگ  اصفهان و همچنین مردم ش
ــرقی این  ــمال ش ) خانه اصفهان ( در ش
شهر تاریخی از مسئولین محترم شرکت 
ــازمان  ــروی اصفهان و حومه با نام س مت
ــهری اصفهان و  ــای زیر زمینی ش قطاره
حومه متعلق به شهرداری اصفهان بخاطر 
ــاعات پایان کار روزانه متروی  افزایش س
اصفهان از ساعت ۲۱ ) ۹ شب ( به ساعت 
ــب ( که بسیار بهتر و الزم و  ۲۲ ) ۱۰ ش
ــکر و سپاسگزاری  ضروری بود نهایت تش
را می نمائیم . محمود بلیغیان از اصفهان

روی خط آفتاب 
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حوزه دارو شوخی بردار نیست؛ اما به نظر می رسد برخی شرکت ها به 
ــازمان غذا و داروی وقت قصد جان مردم را کرده اند. اخبار  کمک س
داروهای ریکال شده تا دریافت مجوز تولید محصولی مشابه با تولید 
داروی مکمل امریکایی که این روزها در ایران طرفدارهای بسیاری پیدا 

کرده است، ساده نیستند.
ــنا، در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم به  به گزارش ایس
سمت مصرف مکمل های دارویی و انواع ویتامین ها روی آورد؛ چراکه 
شنیده بودند در صورت مصرف مکمل ها این ویروس منحوس راه خود 
را به سمت دیگری کج می کند. این یکی از پیش فرض هایی بود که در 
ابتدای راه مطرح شد و بسیاری از افراد همچنان به آن اعتقاد دارند. از 

این رو استفاده از انواع مکمل های به نام رو به افزایش گذاشت.
ــتا بود که یک شرکت برای سودآوری بیشتر به سمت  در همین راس
ــته بندی و شبیه سازی دو برند معروف  فروش محصوالت خود با بس
ــل دارویی  ــده بود که محصوالت مکم ــرکت مدعی ش  رفت. این ش
ــر بین المللی یعنی  ــرکت معتب ــانس دو ش تولیدی اش، تحت لیس
شرکت هایhealth aid و hansal تولید می شود؛ در حالی که اصال 
ــاً عدم همراهی ایران با  ــت. اساس چنین مجوزی وجود خارجی نداش
قانون کپی رایت و قوانین بین المللی در این زمینه همیشه دردسرساز 

بوده است و در مورد دارو خطرات بیشتری را به دنبال دارد.
ــذا و دارو در نامه ای به  ــازمان غ ــتا بود که اداره کل س در همین راس
مدیرعامل این شرکت،شرکت مذکور را موظف کرده توزیع و فروش 
ــود را در بازار متوقف کند. در متن نامه آمده بود  کلیه محصوالت خ
ــبت به توقف توزیع عرضه و فروش  ــت بالفاصله نس که مقتضی اس
فرآورده های تحت نظارت این اداره کل تولید شده توسط آن شرکت 

اقدام شود.
شاید داروهایی که این شر کت تولید و به دست مصرف کننده می رساند 
نامی از داروهای مورد استفاده شما هم باشد. تقویت کننده ی موی سر 
ــان و  هیرویت، مکمل کامل ویتامین های دی ویت، انواع قرص جوش

ویتامین D۳ و... از جمله محصوالت پرطرفداری بود که با شبیه سازی 
و تحت عنوان این دو شرکت به دست مردم رسیده بود.

البته با نامه سازمان غذا و دارو این داروها از سطح بازار جمع آوری شد 
ــرکت داده شد، اما اکنون سوژه دیگری خود را  و تذکر الزم به این ش
در چشم مردم کرده است. چند سالی هست که مکمل تقویت کننده 
موی سر آمریکایی هیرتامین)heirtamin( که مالک آن یک ایرانی 
است در کشور مورد اقبال عموم قرار گرفته است و در بسیاری موارد 

در شبکه های اجتماعی به فروش می رسد. 
ــتای تبلیغات پیج های فروش این  ــیاری از اینفلوئنسرها در راس بس
ــتفاده از آن کرده اند و انصافا  ــوالت اقدام به توضیح و ترویج اس محص
ــت. اما  این محصول جای خود را به خوبی در میان مردم باز کرده اس
ــرکت اقدام به تولید محصولی کامال مشابه  در اقدامی عجیب یک ش
ــت و ادعای نمایندگی این محصول  با همان برند و طراحی کرده اس
ــنی میلیاری  ــده جش را دارد و برای رونمایی از یک محصول کپی ش
ــرهای ایرانی برگزار کرد که دست کمی از فرش  با حضور اینفلوئنس
ــت و شاید بتوان گفت که فرش قرمز  قرمز جشنواره های فیلم نداش
کمتر از این مهمانی زرق برق دارد.برگزاری این مهمانی و سرو صدایی 
که شاخ های مجازی ایران به راه انداختند به گوش مالک این برند که 
ساکن کاناداست رسید و باعث شد تا وی نسبت به این اتفاق واکنش 
نشان دهد. او در پیج شخصی و پیج رسمی هیرتامین اطالعیه ای را 
منتشر کرد که در آن تاکید شده بود این برند هیچ نمایندگی در ایران 
ندارد. در همین راستای وی در پیج خود به مقایسه محصول اصلی و 
ــی پرداخت و نکاتی که اصل و فرع این محصول را از هم منفک  تقلب
میکند، تشریح کرد.اینجا بود که اینفلوئنسرهای حاضر در این جشن 
باشکوه با نگرانی از حیثیت و هزینه دریافتی جهت تبلیغات خود وارد 
ــدند و تالش کردند تا اقدام خود را موجه نشان دهند. از این  عمل ش
رو سندی از سازمان غذا و دارو در پیج های خود منتشر کردند که بر 
اساس آن شرکت فوق و توزیع کننده شرکت داروپخش برای تولید و 

توزیع این محصول از سازمکان غذا و دارو مجوز داریافت کرده اند.
اینجاست که دیگر سازمان غذا و دارو هم وارد بازی کپی رایتی و تولید 

محصوالت فیک میشود و این نگران کننده است. 
در این مجوز ۲ نکته جالب توجه است؛ اول اینکه سازمان غذا و دارو 
ــت که صاحب اصلی برند در آن هیچ تعهدی  مجوزی صادرکرده اس
قبول نکرده است و نکته دوم اینکه در نام تجاری برند ایاالت متحده 
ــت که حضور  ــم می خورد. این در حالی اس آمریکا به وضوح به چش
ــه مورد نقد سران حاکمیت بوده است  برند امریکایی در ایران همیش
ــه صریح رهبر معظم انقالب  ــن چند وقت پیش بود که گالی و همی
از واردات میلیاردی گوشی لوکس آمریکایی باعث ممنوعیت واردات 

این کاال شد.
ــم می خورد  در حالی که در مجوز این محصول نام هیرتامین به چش
ــندگان آن اعالم کردند که این محصول هیرتأمین  بسیاری از فروش
خوانده می شودنه هیرتامین امریکایی و جای تعجب است که چرا باید 
نام برند ایرانی دقیقا مشابه برند امریکایی باشد با یک حمزه آن را از هر 
توبیخی مبرا کند و نکته دیگر اینکه چرا باید بسته بندی این محصول 
کامال مشابه نمونه امریکایی آن باشد. تنها تفاوت این ۲ محصول در 
ــت و باید پلمب محصول باز شود  ــخیص نیس برخورد اولیه قابل تش
تفاوت در رنگ کپسول هاست که پس از خریدو باز کردن آن می توان 

به آن اشراف پیدا کرد.
ــت که مجوز هر دوی  نکته ای که باید به جد به آن توجه کرد این اس
ــاز در سازمان غذا و  ــت جناب آقای شانه س این اتفاق ها در دوره ریاس

دارو رخ داده است.
ــکل دار صادر شده در زمان شانه  اینها تنها ۲ مورد از مجوزهای مش
ساز است که سر و صدای بسیاری به پا کرده است و به نظر می رسد 
در دوره ریاست ایشان اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو مجوزهای متعددی از این دست را صادرکرده است 

که باید به جد مورد بررسی قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عنوان اتهامی »سیدمهدی میرسلیم« 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است و ایشان اکنون 
در زندان محکومیت ۵ ساله را می گذراند.مسعود ستایشی در جریان 
ــخ به سوال   ایلنا مبنی بر اینکه در شرایطی  نشست خبری در پاس
که ابهامات فراوانی در خصوص پرونده »مهدی میرسلیم« وجود دارد 
ــت ایشان را تایید می کنید و آیا  ــاس موضوع بازداش بفرمایید آیا اس
ــان همانطور که در فضای مجازی منتشر شده جاسوسی  اتهام ایش
بوده و همچنین این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد و چرا تاکنون 
ــابه اطالع رسانی نشده  در این خصوص مانند برخی پرونده های مش

ــلیم به اتهام مقید در پرونده  ــت، گفت: آقای سیدمهدی میرس اس
ــال حبس محکوم شده؛ تاریخ اجرای مجازات معلوم  به تحمل ۵ س
است و جای ابهامی ندارد و براساس مقررات محکومیت ایشان بدون 
ــه ما اجرای دقیق  ــت چرا که وظیف ــده اس تعارف و تبعیض اجرا ش
ــت و بهترین راه تجلی عدالت اجرای قانون است.وی ادامه  قانون اس
ــی قطعا قوه قضائیه تبعیضی در  ــاس اصل ۳ قانون اساس داد: براس
ــیدگی به پرونده ها ندارد. ایشان براساس رای دادگاه محکوم به  رس
حبس است و در این ایام براساس مقررات از مرخصی استفاده کرده 
ــت و ما خیلی شفاف این موضوع  ــته اس چند روزی هم غیبت داش

ــه صورت گرفته مقررات  ــبت به غیبتی هم ک را اعالم کرده ایم. نس
ــده است و مقررات موضوع ماده ۱۹۴ ماده ۵۰۲ قانون آیین  اجرا ش
ــده و جای بحث و نگرانی نیست و ایشان  ــی کیفری اعمال ش دارس
ــت.وی افزود:ایشان یک ناراحتی داشته،  در حال حاضر در زندان اس
ابراز بیماری کرده و ما براساس تکلیف مثل سایر زندانیان ایشان را 
ــرایط ایشان را  ــکی قانونی ش به واحد درمانی معرفی کردیم و پزش
برای ادامه حبس فراهم دانسته است و مجددا به زندان معرفی شده 
 عنوان اتهامی ایشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور

 است.

آفتاب یزد : در نشست کمیسیون عمران مجلس از عملکرد بانک مسکن 
ــتای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تقدیر شد.نشست  در راس
ــالمی عصر امروز )سه شنبه  ــورای اس ــیون عمران مجلس ش کمیس
ــتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مسعود  ۱۱ مردادماه( با حضور رس
ــازمان برنامه و بودجه  ــی معاون رییس جمهور و رییس س میرکاظم
ــیون عمران مجلس و دیگر  ــور، محمدرضا رضایی رییس کمیس کش
نمایندگان این کمیسیون و مدیران اقتصادی برگزار شد.محمود شایان 

مدیرعامل بانک مسکن نیز از جمله حاضران نشست این کمیسیون 
بود.در این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور ریاست محترم 
جمهوری در این وزارتخانه و پیگیری اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
ــط آیت اهلل رییسی گفت: مساله اصلی اجرای این طرح پرداخت  توس
ــهیالت برای تولید مسکن است که از این میان برخی بانک ها به  تس
تعهداتشان برای تخصیص ۲۰ درصد سالیانه تسهیالت خود به بخش 
ــکن عمل نکرده اند.قاسمی با تقدیر از عملکرد بانک مسکن برای  مس

ــکن گفت: بانک مسکن تنها بانکی  تامین مالی طرح نهضت ملی مس
ــت که به تمامی تکالیف خود در تامین مالی این طرح عمل کرده  اس
ــیون عمران مجلس نیز با تشکر از اقدامات بانک  است.رییس کمیس
مسکن برای تامین مالی این طرح از دیگر بانک ها درخواست کرد تا به 
تکالیف خود در این راستا عمل کنند.گفتنی است در این نشست مقرر 
ــد در خصوص پرداخت تسهیالت بانک ها ذیل قانون جهش تولید  ش
ــکن در جلسه بعدی کمیسیون عمران مجلس، نشست مشابهی  مس
ــران عامل بانک های اصلی  ــا حضور رییس کل بانک مرکزی و مدی ب

برگزار شود.

آفتاب یزد : پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی 
گزارش داد که مذاکرات وین بر سر احیای برجام  امروز  از سرگرفته 
خواهد شد. یک منبع آمریکایی به پایگاه خبری اکسیوس گفت: ما 
با انتظارات پایین به وین بازمی گردیم اما تالش مان را با حسن نیت 
انجام می دهیم.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز  از 
عزیمت هیأت مذاکره کننده کشورمان به وین جهت ادامه مذاکرات 
ــخنگوی وزارت امور  ــه ایران خبر داد. س ــرای رفع تحریم ها علی ب
ــت رفع تحریم های  خارجه در این رابطه گفت: در چارچوب سیاس
ــالمی  ــورمان، هیأت مذاکره کننده جمهوری اس ظالمانه علیه کش
ایران به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
ــد. به گفته کنعانی، در  ــاعاتی دیگر عازم وین خواهد ش ایران تا س
ــن دور از گفتگوها که به روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه  ای
ــد، در خصوص ایده های مطرح شده از سوی  اروپا برگزار خواهد ش
ــوی جمهوری اسالمی  ــده از س طرف ها از جمله ایده های ارائه ش
ــد، بحث و تبادل  ــرف مقابل ارایه ش ــران که هفته جاری به ط ای
ــخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید  نظر صورت خواهد گرفت. س
ــتیابی به یک  ــالمی ایران بر دس مجدد بر عزم و اراده جمهوری اس

ــد،  ــدار منافع ملت ایران باش ــق پایدار که ضامن حقوق و پاس تواف
ــل نیز با اتخاذ تصمیمات الزم  ــراز امیدواری کرد طرف های مقاب اب
ــرایط را برای پیشبرد  ــائل باقی مانده، ش و تمرکز جدی بر حل مس
ــم نمایند. انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا  موثر گفت وگوها فراه
در مذاکرات وین نیز راهی وین شده و در صفحه توییترش نوشت: 
در راه وین برای مذاکره درباره اجرایی شدن کامل برجام بر مبنای 
ــوزپ بورل[ در ۲۰  ــده هماهنگ کننده مذاکرات ]ج متن ارائه ش
ــی را دارم.در همین حال ،  ــه. از مقامات اتریش کمال قدردان ژوئی
سه منبع مطلع به نشریه پولیتیکو اطالع دادند که اتحادیه اروپا با 
ازسرگیری "ناگهانی و غیرمنتظره" مذاکرات در وین، آخرین تالش 
خود را برای نجات توافق هسته ای انجام می دهد.به گزارش ایسنا، 
ــت که دیپلمات هایی از آمریکا،  ــریه پولیتیکو در گزارشی نوش نش
ــه و اتحادیه اروپا در  ــیه، آلمان، انگلیس، فرانس ایران، چین، روس
ــرکت خواهند کرد.منابع نزدیک به مذاکرات  گفت وگوهای وین ش
ــطح انتظارات پایین است و عنوان کردند  به پولیتیکو گفتند که س
که هنوز برای اینکه بگوییم مذاکرات موفقیت آمیز خواهد بود یا نه، 
ــیار زود است و اینکه مذاکرات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. بس

ــده نیز به خبرگزاری رویترز  یک "منبع ایرانی" که نامش فاش نش
گفت که گفت وگوهای وین غیر مستقیم و همانند فرمت "نشست 
دوحه" - که در آن انریکه مورا پیام ها میان باقری و رابرت مالی را 
منتقل می کرد- برگزار می شود.از سوی دیگر ، نماینده ویژه آمریکا 
ــاره به آمادگی اش برای سفر به وین،  در امور ایران در توییتی با اش
ــنگتن با حسن نیت جهت احیای برجام تالش  مدعی شد که واش

 خواهد کرد.
ــازی برای سفر به وین برای  ــت: "درحال آماده س رابرت مالی نوش
ــتم. مراقب انتظارات مان  ــاس متن جوزپ بورل هس گفت وگو براس
ــتقبال  ــده از تالش های اتحادیه اروپا اس ــتیم اما ایاالت متح هس
ــی با حسن نیت برای حصول توافق  ــت تا تالش می کند و آماده اس
ــد که آیا ایران  ــخص خواهد ش ــام دهد. در مدت کوتاهی مش انج
ــور برای  ــز آمادگی دارد یا نه."ادعای مالی درباره تالش این کش نی
ــت که این  ــت دوجانبه ایران و آمریکا به برجام درحالی اس بازگش
ــرده ایران با کشورهای طرف  ــور عمال چندین ماه مذاکره فش کش
توافق هسته ای را به دلیل تحریم های یکجانبه و غیرقانونی خود به 

بن بست کشانده است.

سوءاستفادهازبرندهایخارجیدرصنعتدارو

سخنگویقوهقضاییهدربارهپسرمیرسلیم:چندروزغیبتداشتولیاالندرزنداناست

تقدیرازعملکردبانکمسکندرنشستکمیسیونعمرانمجلس

 مذاکرات وین  امروز از سرگرفته می شود

تالش آخر برای احیای برجام
  مالی : مراقب انتظارات مان هستیم اما ایاالت متحده از تالش های اتحادیه اروپا استقبال می کند و آماده است  تالشی با حسن نیت

 برای حصول توافق انجام دهد. در مدت کوتاهی مشخص خواهد شد که آیا ایران نیز آمادگی دارد یا نه

 امروزدیگر
حاکمیتمقصرنیست

ادامه از صفحه اول:
اگر تا یک سال پیش دولت و حاکمیت را به دلیل 
تاخیر در واردات واکسن، قرنطینه نکردن و... مقصر 
مرگ و میرهای کرونایی می دانستیم اکنون شرط 
ــد   آن هایی را که به  ــاف در نقد حکم می کن انص
ــن در کشور از تزریق دوزهای  رغم فراوانی واکس
ــی می کنند، محکوم کنیم. کاش  مختلف کوتاه
ــه متهم کردن حکومت« روزی  فرهنگ »همیش
ــه خشکانده شود. همه نظام های  در ایران از ریش
حکومتی در دنیا از جمله ایران، کم و بیش نقص 
و اشتباه دارند اما نقش مردم را نیز در پیشرفت و 
آبادانی یک جامعه نباید نادیده گرفت. وجدانا این 
 بار دیگر نباید حکومت و دولت را مقصر وضع کرونا 

دانست.

مفقودی
مالـک  امیـری  افراسـیاب  اینجانـب 
سـواری پـژو روآ ROA  رنـگ نـوک 
مدادی - متالیک مدل 13۸7 به شماره 
پـالک 611 ل 6۲ - ایران ۲۹ به شـماره 
موتور 116۸703۸۲6۸ شـماره شاسـی 
علت  به   NAAB31AA3۹H0647۵4
فقدان اسناد فروش )برگ کمپانی( تقاضا 
رونوشـت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت 
به خـودروی مذکور دارد ظـرف ده روز 
به دفتر حقوقی سـازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– 
ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی 
اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.



 
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران خواستار سرعت بخشیدن 
به روند واکسیناسیون کرونا در کشور با استفاده از امکانات نهادها و 
سازمان های دارای توان مشارکت در این حوزه شد و گفت: زودتر 
از تصور وارد پیک هفتم کرونا شدیم.به گزارش ایرنا از سازمان نظام 
پزشکی تهران، موید علویان افزود: پیک پنجم کرونا در کشورمان 
ــط روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰  ــه بار بود و در این موج به طور متوس فاجع
ــبختانه عملکرد  ــت می دادیم، اما خوش نفر از هموطنان را از دس
ــخص ریاست جمهوری به گونه ای بود که مهار  اجرایی دولت و ش

ــی از اصلی ترین اولویت های دولت  بیماری کرونا یک
شد و در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، موضوع 
پیشگیری با انجام واکسیناسیون گسترده در مقطع 
زمانی کوتاه مورد توجه قرار گرفت و واکسیناسیون با 
 استفاده از واکسن های وارداتی و تولید داخل شتاب 

ــب واردات انبوه  ــت: به تناس ــوق العاده ای گرفت.وی اظهار داش ف
ــن در زمانی کوتاه به کشور، روند واکسیناسیون هم شتاب  واکس
ــت و کلیه ارگان های همراه  ــازه ای به خود گرفت. وزارت بهداش ت

ــهرداری برای  ــش و ش ــیج و ارت ــپاه و بس ــم از س اع
ــیج شدند و شاهد  ــیون گسترده مردم بس واکسیناس
بودیم سیاست پیشگیری برای کاهش انتشار ویروس 
ــتور کار  در بین جمعیت قابل توجهی از مردم در دس
قرار گرفت، با توصیه به مردم برای رعایت پروتکل های 
ــک، شست وشوی دست، رعایت فاصله  بهداشتی مانند زدن ماس
ــال تعداد قابل توجهی از  ــی و دوری از تجمع، تا پایان س اجتماع

افراد جامعه در برابر کرونا واکسینه شدند.

اجتماعی پنجشنبه 13 مرداد 1401    شماره  6361 aftab.yz@gmail.comزودترازتصورواردپیکهفتمکروناشدیم

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001414۲7 در میان بگذارید.

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشـعراء: فساد واژه ای که دارای قبح 
ــتردگی آن قبح زدایی  در جامعه بود ولی اندک اندک به دلیل گس
ــود. فساد عامل اصلی عدم پیشرفت یک جامعه است و عامل  می ش
آن ناکارآمدی، عدم نظارت، خألهای قانونی و... است فرق نمی کند 
ــاد اقتصادی و یا اداری و....  ــاد باشد؛ فساد سیاسی یا فس کدام فس
ــئول  ــاق می افتد که یک مس ــی زمانی اتف ــاد دولتی یا سیاس فس
ــخصی  ــمی برای مقاصد ش ــد دولتی از ظرفیت های رس ــا کارمن ی
بهره گیری کند. در دهه گذشته بسیاری از ممالک جهان سیاست ها 
ــاد اتخاذ نموده اند. فساد یک  و روش های مؤثری برای مبارزه با فس
نوع خالف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، 
ــخصی اش به انجام می رسد.  ــت آوردن منافع ش اغلب برای به دس
فساد ممکن است شامل فعالیت های بسیاری از جمله رشوه خواری 
و اختالس باشد، اما ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری 
از کشورها قانونی هستند. فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول 
ــمی اش برای  ــی از کارکنان دولت که از موقعیت رس دولتی یا یک
رسیدن به منافع شخصی یا جناحی و حزبی سوءاستفاده کند. واژه 
فاسد در لغت به معنی تباهی است. فساد می تواند در ابعاد مختلفی 
رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند، 
ــادی  ــت و ابعاد بزرگ روی می دهد و فس ــادی که در بعد دول فس
ــترده   ــی روزمره مردم در اجتماع رایج و گس ــاختار زندگ که در س
است. برخی از فسادها در ایران بسیار گسترده، عمیق وهمه جانبه 
ــاد اداری در  ــاد بومی و مزمن و از همه مهمتر فس ــت. انواع فس اس
ــطوح جامعه حضور دارد. ما در این گزارش در گفتگو با  برخی از س
حقوقدان ها، جامعه شناسان و اقتصاددان ها به پدیده خانمان سوز 

فساد پرداختیم.
<مفسدین سوء استفاده از خأل های قانونی 

ــتری در این خصوص گفت:  منصور مظفری وکیل پایه یک دادگس
ــته باشند که در  ــتبداد مبارزه کردند تا   نظامی داش »مردم ما با اس
ــد. قوانین جاری کشور از جمله قانون  ــاد وجود نداشته باش آن فس
ــور  ــادر و قوانین حقوقی و کیفری کش ــی به عنوان قانون م اساس
ــاد گرفته شود.  ــده است که جلوی پدیده فس ــته ش به نحوی نوش
ــاد رو به  ــروع جنگ تحمیلی با پدیده فس در ابتدای انقالب و با ش
ــازندگی و فعالیت های ــروع دوره س ــم. بعد از جنگ و ش  رو نبودی

 اقتصادی در بعد اقتصادی دچار بعضی از فسادها شدیم. برای اینکه 
ــود و با توجه به اینکه زیرساخت های  برخی از کارها زودتر انجام ش
ــور در ۸ سال جنگ تحمیلی آسیب دیده بود بعضی از قوانین  کش
ــد و فساد را ایجاد کرد. فساد موجب وارد شدن خدشه  دور زده ش
ــی را از بین می برد و  ــود، اعتماد عموم به دولت و حاکمیت می ش
رقابت های سالمی که باید در جامعه شکل بگیرد تا امنیت اقتصادی 
ــیب می بیند. همچنین فساد جلوی رشد و توسعه  فراهم شود آس
ــور را می گیرد. ساختارهای اقتصادی روال طبیعی خود را طی  کش
ــه اینکه در برخی  ــه در فعالیت های اقتصادی با توجه ب ــد. البت کن
ــت و االن هم وجود  ــته اس ــات خألهای قانونی وجود داش موضوع
ــه دنبال این خألها می رود و  ــرمایه گذار و فعال اقتصادی ب دارد، س
ــریع تر انجام دهد و برای او یک   ــتفاده از آن ها کار خود را س با اس
ــود اینجاست که فساد شکل می گیرد.  امر طبیعی محسوب می ش
ــتم بانکی بیشترین تخلف و فساد وجود دارد. این فسادها  در سیس
ــت که باید جریان و ناظرین بر  به دلیل خألهای قانونی موجود اس
قوانین و فعالیت های اقتصادی این موضوع را آسیب شناسی کنند 
ــانی که باید قانونگذار  ــند. متاسفانه کس و در پی رفع این خأل باش
ــری از کارها کرده اند و کمتر  ــان را مشغول به یکس ــند خودش باش
دنبال قانونگذاری هستند. مواد قانونی بسیاری داریم در کنار آن هم 
بسیاری از خأل های قانونی وجود دارند. مجریان باید آسیب شناسی 
کنند، خأل ها را بشناسند و از قوه مقننه بخواهند که برای جلوگیری 
از به وجود آمدن فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی قانون گذاری 
ــن  کند.« و در کنار وضع قوانین آئین نامه های اجرایی قوی و روش

بنویسند تا به دور از هرگونه ابهام باشد. 
<فساد اقتصادی، سیاسی و اداری

ــانه ای و وکیل دادگستری ادامه داد:» فساد اقتصادی  این فعال رس
ــور وجود دارد.  حقوق های کم و  ــی در سیستم اداری کش و سیاس
تبعیض در انتصابات موجب شده است که رشوه در سیستم اداری 
به وجود آید. گاهی از مواقع قوانین دست و پا گیری وجود دارد که 
ارباب و رجوع مجبور می شود برای اینکه به کار خود سرعت بدهد 
ــود به رشوه متوسل شود و در  ــتم اداری انجام ش و کارش در سیس
کنار آن هم کارمند دولت با توجه به اینکه حقوق کمی دارد رشوه 
را می پذیرد و این خود فساد است. با توجه به اینکه کمتر با اینگونه 
ــاد در سیستم اداری گسترش  ــادها برخورد می شود پدیده فس فس
پیدا کرده است. متاسفانه بسیاری از سیاسیون درگیر کار اقتصادی 
ــن قراردادهای  ــا و امتیازها و همچنی ــده اند و در قالب خیریه ه ش
صوری به فساد دامن می زنند. در این خصوص دستگاه های نظارتی 
ــدت بیشتری وارد عمل شوند و جلوی این پدیده  باید با قوت و ش
ــاد ابعاد مختلف دارد که به آن اشاره شد. همین که  را بگیرند. فس
یک فرد بی تجربه هرچند متعهد اما غیر متخصص در راس یک کار 
ــاد می شود. در سیل اخیر مشاهده شد  قرار بگیرد خود موجب فس
ــیاری از مسئولین ما علی رغم پیش بینی های کافی آمادگی  که بس
الزم را نداشتند. زیرا این افراد تخصص کافی را نداشتند و این نوعی 
ــت و این فساد محسوب  ــیب به اموال عمومی و اموال مردم اس آس

می شود.«
<حفظ استقالل رسانه ها

مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد در ادامه تصریح کرد: »به هر جهت 
ــکل بگیرد و با آن به  ــاد در ابعاد خود در جامعه ش ــر پدیده فس اگ
ــتی مبارزه نشود و دستگاه های نظارتی نظارت خودشان را به  درس
درستی انجام ندهند و قبح فساد بریزد دیگر نمی توان با آن مبارزه 
کرد. پیشنهاد این  است که آسیب شناسی الزم انجام شود زیرا وجود 
فساد در کشور ما در ابعاد مختلف غیرقابل انکار است. از سوی دیگر 
ــود و نظارت ها باید دقیق صورت بگیرد.  خأل های قانونی باید پر ش
ــه وقتی قانونی وضع می کند باید نظارت بر آن  همچنین قوه مقنن
ــته باشد. قوه مقننه باید به کارکرد اصلی خود که قانون گذاری  داش
ــتر توجه کند. در همین راستا قوه مجریه نیز  ــت بیش و نظارت اس
ــتخدمین خود بیشتر و متخلفین را  باید نظارت های خود را بر مس
ــتگاه قضائی معرفی نماید. قانون مجازات باید کامل تر شود  به دس
ــادزدا مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین افکار  و قوانین فس
ــتری بر عملکردها داشته باشند. از سوی  عمومی باید نظارت بیش

ــکار عمومی و نظارت های  ــان و متولیان نیز باید به اف ــر مجری دیگ
آن ها توجه کنند. رسانه ها نیز باید کارکرد اصلی خودشان  را انجام 
دهند و تمامی قوا و دستگاه ها به رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار 
عمومی بها بدهند. باید به رسانه ها توجه خاصی شود و رسانه ها باید 
ــان را پیدا کنند و از وابستگی آن ها به دولت باید  ــتقالل خودش اس

کاسته شود تا انشاءاهلل ما جامعه ای عاری از فساد داشته باشیم.«
<مبارزه با فساد باید مستمر باشد

این وکیل پایه یک دادگستری در آخر گفت:»چیزی که می تواند به 
دولت، حاکمیت و نظام خدشه وارد کند همین امر نامیمون فسادی 
است که در ابعاد مختلف شکل گرفته و غیرقابل انکار است و مبارزه 
با آن البته بسیار سخت و هزینه بر است. قوانین بانکی و مالیاتی ما 
ــود زیرا  ــکل بگیرد و به طور کامل اجرا ش به صورت صحیح باید ش
ــاد کارساز باشند.  قوانین بانکی و مالیاتی می تواند در مبارزه با فس
ــاد اقتصادی موجب این نمی شود که سرمایه از کشور  مبارزه با فس
فرار کند. برخی که دچار فساد شدند از طریق رسانه های خودشان 
ــاد اقتصادی موجب  می خواهند اینطور القاء کنند که مبارزه با فس
فرار سرمایه می شود. مبارزه با فساد باید مستمر باشد تا بتواند مؤثر 
ــی شود زیرا اگر مبارزه با  ــاد سیاس واقع گردد و نباید مبارزه با فس
فساد را سیاسی کنیم به آن نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. بنابراین 
استمرار مبارزه با فساد حتی با تغییر جناح های حاکم در کشور یک 
ــور، روند مبارزه با  ــت و نباید با تغییر جناح در کش امر ضروری اس

فساد کند شود و یا قطع شود.«
<مشکالت اقتصادی و ایجاد انحراف در جامعه 

حسین طاهری فرد جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در این باره 
ــی،  ــاد می تواند در تمام حوزه های سیاس به آفتاب یزد گفت:» فس
اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد. مهمترین عاملی که باعث 
ــاد را از تخلف جدا کنیم، استمرار و تکرار است. فساد  می شود فس
تاریخچه بسیار طوالنی در کشور ما دارد؛ از زمان قاجار شروع و به 
دوره پهلوی می رسد. در دوران انقالب به دلیل شرایط موجود یک 
مدت جریان فساد متوقف می شود اما بعد از جنگ دوباره فساد رواج 
پیدا می کند. به همین دلیل مجلس در سال ۷۱ قانونی برای مبارزه 
با فساد تصویب می کند اما بازهم این قانون نمی تواند جلوی فساد 
را بگیرد و در سال ۸۲ فرمان ۸ ماده ای رهبری برای مبارزه با فساد 
ــاد اقتصادی در کشور ما بسیار زیاد  ــود. علت اینکه فس اعالم میش
ــت شاید به خاطر آن ساختار رانتی اقتصادی باشد که در کشور  اس
ما وجود دارد. مهمترین راه مبارزه با این ساختار رانتی هم مبارزه با 
رانت و رانتخواری است. نکته دیگر در خصوص نهادینه شدن فساد 
اقتصادی در کشور ما این است که ساختار فساد در کشور ما دولتی 
ــاد زا است. در کنار این موارد  ــت و خود این ساختار دولتی فس اس
ــد وجود ندارد و یک عده از  ــته باش نظارت هایی که باید وجود داش
افراد به رانت های اطالعاتی دسترسی دارند که این موضوع فسادزا 
ــت. مهمترین عاملی که باعث می شود فساد اقتصادی در کشور  اس
ما نهادینه شود سیستم معیوب نظارتی مانند سیستم های بانکی و 
ــت. به نظر من مهمترین آسیبی که مشکالت اقتصادی  مالیاتی اس
در بحث آسیب های اجتماعی می تواند ایجاد کند این است که باعث 

انحراف می شود. علت اصلی رفتار انحرافی در جامعه عدم ناسازگاری 
ــی در تامین  ــن نظام اقتصادی از یک طرف و ضعف نظام سیاس بی
نیازهای اولیه اقتصادی است که این خود به خود باعث می شود که 
ــمت آسیب ها و انحرافات کشیده شوند. مطالعات علمی  افراد به س
ــاس  ــور ما فقر مبنا و اس نیز این مورد را ثابت کرده اند که در کش
ــور هایی مانند کشور ما  ــت. در کش ــتر انحرافات اجتماعی اس بیش
مردم برای به دست آوردن ثروت های بیشتر سعی می کنند راه های 
نامشروع را انتخاب کنند. کال فساد اقتصادی نه تنها در درجه اول 
باعث ایجاد اختالل در نظام اقتصادی می شود بلکه این فساد باعث 
می شود عدالت اجتماعی از بین برود. وقتی عدالت اجتماعی از بین 

رود شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد می شود.«
<خأل حکومت قانون در کشور ما

ــناس ادامه داد:» کال می توان گفت فساد سیاسی نتیجه  این کارش
تجمیع قدرت از یک طرف و تجمیع ثروت از طرف دیگر است. در 
کشور هایی که نظام های توسعه یافته ای ندارند ریشه مفاسد سیاسی 
را باید در ساختار اقتصادی شناسایی کرد. در نگاه به مفاسد سیاسی 
کشور دو نظریه غالب وجود دارد؛ از نظر اقتصاددان ها تمام مفاسد 
ــور ها به وجود می آید در حوزه اقتصادی در  ــی ای که در کش سیاس
ــته ای مثل کشور ما  وهله اول اتفاق می افتد، یعنی در اقتصادی بس
ــاد اقتصادی و سیاسی  دخالت دولت در امور اقتصادی منجر به فس
می شود. اما سیاسیون بر خالف گروه اول چند عامل خیلی مهم را در 
نظر می گیرند و با توجه به آن در خصوص فساد سیاسی در جوامع 
صحبت می کنند. مهمترین مورد از نظر آن ها زمان مند نبودن قدرت 
ــی و دومین عامل عدم جایگزینی واقعی زمامداران انتخاب  سیاس
ــدن عاملین دولتی و حکومتی  ــت. خود این جا به جا نش شده اس
ــاد در بخش سیاسی می شود و همه این موارد به خأل  منجر به فس
ــور ما باز می گردد. در جوامعی که نهاد های  حکومت قانون در کش
ــه نظارت کافی  ــا در صورت وجود قادر ب ــی وجود ندارد و ی نظارت
نیستند عمال فساد به وجود می آید و پایدار می شود. در کشورهایی 
که حکومت دموکراتیک است و نهاد های نظارتی قوی وجود دارند 
ــع اولین پیامدی که  ــت. در همه جوام ــاد کمتر اس زمینه بروز فس
ــی به وجود می آورد به نظمی است و دومین معضلی  ــاد سیاس فس
که به دنبال فساد سیاسی رخ می دهد همان آسیب پذیری امنیتی 

اجتماعی در جامعه است که منجر به نارضایتی مردم می شود.«
ــور هایی مثل  ــه تصریح کرد:» در کش ــناس در ادام این جامعه ش
کشور ما که بخشی از قوانین ما به شرع وابسته است تمام اعمال و 
فعالیت هایی که خالف شرع و عقل باشد از مصادیق فساد اجتماعی 
ــیب  ــد منجر به آس ــت. وقتی که تغییرات در جامعه منفی باش اس
ــود. منفی بودن تغییرات یعنی  ــاد اجتماعی می ش اجتماعی و فس
ــدم تعادل بین ارزش ها و واقعیت های محیطی که می توان گفت  ع
ــای حاکم بر جامعه به  ــازگاری بین ارزش های جدید و ارزش ه س
ــت. متاسفانه در جامعه ما ارزش های جدید در حال  هم خورده اس
ــدن و دوری از معنویت است. از طرف  ــمت مادی ش حرکت به س
دیگر نظام موجود تالش می کند همچنان ارزش ها را به سمتی ببرد 
ــت. مهمترین نهادی که در جامعه وظیفه  که مورد نظر خودش اس
ــت.  انتقال ارزش ها و جامعه پذیری را به عهده دارد نهاد خانواده اس
مطالعات نشان داده   که شیب آسیب های اجتماعی با سرعت زیادی 
ــد اجتماعی بیشتر در خصوص  ــت. بحث مفاس در حال افزایش اس
ــان صدق می کند؛ جوان هایی که به ارزش ها و هنجارهای مورد  جوان
نظر جامعه پایبند نیستند زیرا ارزش های جدید به سمت مادی شدن 
رفته است و از معنویتی که مورد نظر حاکمیت است دور شده است. 
اگر مسئولین ما برای جلوگیری از افزایش میزان آسیب های اجتماعی   
راه حل مناسبی پیدا نکنند قطعا با این رشد روزافزون فعلی به زودی 
کنترل امور از دست آنها خارج می شود و جامعه به سمت بی هنجاری 
ــدید می رود. مسلما راه حل مبارزه با مفاسد اجتماعی  و بی نظمی ش
کارهای فرهنگی است. برخورد فیزیکی و قهری با این مسائل قطعا 
ــتی نیست. در کنار کار فرهنگی باید  جواب نمی دهد و راهکار درس
ــکاف طبقاتی و ازدواج جوانان  ــایر مشکالت مثل بیکاری، فقر، ش س
را برطرف کنند. در غیر این صورت جامعه در حال حرکت به سمت 

بی نظمی است.«
<عدم شفافیت قانون

ــناس اقتصاددان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:»  هادی حق ش
ــاید دالیل مختلف برای ایجاد فساد اقتصادی وجود داشته باشد  ش
اما مهمترین دلیل در بخش های دولتی که عمدتا منشاء شروع انواع 
فسادهای اقتصادی است، عدم شفافیت قانون است. عدم دسترسی 
به اطالعات برای همه و نبود تصمیم گیری های منطقی و به موقع 
ــی به هر دلیلی  ــت. به عنوان مثال وقت ــر دالیل موجود اس از دیگ
ــخص نیست که در سال جاری میزان واردات برنج چقدر است  مش
ــانی می توانند مجوز دریافت برنج را داشته باشند  یا اینکه چه کس
فساد ایجاد می شود. از سوی دیگر چند ماهی است که بحث واردات 
خودرو مطرح می شود اما مشخص نیست چه نوع خودرویی، از چه 
ــوری، به چه میزانی و توسط چه کسانی قرار است وارد کشور  کش
ــود؟ این فرآیند تصمیم گیری وقتی طوالنی می شود و افرادی به  ش
ــی از اطالعات دارند رانت های بزرگ  ــی به بخش هر دلیلی دسترس
ــم باید بگویم  ــال دیگری ذکر کن ــود. اگر بخواهم مث ایجاد می ش
کاالهایی وارد می شوند و پس از آنکه وارد اماکن گمرکی می شوند، 
ــود یا عکس موضوع، کاالیی طبق  ــا ممنوع اعالم می ش واردات آنه
روال عادی صادر می شود اما به یکباره بدون هیچگونه برنامه ریزی 
ــک از این موارد می تواند  ــود. هر ی قبلی صادرات آن ممنوع می ش

منشاء رانت و فساد باشند.«
<غیر قابل پیش بینی بودن رفتار سیاستگذار

ــه رفتار  ــی ک ــد در اقتصاد های ــر می رس ــه نظ ــه داد:» ب وی ادام
ــتگذار قابل پیش بینی نباشد، حتما زمینه های فساد و رانت  سیاس
ــیر صعودی دارد. اما اگر رفتار سیاستگذار مشخص باشد میزان  س
ــد. خود شاخص های کالن  ــاد  به حداقل ممکن می رس رانت و فس
ــاء ایجاد رانت و فساد باشد. به عنوان مثال  اقتصادی می تواند منش
ــا طوالنی وجود دارد و  ــادی که تورم های دو رقمی و گاه در اقتص
ــود اینگونه پروژه های  ــر قابل پیش بینی می ش ــرای پروژه ها غی اج
ــند. بنابراین  ــاد باش ــاء ایجاد رانت و فس دولتی هم می توانند منش
عمده فسادهایی که اقتصادی هستند در بنگاه ها، شرکت ها و وزارت 
ــت که شکل می گیرد. راهکار جلوگیری این  خانه های اقتصادی اس
ــتورالعمل ها و آیین نامه ها در دسترس  ــت که همه قوانین، دس  اس

همه قرار بگیرد.«

 آفتاب یزد بررسی کرد

دزدانخانوادگی راههای بستن گلوگاه های فساد
درنقشمسافرانعراقیزنان
تهرانیراشکارمیکردند

ــرقت خانوادگی با ترفند، خود  اعضای باند س
ــه  ــرد خارجی جا زده و زنان را سرکیس را ف
می کردند.به گزارش رکنا، اعضای باند سرقت 
خانوادگی که به صورت دو تیم سه نفره دست 
ــرقت از زن های میانسال  به کالهبرداری و س
می کردند،توسط ماموران پلیس آگاهی تهران 
ــتگیر شدند.صبح روز گذشته در سومین  دس
ــف پلیس آگاهی  ــف پلیس کاش طرح کاش
ــدادی از افرادی که طعمه این باند  تهران تع
ــدند.یکی از این  ــرار گرفته بودند، حاضر ش ق
افراد در توضیح شیوه سرقت این باند توضیح 
داد:»سوار خودرو فردی در پوشش مسافرکش 
ــدم یک باند تبهکار  شدم که بعدا متوجه ش
ــه روی صندلی جلو  ــی ک ــه زن بودند.یکدفع
نشسته بود شروع کرد به عربی صحبت کردن 
و وانمود کرد که از کربال آمده است.مقداری 
پول خارجی هم به من نشان داد و می گفت 
می خواهد به افراد نیازمند کمک کند.بعد از 
ــم را ببیند. ــت کرد که طالهای  من درخواس
می گفت قصد دارد برای خرید طال به بازار برود 
 و برای همین می خواهد شکل طالهای ایرانی 
ــخصی  ــد.من مخالفت کردم اما ش را بشناس
ــر کنارش بود  ــافر دیگ که به عنوان یک مس
ــد و بعد به تو  ــت دارد ببین گفت فقط دوس
ــس می دهد.که بعدا فهمیدم همان زن هم  پ
ــت.من را وادار کرد  ــت بوده اس با آنها همدس
ــاز کردم و به او  ــت و گردنم ب طالها را از دس
دادم که تماشا کند.بعد طالها را در کیسه ای 
انداخت و گفت خطر دارد که آنها را به خودم 
آویزان کنم.بعد گفت در همان کیسه مقداری 
ــت و از من خواست که لباس ها را  لباس اس
به فقیر بدهم.اما وقتی به خانه برگشتم دیدم 
ــود و در آن زمان بود  ــه نب که طالها در کیس
که متوجه شدم با ترفند از دو کیسه استفاده 
ــه دیگر که طالهایم را در  کرده بودند و کیس
آن انداختند به سرقت بردند.«با شکایت های 
سریالی زنان،شناسایی متهمان در دستور کار 
ماموران پلیس قرار گرفت و هر شش نفر در 
حالی دستگیر شدند که بیش از ۱۰۰ شکایت 
از آنها در سطح شهر تهران و شهرستان های 
ــیده است.سرداررحیمی در  دیگر به ثبت رس
ــارقان گفت:»در کیسه  توضیح شگرد این س
ــیوه  ــرقت، ش ــردن اموال مردم به قصد س ک
ــه راحتی  ــراد نباید ب ــت و اف ــدی نیس جدی
ــود را تحت اختیار  ــرده و اموال خ اعتماد ک
ــتفاده  قرار دهند.در این پرونده که با سوءاس
ــب افراد می کردند،  ــروع به فری از نام دین ش
خانم هایی که همسر یا خواهر مردان رئیس 
باند بودند، نقش خیلی زیادی در فریب دادن 
زن ها داشتند.«رسیدگی به اتهام این افراد در 

جریان قضائی قرار خواهد گرفت.
 

خواستگارکینهجو
درمراسمخواستگاری
پدرعروسراکشت

ــنیدن  ــتگار کینه جو که به دنبال ش خواس
جواب رد از سوی پدر ومادر عروس به شدت 
ــادر دختر  ــا چاقو پدر و م ــده   ب عصبانی ش
ــوان را هدف ضربات مرگبار چاقو قرار داد. ج
ــرهنگ محمد نادربیگی  به گزارش رکنا، س
ــته به  ــن پرونده گفت: هفته گذش درباره ای
ــری خونین در یکی از خانه های  دنبال درگی
ــت  ــر کرج خیلی زود گش ــع در کیانمه واق
ــت و با پیکر  ــل حضور یاف ــری در مح کالنت
زوج میانسالی روبرو شد که با ضربه ی چاقو 
ــده بودند.تیم امدادی بالفاصله در  زخمی ش
ــن زوج برای مداوا به  محل حضور یافت و ای
ــتان شهید مدنی کرج منتقل شدند.  بیمارس
ــات میدانی  ــتین تحقیق کارآگاهان در نخس
دریافتند که این زوج با ضربه پسر جوانی که 
ــان آمده بود  ــتگار به خانه ش به عنوان خواس
ــی که ضارب پس از  ــده اند.در حال زخمی ش
زخمی کردند زوج میانسال از محل گریخته 
بود وی تحت تعقیب کارآگاهان جنایی قرار 
گرفت تحقیقات نشان میداد به محض اینکه 
خواستگار با جواب رد روبرو شده بود با چاقو 
به جان آنها افتاده است.متاسفانه روز دوشنبه 
ــات چاقو، در  ــدت ضرب پدر عروس در اثر ش
بیمارستان جان باخت و با مرگ او به دستور 
ــیک قتل این پرونده جنایی در  بازپرس کش
دستور کار کارآگاهان جنایی قرار گرفته است.

 حوادث 

= منصور مظفری: قوانین بانکی و 
مالیاتی ما ب�ه صورت صحیح باید 
ش�کل بگی�رد و به طور کام�ل اجرا 
ش�ود زیرا قوانین بانک�ی و مالیاتی 
فس�اد  ب�ا  مب�ارزه  در  می توان�د 

کارساز باش�د. مبارزه با فساد اقتصادی موجب 
این نمی ش�ود که س�رمایه از کش�ور فرار کند. 
برخی که دچار فساد شدند از طریق رسانه های 
خودشان می خواهند اینطور القاء کنند که مبارزه 
با فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می شود. 
مبارزه با فساد باید مستمر باشد تا بتواند مؤثر 
واقع گردد و نباید مبارزه با فساد سیاسی شود 
زیرا اگر مبارزه با فس�اد را سیاس�ی کنیم به آن 

نتیجه مطلوب نخواهیم رسید

=حس�ین طاهری ف�رد: اگر مس�ئولین ما برای 
جلوگیری از افزایش میزان آسیب های اجتماعی 
ی�ک راه حل مناس�ب پی�دا نکنند قطع�ا با این 
رش�د روزافزون فعلی ب�ه زودی کنت�رل امور از 
دس�ت آن ها خارج می ش�ود و جامعه به سمت 
 بی هنجاری و بی نظمی ش�دید می رود. مسلما 
راه حل مبارزه با مفاسد اجتماعی کارهای فرهنگی 
اس�ت. برخورد فیزیک�ی و قهری با این مس�ائل 

قطعا جواب نمی دهد و راهکار درستی نیست

=هادی حق شناس: دالیل مختلف 

برای ایجاد فس�اد اقتص�ادی وجود 
داش�ته باش�د اما مهمتری�ن دلیل 
در بخش ه�ای دولت�ی ک�ه عمدتا 
ان�واع فس�ادهای  منش�اء ش�روع 

اقتصادی اس�ت، عدم ش�فافیت قانون اس�ت. 
عدم دسترس�ی به اطاعات ب�رای همه و نبود 
تصمیم گیری ه�ای منطقی و به موق�ع از دیگر 

دالیل موجود است

فرمانده یگان حفاظت تاالب هورالعظیم گفت: بیش از ۲ هزار و ۵00 فرد پلیکان سـفید در  
تاالب هورالعظیم مشاهده و سرشماری شد.سجاد جاللی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این 
دسـته های پلیکان سفید در مرداد ماه امسال، حین گشـت زنی یگان حفاظت هورالعظیم 
در مخزن شـماره 3 این تاالب مشاهده شده است.وی افزود: پلیکان های سفید هر سال در 
هورالعظیم مشاهده می شوند اما امسال حدود یک ماه زودتر به این تاالب مهاجرت کرده اند 

که احتماال به دلیل شرایط آب و هوایی است.

مشاهده بیش از 2 هزار و ۵00 پلیکان سفید در هورالعظیم 

دریافتوامازدواجنیازی
بهپایانخدمتندارد

ــنامه ای به بانک ها  اخیرا بانک مرکزی در بخش
ــون خدمت وظیفه  ــاس قان اعالم کرد که بر اس
ــی از جمله »وام  ــهیالت بانک عمومی، ارائه تس
ــتعالم  ــروط به »اس فرزندآوری« به مردان مش
ــت؛ این  ــام وظیفه عمومی« آنهاس وضعیت نظ
ــت که به گفته معاون امور جوانان  در حالی اس
وزارت ورزش و جوانان، این بخشنامه شامل »وام 
ازدواج« نمی شود و الزم است وام فرزندآوری نیز 
طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی 
از این بخشنامه مستثنی شود.به گزارش ایسنا، 
ــنامه ای اعالم کرد که  ــک مرکزی طی بخش بان
ــون خدمت  ــاده ۱۰ قان ــب بند ب مفاد م حس
وظیفه عمومی مقرر شده است دریافت هرگونه 
ــاورزی، صنعتی، دامداری  وام و کمک های کش
ــا و وزارتخانه ها و  ــق بانک ه ــکن از طری و مس
موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی 
مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به »وضع 
ــمولیت مردان در سازمان وظیفه عمومی«  مش
ــد و بانک های عامل موظف اند پیش از ارائه  باش
ــبت به »استعالم  ــهیالت بانکی نس هرگونه تس
وضعیت نظام وظیفه عمومی« متقاضیان ذکور 
ــهیالت، اقدام کنند.اما وحیدیامین پور  اخذ تس
معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو 
با ایسنا، اعالم کرد که دریافت وام ازدواج شامل 
ــود و وام فرزندآوری  ــنامه یاد شده نمی ش بخش
نیز باید طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه 
ــود.وی  ــتثنی ش ــنامه مس عمومی از این بخش
گفت: آنچه طی روز گذشته خبری شد، مسئله 
جدیدی نبود و مربوط به ماده ۱۰ قانون خدمت 
وظیفه عمومی می شود.یامین پور با اشاره به ماده 
۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و با بیان اینکه 
ــهیالت به متقاضیان  ــن قانون ارائه تس طبق ای
مرد، مشروط به استعالم وضعیت خدمت وظیفه 
ــت، ادامه داد: همان موقع هم که همین  آنها اس
ــد، در تفاهمی میان بانک مرکزی  امر قانون ش
ــهیالت ازدواج و  ــد تس ــام وظیفه مقرر ش و نظ
ــتثنی شوند،  بیماریهای خاص از این قانون مس
بنابراین در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج 
ــتعالم وضعیت نظام وظیفه مردان  نیازی به اس
ــت و چون قانون جوانی جمعیت به تازگی  نیس
ــت، بانک ها در این مورد استعالم  ابالغ شده اس
ــا وام فرزندآوری هم ذیل ماده ۱۰  کردند که آی
و منوط به استعالم نظام وظیفه هست یا خیر؟.
ــاون امور جوانان همچنین تاکید کرد که در  مع
ــریع تر با نظام  ــتا بانک مرکزی باید س این راس
وظیفه به تفاهم برسد.یامین پور افزود: امیدوارم 
ــورد )وام فرزندآوری( را نیز  ــام وظیفه این م نظ
ــهیل قرار دهد تا برای دریافت آن  مشمول تس
دیگر نیازی به استعالم نباشد.وی همچنین در 
بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه استعالم 
ــردان به معنای  ــام وظیفه برای م ــت نظ وضعی
داشتن پایان خدمت نیست، توضیح داد: این امر 
ــت که هر فردی معافیت تحصیلی  به آن معناس
ــد،  ــته باش ــا دفترچه اعزام به خدمت را داش ی
ــایر وام ها ندارد.معاون  مشکلی برای دریافت س
ــان در پایان  ــان وزارت ورزش و جوان امور جوان
ــخنان خود یادآور شد: پیگیر این امر هستیم  س
ــه هر چه زودتر بانک مرکزی و نظام وظیفه با  ک
هم به تفاهم برسند تا با توجه به اهمیت قانون 
ــهیالت مورد نظر آن قانون  جوانی جمعیت، تس

هم مشمول معافیت از "استعالم" شود.

سازماناستانداردآسانسورهای
متروراتأییدمیکند؟

ــران از همراهی  ــرکت متروی ته مدیرعامل ش
ــی تک به تک  ــتاندارد برای بررس ــازمان اس س
ــورهای مترو خبر داد.مسعود درستی در  آسانس
ــرانجام تاییدیه  ــنا، در مورد س گفت وگو با ایس
آسانسورهای مترو، گفت: بر خالف تصوری که 
وجود دارد برای نصب آسانسورهای ایستگاه های 
ــخه واحد پیچید.  جدید مترو نمی توان یک نس
چرا که هر کدام باید با یک روش تاییدیه بگیرند.
ــته باشیم که  وی با بیان اینکه نباید انتظار داش
ــتانداردهای خود  ــتاندارد نیز از اس سازمان اس
ــاس با  ــد، تصریح کرد: بر همین اس ــاه بیای کوت
ــتاندارد مذاکره کرده و مقرر  مسئوالن اداره اس
شد کارشناسان تک به تک آسانسورها را بررسی 
ــه صادر کنند. ــورها تاییدی کنند و برای آسانس
مدیرعامل مترو با تاکید بر اینکه انصافا سازمان 
استاندارد همراهی الزم را با متروی تهران داشته 
ــت، گفت: کارشناسان اداره استاندارد تک به  اس
تک آسانسورها را چک کرده و برای آنها تأییدیه 

صادر می کنند که این اقدام بزرگی است.

= مبتالیان جدید: ۸۵40 نفر
=قربانیان جدید: 7۵ نفر

=کل مبتالیان: 741۸61۵ نفر
=کل قربانیان: 14۲۲0۹ نفر

=بهبودیافتگان: 70۸7۲7۸ نفر
=بیماران بدحال: 137۲ نفر

=واکسن تزریق شده دز اول: 64۸1034۵
=واکسن تزریق شده دز دوم: ۵۸1۸3461 
=واکسن تزریق شده دز سوم:30۲۹7366    
=مجموع واکسن تزریق شده: 1۵3۲۹117۲

 وام ازدواج 

 مترو

 کرونا خبر 



گزارش آفتاب یزد از اقدامات تحسین برانگیز  روسای قوای مجریه و قضاییه

آفتاب یزد:  حذف تشریفات از سفرها و حضور ساده در بین مردم یکی از اقداماتی است که رئیس قوه  قضائیه از چندی  پیش در دستور 
کار  قرار داده است. سفر بدون استفاده از هواپیمای اختصاصی و تنها با هواپیمای مردمی، حضور در بین مردم بدون محافظ و اقدامات معمول 
امنیتی و مواردی از این دست، اقداماتی کم نظیر به شمار می رود که به دست آیت اهلل محسنی اژه ای صورت گرفته و توجه همگان را به رویکرد 

رئیس جدید عدلیه جلب کرده است. این موضوع نشریه را بر آن داشت تا گزارشی در این باره تهیه کند.
به این منظور نظرات کارشناسان فقهی، حقوقی، رسانه ای و اجتماعی را جویا شده ایم. آیت اهلل سید محمدعلی فقیهی، استاد درس خارج حوزه ی 
علمیه، منصور مظفری، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه و دکتر امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این گزارش با 

بیان نظرات خود ما را یاری کرده اند:

و  سفرها  از  تشــریفات  حذف   
آیت اهلل  که  دیگــر  کاری  موارد 
محسنی اژه ای مبادرت به انجامش 
می کنند، از منظر فقهی نیز قابل 
بررسی است. این اقدام به نوعی 
در زمره ساده زیســتی به شمار 
مــی رود، از این رو درباره ی آن با 
فقیهی  سیدمحمدعلی  آیت اهلل 
به گفت وگو نشسته ایم. این استاد 
درس خارج حوزه  ی علمیه، در رابطه با این مقوله ابعادی را از منظر 
دین برای مان روشــن کرده است. با هم حاصل گفت وگوی ما را با 

آیت اهلل سیدمحمدعلی فقیهی می خوانیم.

 اسالم درباره ی عملکرد مسئوالن در رابطه با تشریفات و تجمالت 
در دولت های اسالمی چه توصیه ای دارد؟

از جمله مواردی که برای تمامی مســئولین حکومتی سفارش شده است، 
ساده زیســتی و نپرداختن به امور عیش و نوش و تفریحات بیش از حد و 

باالتر از تفریحات مردم عادی و مسائلی از این قبیل است.
در این باره به نکته ای از حضرت علی )ع( اشاره می کنم. امیرالمومنین)ع( به 
عبیداهلل بن عباس نامه ای نوشتند که این نامه، نامه ی چهل ویکم نهج البالغه 
است و در پرانتز عرض کنم که برخی گفته اند که این نامه به شخص دیگری 
نوشته شده، اما به احتمال زیاد نامه به عبیداهلل بن عباس نوشته شده است؛ 

در هر حال مضمون این نامه از سوی حضرت مهم است.

 مضمون این نامه از حضرت علی )ع( که فرمودید نامه چهل ویکم 
نهج البالغه است، چیست؟

 امیرالمومنیــن در آن نامــه که عرض کــردم به احتمال زیــاد خطاب به 
عبیداهلل بن عباس است با این مضمون نوشته اند که چنین شنیده ام که پول های 
بیت المال را برداشته و برای تفریح و خوشگذرانی به مکه رفته ای! حضرت در 
نامه می نویسند که من به تو اطمینان کردم ولی تو ادای امانت نکردی! مراعات 
پسرعمویت را نکردی، یعنی بنا نبود که پول های بیت المال را برداری و بروی 
دنبال خوشگذرانی. آیا تو ایمان به معاد و روز قیامت نداری؟ آیا تو از حساب 
روز قیامت نمی ترسی؟ حضرت می فرمایند که تو چگونه غذا و نوشیدنی در 
این خوشگذرانی تهیه کرده ای و در حال لذت بردن از آن هستی در حالی که 
می دانی که داری نوشیدنی حرام استفاده می کنی!؟ چرا که این بیت المالی که 
در حال مصرف کردن آن هستی اموال یتیمان و فقرا و مومنان و مجاهدان در 
راه خدا و رزمندگان اسالم و ایثارگران است! چه طور بیت المالی که مربوط به 

این افراد است را برداشته ای و با آن ها خوش می گذرانی؟

 پرهیــز از تشــریفات در بین 
مسئولین از منظر جامعه شناسی 
نیز قابل تامل اســت. مسئول یا 
دولتمردی که با تشریفات بسیار 
در محل کار خود حاضر می شود 
و یا سفری کاری را با مالحظات و 
تمهیدات زیاد و تشریفاتی خاص 
طور  به  می دهد،  انجام  معمول  و 
تاثیری  با عملکــرد خود  یقین 

نیز بر جامعه خواهد گذاشت. بررســی این موضوع را بر امنیت 
اجتماعی و روانی جامعه و همچنین رابطه دولت و ملت، نیز مورد 
بررســی قرار داده ایم. به این منظور بــا دکتر امان قرایی مقدم، 
جامعه شــناس و روان شناس اجتماعی به گفت وگو نشسته ایم. با 
هم حاصل گفت وگوی ما را با این استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم 

اجتماعی می خوانیم. 

 وقتی مســئولین در سفرهای کاری از تشــریفات معمول پرهیز 
می کنند، چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت؟

این حالت مردم  در  به طور معمول  است.  قبول مردم  مورد  این روش 
احساس یگانگی پیدا می کنند. وقتی دولتمردی بدون بادیگارد و بدون 
تمهیداتی که به طور معمول از قبل چیده و فراهم می شود، در جمع 
مردم حاضر می شود و بدون این که تشریفات خاصی برای حضورش در 
میان مردم در نظر بگیرد به دل جامعه رفته و کنار مردم قرار می گیرد، 
اعتماد به دولت نیز افزایش پیدا می کند. مردم درک می کنند که شخصی 
که از میان مردم برخاسته با وجود داشتن مقامی در دولت باز هم در 
امنیت  و  آرامش  احساس  این سادگی  از  و  دارد  میان خودشان حضور 

می کنند. 

 وقتی دولتمــردی به این روش رو می آورد و در بین مردم بدون 
آالیش در کنار آنان قرار می گیرد، نشان دهنده چه چیز خواهد بود؟
در  حضورشان  همین طور  و  مسئولین  سفرهای  در  تشریفات  از  پرهیز 
نظر  از  است.  ایشان  بودن  مردمی  از  نشان  و...  بادیگارد  بدون  جامعه 
روان شناسی اجتماعی این رفتار، اتکای به نفس شخص مسئول را نشان 
حرمتی  هتک  او  به  که  می داند  مسئول  مقام  صورت  این  در  می دهد. 
صورت نخواهد گرفت و یا رفتارهایی از قبیل بی نزاکتی، ترور و... انجام 
نخواهد شد. این رفتار نشانه ی شخصیت مستقل این فرد است که متکی 
به نفس است و بدون ترس و واهمه به میان مردم می رود و بدون بادیگارد 

کنار دیگر مردم می ایستد و با آنان ارتباط برقرار می کند. 

از  پرهیز  اقدام رئیس قوه قضائیــه در 
تشریفات در سفرهای استانی و حضور 
در مجامــع مختلف، در بیــن اخبار و 
است.  بوده  جنجال برانگیز  رســانه ها 
بررســی این اقدام از منظر رســانه و 
 صاحب نظران این حوزه قابل بررسی است

از این   و می توانــد زوایای دیگــری 
این رو  از  تبیین کنــد.  را   اقدام مثبت 
با منصــور مظفری، وکیــل پایه یک 
دادگستری و فعال رسانه ای که در حدود سه دهه فعالیت رد حوزه 
رسانه را در پرونده کاری خود دارد، گفت وگو کرده ایم. با هم حاصل 
گفت وگوی حامی عدالت را با این کارشناس رسانه، در رابطه با اقدام 

اخیر آیت اهلل محسنی اژه ای با هم می خوانیم.

 آقای مظفری با توجه به تجربه ا ی که در حوزه ی رســانه دارید، 
ابتــدا این نکته را تبیین کنید که به طور کلی حضور مســئوالن در 
جامعه به همراه محافظ به همراه تشریفات خاص و معمول خود، در 

نگاه مردم مثبت تلقی می شود؟
در پاسخ به این پرسش باید یادآوری کنم که انقالب اسالمی یک انقالب 
مردمی است، به این ترتیب مسئوالن جمهوری اسالمی از باالترین مسئول تا 
پایین ترین مسئول به طور مستقیم و یا با یک واسطه به وسیله مردم انتخاب 
می شوند. پس می توان گفت که انقالب اسالمی ما یک انقالب مردمی است 
که توسط مردم به پیروزی رسید و مسئوالن و مدیرانش نیز توسط همین 

مردم انتخاب می شوند. مسئوالن خود را جدا از مردم نمی دانند البته برخی 
از مدیران تشریفات اضافی برای خود دست و پا کرده اند که به این ترتیب 

حائل هایی را بین خود و مردم ایجاد کرده اند.
در این بین اکثریت مسئوالن ارشد نظام خود را جدا از مردم نمی دانند و 
مردم هم از این که برای مسئوالن ارشد، محافظ و تشریفاتی وجود داشته 
باشد از برخی منظرها ناراحت نیستند به این نکته مهم اشاره می کنم که این 
مقوله در ابتدای انقالب به این صورت انجام نمی شد و محافظ و تشریفات به 
این شکل فعلی نبود؛ تا جایی که حتی برخی از مسئوالن با وسایل شخصی 
خود در محل کار حاضر می شدند. این انقالب دشمن کم نداشت و در دهه 
60 و اوایل انقالب و همچنین در حال حاضر ترورهایی را توسط منافقان 
و گروه های معاند داشته ایم و اخیرا نیز شاهد مواردی در این باره بوده ایم. 
متاسفانه دانشمندان هسته ای و نخبگان ما توسط منافقین و سرویس های 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند و به این ترتیب ملت 
نیز از خدمات این عزیزان محروم مانده اند. و این عوامل باعث شد این که 
تشریفات برای مسئوالن جمهوری اسالمی به وجود آید حفظ جان نخبگان 
و مسئوالنی که خدمتگزار مردم بوده و هستند. این محافظت از واجبات است 
و مردم نیز می پذیرند که از جان این عزیزان محافظت شود. ولی می شود 

بسیاری از تشریفات را هم کم کرد و خود را به مردم بیشتر نزدیک کرد. 

 اقدام آیت اهلل محسنی اژه ای را در رابطه با حذف تشریفات چگونه 
ارزیابی می کنید؟

 ریاست محترم قوه قضائیه بسیاری از تشریفاتی که مربوط به شخص 
خودشان بوده است را کاهش داده اند. 

 قرار گرفتن در مسیر ساده زیستی، 
سفارش اسالم به مسئوالن 

ارتباط دوری از تشریفات در دولتمردان
 و افزایش سرمایه  اجتماعی

آفتاب یزد: چه کســانی که حامیان دولت هستند و چه منتقدان دولت 
سیزدهم نمی توانند چشم از این مهم بپوشانند که آیت اهلل ابراهیم رئیسی 
با وجود اعتراضاتی که گاهی مردم از ســر فشــار دارند باز هم با شجاعت 

کنارشان حضور پیدا می کند.
نمونه بارز اقدام ستودنی رئیس جمهور حضور در کنار مردم آسیب دیده از 
سیل فیروزکوه بود که با توجه به اعتراضات مردمی از آسیب های معیشتی 
و انتقاد و اعتراض، بانیان وضع موجود و شــرایط سختی که با آن مواجه 
بودند باز هم ابراهیم رئیسی کنار مردم حضور پیدا کرد و نشان داد که هم 

درد مردم را می داند و هم در کنارشان هست. 
 آیت اهلل رئیســی در کنار جاده بدون تشریفات ایســتاد و به حرف مردم 
گوش داد. رئیس حتی در مناطقی که نتوانســت حضور پیدا کند هنگام 
نیمه شــب به شکل تلفنی جویای حال مردم شد و این حرکت نشان داد 
که او قرار نیســت از پشت شیشه دودی اتومبیل خود با تشریفات اوضاع 

جامعه را رصد کند. 
این همدلی یک دلیل عمده دارد شجاعت ستودنی ابراهیم رئیسی نقدها 
را می دانــد و خبر دارد با دلگرمــی مردم به محل اتفاق می رود و با مردم 

همدلی و همدردی می کند.
رئیسی زمانی سکان این مملکت را به دست گرفت که به لحاظ اقتصادی 
در شــرایط بحرانی بودیم و شاید هر کســی از هر طیفی این شجاعت را 
نداشــت که هدایت مملکت با این سطح از مشــکالت را به دست بگیرد 
اما رئیس دولت سیزدهم شجاعت به خرج داد و سکان کشور را به دست 
گرفت و درصدد رفع آسیب ها برآمد شاید انتقادی صورت گیرد از حذف ارز 
ترجیحی ولی به اتفاق تمامی اقتصاددانان این حرکت را الزم می دانستند و 

شجاعت دولت سیزدهم در این جراحی را ستودند. 
بســیاری از اقتصاددان ها معتقد هستند امروز برای نقد به سیاست های 

رئیس دولت ســیزدهم زود اســت زیــرا ابراهیم رئیســی وقتی قبول 
کــرد که با انتخاب مردم رئیس جمهور شــود که این مملکت حوادث 
زیادی را پشــت ســر گذاشــته و یا حتی با آن روبه رو بود و رئیســی 
 بــرای آرام کردن آن حداقل تا پایان دوره اول ریاســت جمهوری اش 

وقت می خواهد.
یکی از خصیصه های بارز رئیســی که باعث می شود در نهایت مردم به او 
اعتماد داشته باشند این است که خودش را در هیچ حادثه ای از مردم جدا 

نمی داند و از نزدیک مشکالت مردم را لمس می کند.
رئیسی به استفاده از نیروهای متخصص اعتقاد دارد و کمتر می بینیم که 
به صرف آشنایی کسی را در مقامی به کار گرفته باشد و اکثر متخصصان 
می گویند مــردم در این برهه از زمان اگر صبوری به خرج بدهند حتما و 
قطعا خواهند دید که سیاست های دولت سیزدهم که با مشورت متخصصان 
به کار گرفته شده است چه در اقتصاد و چه در معاشرت های دیپلماتیک 

نتیجه های خوبی برای کشور خواهد داشت.
سیاســت های رئیسی همه و همه یک رویکرد خیلی مهم در اقتصاد دارد 
و آنها نگران وضعیت معیشتی قشر ضعیف مملکت بودن است او همواره 
تالش کرده در سیاست های اقتصادی مردم را لحاظ کند که در چند سال 

اخیر سفره هایشان کوچک و کوچک تر شده است.
مسلم است که رئیس یک دولت باید جسور باشد و در مواقع بحرانی جرات 
گرفتن تصمیمات سخت را داشته باشد و با شجاعت تبعات آن را بپذیرد 
که تا اینجای کار ابراهیم رئیسی جسارتی به خرج داده است که حداقل در 
دولت های قبل شاهد آن نبودیم و نمونه بارز این شجاعت را در حذف ارز 
ترجیحی که موجب فساد بود را دیدیم. حضور روسای قوه قضائیه و مجریه 
بدون تشریفات در میان مردم الگویی برای سایر مسئوالن و مدیران خواهد 

بود که خود را از جنس مردم بدانند. 

ادامه در صفحه 7ادامه در صفحه 7 ادامه در صفحه 7

پشت به تشریفات  -   رو به مردم

کاهش تشریفات از سوی رئیس قوه قضائیه، اقدامی عظیم

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001414۲7 در میان بگذارید.
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 عمودی 
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- چهار چوب عکس - ذره تجزیه ناپذیر - 
کشور فالسفه 3 - نصف صورت - پیدا شدن 
ناگهانی اندیشه ای در ذهن - اهالی 4 - واحد 
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نوازنده اصلی در گروهـی از نوازندگان - 
درخشندگی 3 - سقف دهان - تخم مرغ 
فرنگی - جال دهنده کفش - سـرخوش 
4 - مبهـوت - سـحاب - همـراه هـرج 
- بد گویی شعری ۵ - شهر استان یزد - 
فرستادن - پیش شـماره 6 - شب نزول 
قرآن - همسـر زن - مـرگ و میر چهار 
پایان 7 - شـهر آذری - بجز - تالشگر ۸ 
- شهر فرانسه - لحنی از سی لحن باربد 
- پراکنده و پریشان ۹ - مشارکت در کاری 
معموال ناروا - حلقوم - آینده 10 - مخترع 
اسکاتلندی لگاریتم - آبشاری در لرستان 
- دور از خطـر 11 - حرف ندا - دسـتگاه 
گـوارش - آزرده خاطر 1۲ - رنگین کمان 
، قوس قزح - دو تن از شـاهان فرانسوی 
- شادی و نشاط - باغ شیراز 13 - خطیب 
روم باستان مربی نرون - الیاف موجود در 
دوات - جهت - آخرین حرف انگلیسـی 
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1۵ - رود ها - مورخ
 آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مصطفی عظیمی حصاری فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 001۸۲6616۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسـی مواد و متالورژی-سـرامیک صادره از واحد دانشـگاهی علوم و 

تحقیقات تهران مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران به نشـانی تهران – انتهای اتوبان سـتاری – حصارک – 

دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید.

مفقودی
بدینوسیله اعالم مي گردد ریز نمرات تحصیلي دوره پزشکي عمومي دکتر 
سید فرید صولت یکاني فرزند بهمن شماره شناسنامه 316۵ صادره از تهران 
متولد 13۵0 کد ملي 00۵74374۸3 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. از 
یابنده درخواست مي شود مدارک فوق را به مدیریت اداره دانش آموختگان 
واحـد صدور دانشـنامه و ریز نمرات تحصیلي دانشـگاه علوم پزشـکي و 

خدمات بهداشتي درماني ارومیه تحویل نماید.

مفقودی
شناسـنامه مالکیـت اتومبیل پـژو پارس مدل 1401 رنگ سـفید شـماره 
انتظامی 6۸ ایران 47۸ ط 43 شـماره موتور 167B0164۹۹1شماره شاسی

NAAN11FE7NH۸7۲317 بنام علی اکبر خواجه پور مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسـنامه مالکیت اتومبیل پژو ۲06 مدل 1401 رنگ سفید شماره انتظامی 
6۸ ایـران ۸7۵ ط 46 شـماره موتـور 1۸۲A0174۹۲۹شـماره شاسـی
NAAP03EE7NJ۲۹0۲۹7 بنـام فاطمه محمودی کهنی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آفتاب یزد: بی تردید امروزه اقتصاد رکن رکین هر جامعه مدنی بوده و نقش عوامل 
اقتصادي در زندگی انسان و امنیت عمومی بر هیچ فردي پوشیده نیست. این روزها 
ــت بشر در هر موقعیت را متاثر خود ساخته که  امنیت اقتصادی به گونه ای زیس
می توان آن را مالک انحطاط یا پیشرفت هر کشور دانست. این جایگاه در شرایط 
جدید به صورت  فزاینده ای داراي اهمیت است، به گونه اي که دیگر نمی توان نقش 
اقتصاد را تنها به عنوان ابزاري براي امنیت ملی تلقی نمود، بلکه خود به عنوان مولفه 
سیاست گذاری امنیتی مطرح است، تا جایی که برخی صاحبنظران تمامی امنیت 
را معطوف امنیت اقتصادي می دانند، از این رو مخاطرات موثر در امنیت اقتصادی و 

متعاقب آن امنیت ملی کشورها بسیار مورد توجه است. 

بسیاری از نظریه پردازان مطرح، در نظریات خود ارتکاب جرم را نیز به مثابه یک 
فعالیت اقتصادي می دانند. آن ها معتقدند شخص زمانی مرتکب جرم می شود که 
به این تشخیص برسد که منافع ناشی از ارتکاب جرم نسبت به منافع ناشی از 
ــام دیگر فعالیت های ممکن برای مرتکب ارجح است یا به عبارت دیگر اگر  اقس
افراد با فعالیت هاي اقتصادي به نتیجه مناسب نرسند، براي برطرف کردن نیازهاي 
خود به ارتکاب جرم روي می آورند. باید توجه داشت که تقریبا در تمام دنیا تورم، 
ــمار می رود، به  فقر و بیکاري و ... به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرائم بش
بیان دیگر می توان گفت تقسیم ناموزون و ناعادالنه فرصت ها موجب شده عده اي 
شیوه های مجرمانه و غیرقانونی را مستمسک پیشرفت مادی بدانند. متاسفانه در 
ــال ها مشخصا با مجرمان عدیده ای مواجه هستیم که پس از دستگیري  این س
انگیزه خود را انتقام از طبقه مرفه جامعه و احیای حق تضییع شده خود می دانند.

ــتمزدها و  ــن روزها زندگی روزانه مردم با افزایش قیمت ها در کنار ثبات دس ای
متعاقب آن کاهش قدرت خرید، تحوالت بازار و افت ارزش پول اجین شده است 
که مشخصا آثاری ملموس در کیفیت زندگی اعضای جامعه خواهدداشت، نمود 
این آثار را حتی در وضعیت و آمار ارتکاب جرائم نیز می توان یافت به طوري که 
ــد، جرائمی چون دزدي و قتل با انگیزه مالی نیز  ــر اوضاع اقتصادي بهبود یاب اگ
کاهش می یابد. در ادامه به اثر مهمترین مولفه های اقتصادی موثر در افزایش آمار 

و کیفیت ارتکاب جرائم در جوامع می پردازیم.

<درآمد نامناسب
برابر نظریات مشهور جامعه شناسان مولفه درآمد که مشتمل است بر حقوق و 
مزایای ناشی از فعالیت های قانونی و یا حتی غیرقانونی افراد، اثری مستقیم بر 
میزان بروز رفتار مجرمانه در جامعه دارد. به عبارت دیگر طبعا دستمزد متناسب 
ــم را به دنبال خواهد  ــغلی قانونی کاهش آمار ارتکاب جرائ ــی از فعالیت ش ناش

داشت، در حالی که کاهش دستمزد کارگران اعم از ماهر 
و غیرماهر منجر به افزایش جرم می گردد، چرا که افراد در 
هر موقعیت اجتماعی خود را ناگزیر به تامین معیشت خود 
ــراد تحت تکفل خود می دانند که با عنایت به افزایش  و اف
قابل توجه قیمت  ارزاق و ... نمی توان از کنار آن به سادگی 
گذشت، البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بر اساس 
ــرانه تا یک سطح  نظریات معتبر حقوقی، میزان درآمد س
معین عامل افزایش ارتکاب جرائم است و بعد از آن رابطه 
ــکاب جرائم کاهش می یابد، در  ــوس برقرار و آمار ارت معک
این میان باید توجه داشت که عواید ناشی از فعالیت های 

غیرقانونی در زمره درآمدها محاسبه نگردد. 

<نابرابری
نابرابری مولفه موثر دیگری است که در بسیاری از پژوهش ها به اثر آن بر افزایش 
آمار ارتکاب جرم در جوامع اشاره شده است. طبعا مناطقی که افراد در آن به لحاظ 
وضعیت معیشتی دچار نابرابری بیشتری هستند  انگیزه ارتکاب فعالیت مجرمانه 
برای افرادی که در وضعیت نامساعدتری به سر می برند بیشتر است، با این استدالل 
که در مناطقی که افراد با موفقیت نسبی باال زندگی می کنند، افراد ناموفق از موقعیت 
خود احساس  فشار و ناامیدی بیشتری می کنند و تبعا هرچه این نابرابری بیشتر 
باشد، این فشار بیشتر خواهدبود و این امر موجب ایجاد انگیزه برای افراد کم درآمد 
ــود. در این خصوص دو مکانیزم اقتصادی و روانشناختی  برای ارتکاب جرم می ش
مطرح است، با این تفسیر که از طرفی ضعف اقتصادی و معیشتی می تواند فرد را به 
سوی درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه سوق دهد تا به واسطه آن 
این اختالف سطح مادی کاهش یابد، از طرف دیگر افزایش نابرابری می تواند یک اثر 
جبری بر کاهش آستانه تحمل اخالقی افراد از طریق آنچه به عنوان اثر "حسادت" 
نامیده می شود به دنبال داشته باشد که متعاقب آن ممکن است فرد دست به اعمال 

مجرمانه متفاوتی بزند.

<فقر 
ــطحی از برآورده نشدن نیازهای اساسی  ــی، فقر معموال به س در جامعه شناس
بشر تعبیر شده است. فقر که می توان آن را به نوعی غایت نابرابری نیز دانست 
ــیار موثر در افزایش آمار ارتکاب جرائم بوده که در بسیاری از  یکی از عوامل بس
مطالعات نظری و تجربی مورد توجه جدی قرار گرفته است. مشکالت فقر صرفا 
ــد، بلکه مشکالت این مسئله اقتصادی  منحصر به پیامدهای خود فقر نمی باش
زمانی شدت می یابد که بسترساز سایر انحرافات می گردد. به عبارت کلی می توان 
گفت مکانیزم تأثیرگذاری اقتصاد بر اجتماع عموما از کانال فقر، بیکاری و نابرابری 
نشأت می گیرد. ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی موضوعی نو و بدیع نیست و 
جوامع انسانی طی حیات خویش به نوعی همواره با این دو مقوله درگیر بوده اند. 
ــارقان، قاتالن، معتادان در  ــنگان و بی خانمان ها با س ارتباط بین فقیران، گرس
حوزه های مختلف علمی از قبیل علوم اجتماعی، اقتصادی و روان شناسی تاکنون 
موضوع تحقیق و پژوهش های متعددی قرار گرفته است. در تبیین ارتباط میان 
فقر و جرم، چالش های مهمی مبتنی بر عواملی نظیر سوءتغذیه، خانه مسکونی 
ــتی، ازدحام و شلوغی محل زندگی و ... و متعاقب  بی کیفیت، محیط غیربهداش
آن انجام فعالیت های غیرقانونی که به عنوان نتیجه ای از ناامیدی در کنار ناتوانی 
ــرایط می باشد مورد توجه است. به طورکلی دو نوع فقر در  برای غلبه بر این ش
ادبیات اقتصادی مطرح شده است، فقر مطلق که اشاره به ناتوانی در دستیابی به 
ــی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و غیره دارد  نیازهای اساس
که متعاقبا آثار مجرمانه شدیدتری در پی خواهدداشت و فقر نسبی که به ناتوانی 
ــتیابی به متوسط سطح معیشت جامعه مربوط می شود، به عبارت دیگر  در دس
ــه با سایر مردم یا افراد جوامع دیگر از سطح  یعنی فرد یا افراد جامعه در مقایس
رفاهی به مراتب ضعیف تری برخوردار هستند که مشخصا آثار مجرمانه ای بر آن 
نیز مترتب است. از این منظر فقر و نابرابری ارتباط نزدیک باهم پیدا می کنند، 
لذا در برخی بررسی ها درآمد سرانه کشورها به عنوان شاخصی از فقر نسبی در 

نظر گرفته می شود.

<تورم
تورم یکی از علل بنیادین ایجاد و گسترش نابرابری اقتصادی در میان اعضا جامعه 
ــود که متعاقبا انگیزه افراد  ــت، از این رو تورم  می تواند منجر به ایجاد فقر ش اس

برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. افزایش تورم به 
ــت، چرا که در واقع  نوعی به مفهوم کاهش درآمد اس
با عنایت به عدم تناسب در تعدیل دستمزدها نسبت 
ــب  به تورم، قدرت خرید افراد جامعه به همین تناس
کاهش می یابد، از طرفی افزایش قیمت برخی کاالها، 
به عنوان مثال افزایش قیمت طال و ...، می تواند عامل 
بسیار موثری در ارتکاب جرائم خاص نظیر سرقت و 
... باشد که علت آن را می توان معطوف به ارزش قابل 
ــش تورم موجب آن  ــت که افزای توجه طال و ... دانس

بوده است..

 < بیکاری

بیکاری  به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی کار می باشد بیماری است 
مزمن و ناخوشایند برای هر نظام اقتصادی. عدم دسترسی یا دسترسی محدود به 
فرصت ها و منابع کسب درآمد و اشتغال که در جامعه به صورت بیکاری یا کم کاری 
عینیت می یابد از عوامل موجد فقر و نابرابری های اقتصادی است، چراکه این عوامل 
باعث بروز جنایات، انحرافات، تنش ها و بی نظمی های اجتماعی و خشونت می شود که 
متاسفانه در حال حاضر بسیاری از جوامع به آن مبتال هستند. تشدید تاثیر ناشی از 
معضل بیکاری و تورم بر روی وقوع جرم زمانی است که تورم با بیکاری )رکود تورمی( 
همراه شود. در این صورت بحران اقتصادی بسیار جدی در زندگی افراد به وجود می آید، 
تا جایی که بیکاری همراه تورم به عنوان شاخص فالکت شناخته می شود که می تواند 

استاندارد زندگی افراد و آینده حیات اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.

< نتیجه
ــتار، ترور، آدم ربایی، سرقت و غارت، تهدید و ارعاب، تهمت و توهین، هتک  کش
ــیوه های گوناگون نقض امنیت در یک جامعه  ــخصیت و ... ش حیثیت و ترور ش
هستند. به طور کلی هر اقدامی که آرامش و آسایش جسمی، روحی و آزادی های 
ــلب کند نوعی اقدام ضد امنیتی است. به عبارت  ــروع  و طبیعی افراد را س مش
ــاده تر امنیت اجتماعی تأمین حداقل سالمت روحی، روانی و جسمانی افراد  س
جامعه است)کریمی،۱۳۸۸(. در این میان نقش هر جزء جامعه در نقض امنیت 
جامعه مورد توجه است. این که در جمهوری اسالمی ایران ملت تا کنون به چه 
کیفیت نقش خود را ایفا نموده، به کرات از جانب صاحبنظران و مسئولین مورد 
ــتند عینی آن نیز استقامت، تواضع و نجابتی  ــتایش بوده است، مس تقدیر و س
ــته اند، در حالی که  ــت که در دو دهه اخیر مردم ایران به منصه ظهور گذاش اس
بی انضباطی شدید اقتصادی و تورم لحظه ای در کشور را شاید بتوان غیر قابل 
ــت، با این حال بخش قابل توجهی از مردم شریف ایران  پذیرش و تحمل دانس
نجیبانه در سکوت می رنجند و دم بر نمی آورند تا خدایی ناکرده آسیبی متوجه 
ــود. ولیکن به نظر می رسد متاسفانه نمی توان برای قوای  نظام و هموطنان نش

حاکمه و مسئولین کنونی و سابق کارنامه قابل قبولی در نظر گرفت. تورم لجام 
ــطح درآمد و رفاه مردم، افزایش بیکاری، تبعیضات ناروا و  گسیخته، کاهش س
ــوس  ــت که علیرغم تالش محس ــالف طبقاتی و ... معضالتی اس ــش اخت افزای
حاکمیت برای رفع آن همواره به شدت در جامعه احساس می شود که مهار آن 
تغییرات و تمهیدات بیشتری از جانب دولت را اقتضا می کند. متاسفانه در این 
ــال بحران اقتصادی که تاحدودی متاثر از تحریم های ظالمانه اقتصادی  چند س
است واژگان نامتعارف و خارج از انتظار همچون "حباب قیمتی" به ادبیات روزمره 

مسئولین پیوسته است که طبعا در تراز کشور ایران و ملت فهیم آن نیست.

ــیاري از حوادث اجتماعی که در اطراف ما رخ می دهد، فقر و  ــک علت بس بی ش
بیکاري و محرومیت از رفاه اجتماعی است. بیکاري و فقر همواره امنیت اجتماعی 
ــیعی از قشر جوان  ــفانه به نظر تمرکز آن بر دامنه وس را تهدید می کند و متاس
ــت که یقینا متعاقب آن ناهنجاري اجتماعی و شدیدتر از آن افزایش  جامعه اس
ــت، بنابراین، براي افزایش سرانه امنیت و  ارتکاب جرائم را به دنبال خواهد داش
ــت گذاری در راستای استفاده  ــت سیاس کاهش بزه و جرم در جامعه قدم نخس
ــت تا به واسطه آن براي اکثریت افراد جامعه فرصت کار  مناسب از امکانات اس
و تالش و امکان اعتالي مادي و معنوي فراهم و متعاقبا شاهد باال رفتن سطح 
ــت و درمان، آموزش عمومی و آموزشهاي تخصصی، افزایش طول عمر،  بهداش
توفیقات ملی و بین المللی، افزایش سطح رفاه و به طور کلی احساس امنیت و 
آرامش ملت عزیز ایران باشیم. اگرچه رشد و توسعه اقتصادي صرفا به منزله از 
میان رفتن مفاسد اجتماعی و انحرافات روحی و اخالقی در جامعه نیست، ولی 
ــت براي رفع کاستی ها، نابسامانی ها و مفاسد اجتماعی  جامعه ثروتمند قادر اس
سرمایه گذاري کند. ریشه و خمیرمایه هر گونه امنیت، شکوفایی اقتصاد و افزایش 

تولید و سرمایهگذاري است )تقوایی،۱۳۸۴(.

 اقتصاد مریض جرم زا

بکـر)1( )1۹6۸( اقتصـاددان آمریکایـی و برنده جایـزه نوبل، 
نخستین اقتصاددانی بود که پدیده جرم را در دستگاه هزینه – فایده 
فرمولـه نمود و ایـن گونه عنوان نمود که مجـرم مطلوبیت انتظاری 
حاصل از ارتکاب جرم را بیش از  هزینه های ارتکاب آن جرم می داند 
و در نهایت به این نتیجه می رسـد که فعالیت مجرمانه و غیرقانونی 
در راسـتای کسـب درآمد می تواند مطلوبیت مـورد انتظار وی را به 
خوبی پاسـخ دهد و در نهایت به سـود فرد اسـت که نقض قانون و 
هنجارشـکنی را انجام دهد. در جوامعی که بیکاری، توزیع نامناسب 
ثـروت، درآمـد و رانت بین درآمدهـای قانونـی و غیرقانونی وجود 
 دارد، متعاقبـا انگیزهای موثری برای انجـام فعالیت های غیرقانونی

 به وجود می آید که بسته به نوع و شدت مجازات های مقرر و معمول 
بـر رفتارهای مجرمانه احتمالـی، این انگیزه تضعیـف می گردد، اما 
مادامی که این مجازات ها )در ادبیات اقتصادی مجازات یعنی هزینه( 
کمتـر از درآمدهای غیرقانونی یا  فعالیت های مجرمانه باشـد طبعا 
اشخاص جذب فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه مورد نظر خواهندشد.

 به نظر می رسد درخصوص بیکاری، اخص بیکاری جوانان و افراد 
تحصیلکـرده که ابعاد اجتماعـی آن روز بـه روز در حال پررنگ تر 
شدن و مزید ناامیدی قشر جوان نسبت به آینده است، نظام حاکمه 
می بایست سیاستی ویژه، متفاوت و موثر اتخاذ نماید. بنا به اهمیت 
این مقوله و با توجه به توضیحاتی که ارائه شـد احسـاس می شـود 
نشـان دادن واقعیت موضوع ازطریق یک مطالعه بین رشـته ای که 
از پیوند بین اقتصاد و جرمشناسـی تشکیل شده باشد بسیار موثر 

است.

اصل  چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: 
بـرای  تأمین  اسـتقالل  اقتصـادی  جامعه  و ریشـه  کن  کـردن  فقر و 
محرومیت  و برآوردن  نیازهای  انسـان  در جریان  رشد، با حفظ آزادی  
 او، اقتصـاد جمهوری  اسـالمی  ایران  بر اسـاس  ضوابط زیر اسـتوار 
مـی  شـود: 1-      تأمین  نیازهای  اساسـی : مسـکن ، خوراک ، پوشـاک ، 
بهداشـت ، درمان ، آمـوزش  و پرورش  و امکانات  الزم  برای  تشـکیل  
خانواده  برای  همه . ۲-      تأمین  شرایط و امکانات  کار برای  همه  به  منظور 
رسیدن  به  اشتغال  کامل  و قرار دادن  وسایل  کار در اختیار همه  کسانی  
که  قادر به  کارند ولی  وسـایل  کار ندارند، در شـکل  تعاونی ، از راه  وام  
بدون  بهره  یا هر راه  مشـروع  دیگر که  نه  به  تمرکز و تداول  ثروت  در 
دست  افراد و گروه  های  خاص  منتهی  شود و نه  دولت  را به  صورت  یک  
کارفرمای  بزرگ  مطلق  درآورد. این  اقدام  باید با رعایت  ضرورت  های  
 حاکم  بر برنامه ریزی  عمومی  اقتصاد کشور در هر یک  از مراحل  رشد 
صورت  گیرد.3      -تنظیم  برنامه  اقتصادی  کشـور به  صورتی  که  شـکل  
و محتوا و سـاعت  کار چنان  باشـد که  هر فرد عالوه  بر تالش  شغلی ، 
فرصت  و توان  کافی  برای  خودسـازی  معنوی ، سیاسـی  و اجتماعی  و 
شرکت  فعال  در رهبری  کشور و افزایش  مهارت  و ابتکار داشته  باشد.

4-       رعایت  آزادی  انتخاب  شـغل ، و عدم  اجبار افراد به  کاری  معین  و 
جلوگیری  از بهره  کشی  از کار دیگری .

۵-       منع اضرار به  غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت  باطل  و حرام .
6-       منـع اسـراف  و تبذیر در همه  شـئون  مربوط به  اقتصـاد، اعم  از 

مصرف ، سرمایه  گذاری ، تولید، توزیع و خدمات .
7-       استفاده  از علوم  و فنون  و تربیت  افراد ماهر به  نسبت  احتیاج  برای  

توسعه  و پیشرفت  اقتصاد کشور.
۸      - جلوگیری  از سلطه  اقتصادی  بیگانه  بر اقتصاد کشور.

۹-       تأکید بر افزایش  تولیدات  کشاورزی ، دامی  و صنعتی  که  نیازهای  
عمومـی  را تأمین  کند و کشـور را به  مرحله  خودکفایی  برسـاند و از 

وابستگی  برهاند.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسـان در جریان 
رشـد و تکامل اوسـت نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و 
تکاثر ثروت و سـودجویی، زیـرا که در مکاتب مـادی، اقتصاد خود 
هدف اسـت و بدین جهت در مراحل رشـد، اقتصاد عامل تخریب و 
فساد و تباهی می شود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله 
انتظـاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشـت. با 
این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای 
بروز خالقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات 
مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری 

جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است.

نکاتیپیرامونقانونحجاب
ادامه از صفحه اول:

ــی در این خصوص ندارند، ماده ۶ این  ــه حق و وظیفه عمل ... هیچگون
ــا گروهی حق ندارد به عنوان  ــخص ی قانون هم صراحت دارد هیچ ش
امر به معروف و نهی از منکر به کسی توهین کند یا افترا بزند یا جرائم 

دیگر را مرتکب شود. 
در خاتمه یادآوری میشود بسیاری دیگر از قوانین کیفری وجود دارند 
که مقتضیات اداره جامعه عدم اجرای آن ها را ایجاب کرده است مانند 
ــم موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ همین قانون تعزیرات که جرائمی با  جرای
تبعات اجتماعی به مراتب زیانبارتر از نداشتن مقطعی حجاب هستند 
ــیله قراردادن طفل  ــوص بزه موضوع ماده ۷۱۳ مرقوم که وس به خص
ــت صحنه پیش  ــت که سالهاس ــید برای تکدی اس  صغیر یا غیر رش
چشم و مشهود همه مسئولین جامعه و مجریان قانون هست اما مورد 

چشم پوشی قرار میگیرد. 

رشید تقوایی  = مدرس دانشگاه 



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001414۲7 در میان بگذارید.
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ــناخته شده ترین  ــاالزی ش آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: آش
ــت که برای اولین بار حدود ۳۰۰ سال  بیماری حرکتی مری اس
پیش با عنوان کاردیواسپاسم تعریف شد. این تعریف بیانگر انسداد 
عملکردی مری در ناحیه اسفنکتر کاردیا بدون شواهدی از ضایعه 
ــدادی در اتوپسی است. این بیماری زنان و مردان را یکسان  انس
ــنی دیده می شود ولی معموال  گرفتار می کند و اگرچه در هر س
ــاله را مبتال می کند و چون بیماری مزمنی  بالغین ۲۵ تا ۶۰ س
ــی می گیرد. متاسفانه  ــیوع آن بر بروز آن پیش ــت میزان ش اس
ــاالزی مشکالت متعددی را برای افراد ایجاد می کند  بیماری آش
ــدی کاهش می دهد لذا  ــت زندگی افراد را به صورت ج و کیفی
ــید  ــت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکترس ــا توجه به اهمی ب
ــت، فوق تخصص گوارش و کبد و دکترامیر  امیر منصوررضادوس
 سعید صادقی، فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر محمد امانی، 
فوق تخصص گوارش و کبد گفتگو کرده است.دکتر رضادوست در 
این باره می گوید: به طور کلی مری کانالی عضالنی است که غذا 
از آن عبور می کند. هنگامی که فردی عمل بلع را انجام می دهد، 
انقباضات هماهنگ در مری، غذا را از سمت دهان به سمت معده 
هدایت می کنند.وی ادامه داد: بیماری هایی که این انقباضات مری 
ــالالت حرکتی مری" نامیده  ــت تأثیر قرار می دهند، "اخت را تح
ــمگیری بلع، غذا خوردن و  می شوند. این اختالالت به طور چش

کیفیت کلی زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.
ــاالزی یا آشاالژی  این فوق تخصص گوارش و کبد بیان کرد: آش
ــراد مبتال به این  ــت. اف ــایع ترین اختالالت حرکتی مری اس ش
ــکل می شوند.  اختالل در بلع غذاهای جامد یا مایعات دچار مش
بیماران در ابتدا عالئم همچون گیر افتادگی غذا و یا چسبیدن غذا 
)دیسفاژی( را حس می کنند که با پیشرفت بیماری به  تدریج بلع 
مایعات نیز دشوار می گردد.وی مطرح کرد: ممکن است پیشرفت 
ــاالزی در ظرف سال ها به  صورت تدریجی رخ دهد،  بیماری آش
اکثراً بیمار متوجه آن نمی شود تا زمانی که عالئم بیماری شدت 
یابد. همچنین ممکن است بیماران از عالئمی همچون برگشت 
غذا به مری، درد قفسه سینه و سوزش سر دل شکایت کنند. در 
ــت  ــوءتغذیه نیز ممکن اس صورت عدم درمان، کاهش وزن و س

رخ دهد.
< هر بخشی از مری دارای یک نقش و عملکرد مهمی است

دکتر رضادوست توضیح داد: هر بخشی از مری دارای یک نقش 
ــت. در یک فرد عادی، یک دریچه کاربردی  و عملکرد مهمی اس
)اسفنکتر تحتانی مری( در انتهای مری تعبیه  شده که با باز شدن 
آن غذا از مری به معده وارد می شود. همچنین با بسته شدن این 
ــری )ریفالکس( جلوگیری به عمل  ــت غذا به م دریچه از برگش
ــد ادامه داد: در بیماران  ــد. این فوق تخصص گوارش و کب می آی
مبتالبه آشاالزی ممکن است این دریچه به  طور کامل باز نشود، 
بنابراین با انسداد مسیر غذاهای جامد و مایع، غذا به  راحتی وارد 
ــود. در ابتدا، مری برای جبران این افزایش مقاومت  معده نمی ش
ــار به مواد غذایی سعی می کند مواد را از انسداد به  با افزایش فش
وجود آمده عبور دهد. با گذشت زمان، مری خسته شده و دیگر 
قادر نیست با فشار وارده بر مواد غذایی آنها را به داخل معده وارد 
ــفنکتر تحتانی  نماید و درنهایت، مری در باالی )پروگزیمال( اس
کشیده )گشاد( می شود و مشکالت جدی تری از قبیل اختالل در 
غذا خوردن و بلع و تجمع مایعات و غذا در مری پدید خواهد آمد.
ــاالزی عمدتاً مربوط به مشکالت بلع و  وی ابراز کرد: اختالل آش
برگشت غذای هضم نشده و مایعات به مری می باشد. هنگامی که 
اختالل بلع رخ می دهد، افراد مبتال احساس می کنند، مواد غذایی 
ــینه چسبیده است.  ــه س در پایین تر از گردن و یا در ناحیه قفس
ــاهده می شود.  این وضعیت به  طورکلی در طول غذا خوردن مش
حرکت معکوس مواد غذایی به علت ورود به گلو می تواند به وقفه 
خواب و یا خفگی منجر شود. دکتر رضادوست اضافه کرد: عالوه 
ــت، افراد مبتال آشاالزی عالئمی مانند کاهش  بر این ممکن اس
وزن شدید، ناراحتی شدید در قفسه سینه،درد مکرر تیز در قفسه 
ــیدی، درد گاه  به گاه در  سینه )غیر مرتبط با قلب(، حمالت اس
پشت، گردن و بازوها، سرفه در حالت دراز کشیدن، آسپیراسیون 
ــه را نیز تجربه کنند. این فوق تخصص  ــوی، عفونت ثانویه ری ری
ــرح حال و معاینه فیزیکی  ــد: گرفتن ش گوارش و کبد متذکر ش
در تشخیص درست آشاالزی حیاتی می باشد. بیماران مبتال به 
ــاالزی معموالً با اختالل در بلع مواد غذایی جامد و مایعات و  آش
ــت مواد غذایی هضم نشده یا ترشحات دستگاه  همچنین برگش
ــینه و سوزش سر دل  ــه س گوارش، مراجعه می کنند. درد قفس
نیز ممکن است رخ دهد، این عالئم به دلیل شباهت می تواند با 

بیماری ریفالکس معده اشتباه گرفته شود. 
ــع باید تحت  ــال به اختالل بل ــر بیمار مبت ــه کرد: ه وی توصی

آندوسکوپی یا ازوفاگرام )تصویربرداری از بلع بیمار به کمک ماده 
ــداد به وجود آمده ازلحاظ آناتومیک  حاجب( قرار بگیرید تا انس
ــود و مواردی همچون وجود تومورهای مری یا معده  بررسی ش
ــاالزی( مورد ارزیابی قرار گردد.دکتررضادوست عنوان  )شبه آش
ــاالزی گزینه های درمانی متغیر  کرد: برای بیماران مبتال به آش
ــن و وضعیت پزشکی بیمار درمان ها شامل  هستند. بسته به س
ــتفاده از داروها تا جراحی می باشد و پزشک بر اساس شرایط  اس

شما بهترین گزینه درمانی را انتخاب می نمایند.
ــرد: داروهای خوراکی  ــن فوق تخصص گوارش و کبد ابراز ک  ای
به  طور موقت می توانند اسفنکتر تحتانی مری را درمبتالیان به 
ــتراحت قرار دهند. این داروها عوارض  آشاالزی در حالت فاز اس
جانبی قابل  توجهی دارند و توانایی شان در کاهش عالئم ضعیف 
می باشد. به  طورکلی، آن ها توصیه نمی شوند مگر اینکه بیمار قادر 
ــاع  ــد. وی مطرح کرد: اتس به انجام روش های درمانی دیگر نباش
ــر جراحی برای مبتالیان  ــک )PD( مؤثرترین روش غی پنوماتی
ــاالزی در نظر گرفته می شود. اتساع پنوماتیک از  به بیماری آش
طریق آندوسکوپی و به  صورت سرپایی انجام می شود. بالونی که 
به  صورت ویژه طراحی شده است داخل مری می شود و به  دقت 
باز شده تا تارهای عضالنی حلقوی اسفنکتر تحتانی مری را متسع 
ــم در ۵۰ الی ۹۰ درصد از  ــد. این روش منجر به بهبود عالئ نمای

بیماران می شود، اگرچه اثر آن در طول زمان کاهش می یابد. 
دکتررضا دوست اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد از بیماران مبتال به 
آشاالزی ۵ سال پس از انجام عمل اتساع پنوماتیک، عالئمشان 
ــدار داد:  ــود. این فوق تخصص گوارش و کبد هش برطرف می ش
ــوراخ  ــاع پنوماتیک، پارگی مری )س خطرناک ترین عارضه اتس
ــد که ۱ الی ۲ درصد مواقع حتی توسط افراد با  ــدن( می باش ش
تجربه نیز اتفاق می افتد. این عارضه می تواند باعث تهدید زندگی 

افراد شود و به جراحی ترمیمی فوری نیاز دارد.
وی بیان کرد: برخی درمان های دارویی برای مبتالیان به آشاالزی 
از طریق آندوسکوپی صورت می گیرد به طور مثال سم بوتولینوم 
)بوتاکس( باعث آرامش کوتاه مدت عضالت اسفنکتر تحتانی مری 
می شود. این امر منجر به بهبود تخلیه مری و تسکین عالئم بیمار 
می شود. بوتاکس از طریق آندوسکوپی تزریق می شود و عوارض 
ــفانه، اثر بوتاکس در طول زمان کاهش  ــد. متأس آن کم می باش
ــاالزی دچار  می یابد و بیش از ۵۰ درصد از بیماران مبتال به آش
عود مجدد می شوند. بنابراین تزریق باید در فواصل زمانی ۶ الی 
ــود. دکتررضا دوست گفت: گزینه  ۲۴ ماهه برای بیمار تکرار ش
جراحی برای آشاالزی به عمل جراحی “میوتومی هلر”)برش بافت 
عضالنی( معروف است. این روش معموالً از طریق الپاروسکوپی 
ــود،  ــکم انجام می ش یا از طریق چند برش کوچک در دیواره ش
ــت بیمار تحت عمل جراحی باز قرار بگیرد.  همچنین ممکن اس
ــازگار  ــامل برش دقیق بخش ضخیم و ناس این عمل جراحی ش
ــیر انسدادی  ــود که در پی آن مس ــفنکتر پایین مری می ش اس
بازخواهد شد. این یک استاندارد طالیی برای درمان این بیماری 

محسوب می شود.
این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: این روش با عمل جزئی 
ضد ریفالکس که تحت عنوان “فوندوپلیکاسیون بخشی” شناخته 
ــود، ترکیب شده تا در آینده از بازگشت کنترل نشده مواد  می ش
غذایی به مری جلوگیری شود. بیماران معموالً روز بعد از عمل، 
ــب تحت نظر قرار گرفتن در بیمارستان، مرخص  پس از یک ش
می شوند، دوره بازیابی و بازگشت به کار در این روش درمانی سریع 
طی می شود.وی مزایای جراحی الپاروسکوپی را در مبتالیان به 
ــکوپی در  ــاالزی اینگونه مطرح کرد: مزایای جراحی الپاروس آش
ــاالزی عبارتند از پنج برش کوچک به جای یک  مبتالیان به آش
ــکم و جای زخم وجود خواهد داشت،بیمار  برش بزرگ بروی ش
درد کمتری پس از عمل جراحی تجربه خواهد کرد، مدت بستری 
شدن در بیمارستان کمتر است، بازگشت به فعالیت های عادی 
در این روش سریع تر است.دکتررضا دوست بیان کرد: میوتومی 
ــت که  ــکوپی اس ــرورال مری )POEMS( یک روش آندوس پ
برای تقسیم کردن فیبرهای عضالنی اسفنکتر تحتانی مری در 
مبتالیان به آشاالزی استفاده می شود. به  طورکلی، میزان موفقیت 
این روش باال است و می توان آن را به  عنوان یک روش با حداقل 

تهاجم، جایگزین روش های پر تهاجمی دانست. با این حال، نتایج 
اولیه این روش محدود می باشد این فوق تخصص گوارش و کبد 
ــاالزی  ــرد: در بیمارانی که در آنها درمان های دیگر آش اذعان ک
شکست خورده باشد، عالئم آن ها شدید باشد و کیفیت زندگی 
برای آن ها غیرقابل تحمل گشته است، حذف مری )ازوفاژکتومی( 
ضروری است. خوشبختانه، این حالت بسیار به ندرت رخ می دهد. 
ــد، با جایگزینی مری با استفاده از  اگر ازوفاژکتومی موردنیاز باش
معده بیمار، بلع و غذا خوردن او اصالح شده و کیفیت زندگی او 

بهبود خواهد یافت.
وی تشریح کرد: هدف از درمان آشاالزی )اختالل در بلع( کاهش 
ــار در قسمت انتهایی معده می باشد تا مواد غذایی بتوانند به  فش
ــوند. درمان به کمک دارو و تزریق بوتاکس   راحتی وارد معده ش
ــت و به عنوان یک درمان طوالنی مدت در نظر گرفته  موقتی اس
نمی شوند. این درمان ها در کوتاه مدت مؤثر هستند، اما به  ندرت 
می توانند اثر طوالنی نیز داشته باشند. بااین حال، جراحی، نتیجه 
بهتری دارد، بیش از ۹۰درصد از بیماران نتیجه بلندمدت خوبی 
را تجربه خواهند کرد.دکتررضا دوست گفت: عمل جراحی برای 
درمان آشاالزی شامل برش الیه عضالنی در اطراف قسمت پایین 
مری می شود که ” میوتومی هلر ” نام دارد. به کمک این روش غذا 
ــیر مسدود شده عبور کرده و وارد معده شود. این  می تواند از مس
روش درمانی معموالً توسط الپاروسکوپی انجام می شود، هرچند 

ممکن است در برخی موارد نیازمند جراحی باز باشد.
<اختالل در بلع، شایع ترین عالئم آشاالزی می باشد

ــاالزی،  ــان کرد: آش ــه دکتر صادقی در اینباره خاطرنش  در ادام
ــت که مری را درگیر می کند. مری لوله ای است که  اختاللی اس
مواد غذایی از طریق آن از دهان وارد معده می شوند. در قسمت 
انتهایی مری که به معده متصل می باشد، عضالتی به نام عضالت 
ــفنکتر وجود دارد. با تنگ شدن این عضالت، غذا از مری به  اس
معده نمی رسد.وی ادامه داد: در صورت ابتال به آشاالزی قسمت 
انتهایی مری به طور طبیعی کار نمی کند و عضالت اسفنکتر باز و 
رها نمی شوند و غذا نیز به معده نخواهد رسید.این فوق تخصص 
گوارش و کبد مطرح کرد: اختالل در بلع، یکی از شایع ترین عالئم 
آشاالزی می باشد. برخی دیگر عالئم این اختالل عبارت است از 
درد قفسه سینه، استفراغ، سوزش معده )ترش کردن(، احساس 
ــکال در آروغ شدن،  وجود توده در گلو،کاهش وزن ناگهانی، اش
رگورژیتاسیون ) پس زنش محتویات معده به مری(، سرفه های 
ــبانه وی تصریح کرد: در صورتی که پزشک احتمال آشاالزی  ش
را بدهد، تست های تشخیصی مختلفی را تجویز خواهد شد که 
ــار در مری و عضالت اسفنکتر،  ــامل تست تعیین میزان فش ش
ــکوپی است.دکتر صادقی ادامه داد: در  آزمون بلع باریوم و آندوس
ــار در مری و عضالت اسفنکتر، پزشک  تست تعیین میزان فش
ــان و بینی، و تا داخل معده قرار  ــه باریک و ظریفی را در ده لول
می دهد. این لوله میزان فشار موجود در ناحیه را اندازه می گیرد. با 
انجام این تست، تشخیص قطعی آشاالزی داده می شود.این فوق 
تخصص گوارش و کبد افزود: جهت انجام تست آزمون بلع باریوم 
ــود، سپس  نیز محلول خوراکی به نام باریوم به بیمار داده می ش
همزمان با حرکت این ماده به مری، اشعه ایکس نیز انجام خواهد 
شد.وی عنوان کرد: جهت تشخیص بیماری آشاالزی روند انجام 
آندوسکوپی به این صورت است که لوله ای ظریف به همراه دوربین 
متصل به آن، از راه دهان وارد مری و معده می شود و پزشک به 
بررسی الیه های مری و معده می پردازد. ممکن است حین انجام 
ــته و زیر میکروسکوپ  این روش، نمونه کوچکی از بافت برداش
بررسی گردد.دکتر صادقی ابراز کرد: درمان آشاالزی به بهبودی 
کامل این اختالل کمک نمی کند، اما باعث تسکین عالئم خواهد 
شد. برخی روش های درمانی عبارت است از مصرف دارو، تزریق 
ــفنکتر حین انجام آندوسکوپی، گشاد کردن  دارو به عضالت اس
ــت.این فوق تخصص  ــفنکتر و در نهایت جراحی اس عضالت اس
ــفنکتر  ــاد کردن عضالت اس گوارش و کبد افزود: در روش گش
حین انجام آندوسکوپی، پزشک بالینی را از طریق دهان، داخل 
مری بیمار قرار می دهد، با وارد شدن هوا به داخل بالون، عضالت 
اسفنکتر نیز پهن و گشاد می شوند. در نهایت، هوای داخل بالون 

خارج خواهد شد.
وی مطرح کرد: در روش جراحی جهت درمان بیماری آشاالزی، 
پزشک با ایجاد برش، دهانه اسفنکتر را باز و آن را گشاد می کند. 
ــکم و یا قفسه  این روش، با ایجاد برش های کوچک در ناحیه ش
سینه همراه است، و یا اینکه حین انجام آندوسکوپی و بدون نیاز 
به ایجاد برش انجام خواهد شد.دکتر صادقی تصریح کرد: بیماری 
ــت دادن عملکرد سلول ها و ماهیچه ها  ــاالزی موجب از دس آش
ــه  ــکالت در بلع، درد قفس ــود. این می تواند منجر به مش می ش
سینه و نارسایی شود.این فوق تخصص گوارش و کبد اظهار کرد: 

غذاهایی که باید در صورت ابتال به بیماری آشاالزی از مصرف آنها 
اجتناب کرد عبارتند ازمیوه های خانواده مرکبات، کافئین، شکالت 
ــس گوجه. وی در پاسخ به این پرسش که " چگونه می توان  وس
ــگیری کرد " گفت: جهت پیشگیری از ابتال به  از آشاالزی پیش
ــاالزی برخی نکات را باید رعایت کرد که عبارتند از  بیماری آش
سیگار نکشیدن،برخی غذا ها و نوشیدنی ها باعث سوزش سر دل 
ــود از آنها پرهیز کنید، غذاهای خود را خوب بجوید و آب  می ش
ــید، وعده های غذایی را کوچک کنید و در اواخر شب  زیاد بنوش

پرخوری نکنید.
< بیماری آشاالزی زنان و مردان را یکسان گرفتار می کند

در ادامه نیز دکتر امانی در اینباره ابراز کرد: آشاالزی نوعی بیماری 
ــدن کامل اسفنکتر تحتانی مری به  ــت که خود را با شل نش اس
ــتالیس عضالت صاف جدار مری نشان  دنبال عمل بلع و آپریس

می دهد.
ــتراحت اسفنکتر تحتانی مری در ۶۰  ــار اس وی توضیح داد: فش
درصد موارد باال است. چنانچه انقباضات باشد این فشار همزمان 
و غیرپریستالتیک شدید در تنه مری وجود داشته باشد و شدت 
دامنه این انقباضات بیش از ۶۰ باشد بیماری را آشاالزی می نامند 
ــرات در نتیجه اختالالتی در فرایند  ــد این تغیی و به نظر می رس
فیزیولوژیک طبیعی اعصاب و عضالت مری است که البته اختالل 
ــالت، ثانویه به  ــت و اختالل عملکرد عض عصبی آن مهمتر اس
نوروپاتی زمینه ای ایجاد میشود. این فوق تخصص گوارش و کبد 
عنوان کرد: آشاالزی بیماری نادری با بروز یک در ۱۰۰ هزار نفر 
در کشورهای اروپایی و آمریکا است. این بیماری زنان و مردان را 
ــان گرفتار می کند و اگرچه در هر سنی دیده می شود ولی  یکس
ــاله را مبتال می کند و چون بیماری  معموال بالغین ۲۵ تا ۶۰ س

مزمنی است میزان شیوع آن بر بروز آن پیشی می گیرد.
ــریح کرد: افراد مبتال به آشاالزی اغلب دچار مشکل در  وی تش
ــاس وجود غذا در مریشان می شوند. عالیم دیگر  بلعیدن یا احس
ــینه، کاهش  ــد از درد یا ناراحتی در س ــن بیماری نیز عبارتن ای
ــوزش سر معده، درد و ناراحتی شدید بعد از غذا خوردن  وزن، س

وهمچنین ممکن است برگشت اسید معده داشته باشند.
 دکتر امانی مطرح کرد: بیماری آشاالزی ممکن است به درستی 
تشخیص داده نشود زیرا عالئم بیماری آشاالزی بسیار شبیه سایر 
ــخیص بیماری آشاالزی  ــی می باشد. برای تش اختالالت گوارش
ــک آزمایشات مختلفی را توصیه خواهد کرد که عبارتند از  پزش
ــتفاده از اشعه ایکس در بخش باالیی مسیر  مانومتری مری، اس

گوارشی و آندوسکوپی.
ــه داد: درروش مانومتری  ــوق تخصص گوارش و کبد ادام این ف
مری ریتم انقباض ماهیچه های مری به هنگام بلعیدن همچنین 
هماهنگی و نیروهای وارد شده بر ماهیچه های مری مورد توجه 
قرار می گیرد و اینکه اسفنکتر مری تا چه حد به درستی ریلکس 

شده و یا در طول بلعیدن باز می شود.
وی اضافه کرد: در روش استفاده از اشعه ایکس در بخش باالیی 
مسیر گوارشی نیز شما بعد از نوشیدن مایعی گچی تحت ارزیابی 
با اشعه ایکس قرار خواهید گرفت. پزشک متخصص به این ترتیب 
ــد محیط مری، معده و بخش باالیی روده را مورد معاینه  می توان
قرار دهد. ممکن است از شما خواسته شود تا قرص باریوم را مورد 
استفاده قرار دهید تا به این ترتیب انسدادهای موجود در مسیر 

مری بازبینی شود.
ــک لوله ای  ــکوپی هم پزش دکتر امانی ادامه داد: در روش آندوس
منعطف و نازک مجهز به دوربین را وارد گلوی شما خواهد کرد 
تا درون مری و معده شما را مورد معاینه قرار دهد. آندوسکوپی 
می تواند برای نمونه برداری استفاده شود تا عوارض رفالکس مانند 

مری بارت مورد بررسی قرار گیرد.
این فوق تخصص گوارش و کبد متذکر شد: خطر سرطان مری 
در بیماران مبتال به بیماری آشاالزی طور قابل مالحظه ای بیشتر 
ــت. بنابراین افزایش احتمال ابتال به سرطان مری از خطرات  اس
آشاالزی محسوب می شود. میزان بروز سوراخ شدگی مری پس 

از گشاد کردن به روش پنوماتیک ۳ تا ۵ درصد می باشد.
ــان کرد:جراحی میوتومی در مبتالیان به آشاالزی  وی خاطرنش
برای تضعیف عضله اسفنکتر تحتانی، برش فیبر عضالنی انجام 
می شود. یکی از تکنیک های مرسوم است که در طی آن قسمت 
ــود. در گذشته انجام این  انتهایی مری و باالی معده بریده می ش
روش جراحی مستلزم ایجاد برش وسیع در ناحیه قفسه سینه و 

شکم بوده اما امروزه به صورت الپاروسکوپیک قابل انجام است.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 
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نقش و تاثیر آلودگی هوا
در ابتال به پارکینسون

یک متخصص مغزو اعصاب و فلوشیپ اختالالت 
ــن بیماری های مرتبط به  حرکتی گفت: در بی
علوم مغز و اعصاب، بیماری پارکینسون از نظر 
ــد را داشته به طوری که  شیوع سریعترین رش
ــیوع آن دو برابر شده است  در دو دهه اخیر ش
ــاهد  ــیوع را در ایران نیز ش که این افزایش ش
هستیم.به گزارش ایلنا، علی شعیبی اظهار کرد: 
در حال حاضر جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر 
ــتند  ــون دچار هس در دنیا به بیماری پارکینس
ــاری در دو دهه آینده و  ــه طبق الگوهای آم ک
ــال ۲۰۴۰ تعداد مبتالیان به این بیماری  تا س
ــت.این عضو  ــش دوبرابری را خواهد داش افزای
انجمن پارکینسون ایران با بیان این موضوع که 
ــر ۱۰۰هزار نفر جمعیت بیش از ۱۳۰ نفر  از ه
در ایران مبتال به بیماری پارکینسون می شوند، 
ــوا و تغییرات  ــل آلودگی ه ــه داد: دو عام ادام
ــیوع  ــش عمده ای در ش ــبک زندگی نق در س
ــاره به نبود  ــته اند.وی با اش ــن بیماری داش ای
روش های تصویربرداری و یا آزمایشی خاص که 
بتوان ابتال به پارکینسون را در آینده تشخیص 
داد، افزود: در حال حاضر با کنار هم قرار گرفتن 
یکسری عالئم بالینی شایع توسط یک پزشک 
ــی کرد که فرد در  متخصص می توان پیش بین
ــون  ــه بیماری پارکینس ــتعد ابتال ب آینده مس
خواهد بود  یا خیر.شعیبی گفت: درمان قطعی 
ــوز وجود ندارد،  ــون هن برای بیماری پارکینس
ــا فعالیت بدنی مداوم در کنار رژیم غذایی  اما ب
ــالم و فعالیت ذهنی بیشتر می توان ریسک  س
ابتال به پارکینسون را کم تر کرد و این عملکرد 
ــیار مهمی  ــار اقدامات بازتوانی نقش بس در کن
ــود کیفیت  ــرعت بیماری و بهب ــش س در کاه
ــون خواهد ــی بیماران مبتال به پارکینس  زندگ

 داشت.

داروی رایج دیابت در تسکین 
اختالل دوقطبی موثر است

ــی در مقیاس  ــک کارآزمایی بالین ــاس ی بر اس
ــد داروی دیابت رایج  ــر می رس کوچک، به نظ
ــردن مقاومت به  ــوس ک ــن" با معک "متفورمی
ــان اختالل دوقطبی  ــولین بیماران، به درم انس
ــینتیا  کمک می کند.به گزارش مهر، دکتر »س
ــه گفت:  ــد این مطالع ــن«، محقق ارش کالکی
ــه داروی متفورمین  ــی که ب ــاران دوقطب »بیم
ــولین،  ــخ دادند، با کاهش مقاومت به انس پاس
ــت.«او گفت:  ــأن بهبود یاف ــالل خلقی ش اخت
ــم مطالعه  »ما این بهبود را در اوایل هفته شش
ــاهده کردیم. هفته ۱۴ نقطه پایانی مطالعه  مش
ــود و بیماران به طور قابل توجهی بهبود یافته  ب
ــپس ما آنها را تا  یا در بهبودی باقی ماندند. س
ــم و این بیماران هنوز  ۲۶ هفته پیگیری کردی
ــده بودند.«متفورمین با کاهش تولید  خوب مان
ــط کبد و افزایش حساسیت بدن به  گلوکز توس
انسولین به درمان دیابت نوع ۲ کمک می کند.

مطالعات نشان داده است که بیش از ۵۰ درصد 
ــالل دوقطبی مقاومت به  ــراد مبتال به اخت از اف
انسولین نیز دارند.کالکین گفت: »ما باید بیشتر 
به مکانیسم های زمینه ای فکر کنیم و بیماران را 
ــاً از گردن به باال درمان نکنیم. ما باید کل  صرف
وضعیت بیمار و آنچه در کنار بیماری روانی آنها 
در حال رخ دادن است بررسی کنیم، زیرا به نظر 
ــد همه اینها به هم مرتبط هستند.«وی  می رس
ــت که متفورمین  افزود: »نکته کلیدی این نیس
یک داروی ضدافسردگی است، زیرا من اعتقادی 
ــه این موضوع ندارم. کلید معکوس کردن این  ب
ــم ناهنجار، معکوس کردن مقاومت به  مکانیس
ــت.«محققان معتقدند مقاومت به  انسولین اس
ــد خونی مغزی  ــولین ممکن است برای س انس
ــز را از جریان خون در  ــه جریان خون در مغ ک
بقیه بدن جدا می کند و باعث اختالل دوقطبی 

می شود یا بر آن اثر می گذارد، تأثیر بگذارد.

مکمل های ویتامین D در کمک 
به استخوان ها بی فایده هستند

یک مطالعه جدید نشان می دهد سالمندانی که 
ــالمت  مکمل های ویتامین D را برای بهبود س
استخوان های خود و جلوگیری از شکستگی ها 
مصرف می کنند، فقط وقت و پول خود را تلف 
ــزارش مهر، دکتر »مریل لباف«،  می کنند.به گ
ــت تیم تحقیق می گوید: »ما دریافتیم  سرپرس
که مکمل ویتامین D باعث کاهش شکستگی 
در شرکت کنندگان نمی شود.«در این مطالعه، 
ــور تصادفی  ــالمند به ط ــش از ۲۵۰۰۰ س بی
ــا دارونما مصرف  ــن D ی ــد ویتامی ۲۰۰۰ واح
ــط به مدت پنج  ــپس به طور متوس کردند و س
ــنی  ــال تحت نظر قرار گرفتند. میانگین س س
ــال بود.در طول دوره  ــرکت کنندگان ۶۷ س ش
مطالعه، نزدیک به ۲۰۰۰ شکستگی استخوان 
در بین بیش از ۱۵۰۰ شرکت کننده رخ داد. با 
 D ــد مصرف ویتامین این حال، به نظر می رس
هیچ تأثیری بر اینکه چه کسی دچار شکستگی 
شده و چه کسی نشده، نداشته است.لباف گفت: 
ــالمت  ــد ویتامین D به بهبود س »تصور می ش
استخوان کمک می کند زیرا برای جذب کلسیم 
ــت.«وی افزود: »از نظر  ــما ضروری اس بدن ش
ــت از سالمت  مکانیکی، ویتامین D ممکن اس
استخوان حمایت کند و معدنی شدن استخوان 
ــد، زیرا جذب کلسیم را افزایش  را بهبود بخش
ــتخوان  ــیم در اس ــد و ۹۹ درصد کلس می ده
ــود.«وی خاطرنشان کرد: »عالوه  ذخیره می ش
ــتخوانی مانند  بر این، برخی از بیماری های اس
راشیتیسم با کمبود شدید ویتامین D در افراد 

مرتبط است.«

ــه های چربی  ــت، مو و زیبایی درباره کیس متخصص پوس
ــتند  ــم گفت: این ضایعات معموال میلیا هس اطراف چش
ــه به صورت  ــه ژنتیکی دارند ک ــی مواقع هم ریش و برخ
ــه های سفید دور چشم ظاهر می شوند. این ضایعات  کیس
توسط متخصص پوست تخلیه می شوند. احتمال عود این 
ــتند وجود دارد. درمان  ــات که خیلی هم مهم نیس ضایع
ــود.ربابه غیبی در  این ضایعات معموال با لیزر انجام می ش
ــرای درمان قارچ  ــخ به اینکه ب گفت وگو با فارس در پاس
پوست صورت چه کاری باید انجام داد؟ گفت: پیتریازیس 
ــفید در صورت نمایان می شود  آلبا به صورت لکه های س
ــت و احتمال عود دارد. در  ــتر در بچه ها شایع اس و بیش
ــته  بروز این لکه ها عامل قارچی هم می تواند دخالت داش
ــود و با درمان  ــتر در اثر خشکی ایجاد می ش ــد. بیش باش
ــتفاده از مرطوب کننده ها  ــود. اس ــت برطرف می ش درس

ــیار موثر  ــه در درمان این لکه ها بس ــاب بچه گان و ضدآفت
ــت، مو و زیبایی درباره کیست هایی  است.متخصص پوس
که معموال زیر پوست ظاهر می شوند گفت: این کیست ها 
با روش کرایو از بین نمی روند. متخصصان پوست کیست 

ــا جراحی برمی دارند. اما  ــو نمی کنند بلکه آن را ب را کرای
ــت اضافه کلوئید نیاز به درمان مکرر و حتی تزریق  گوش
ــت را  ــخ به اینکه منافذ باز پوس و کرایو دارد.وی در پاس
ــتن این منافذ  چگونه باید از بین برد؟ آیا مزوژل برای بس
کارایی دارد؟ اظهار داشت: مزوژل برای بستن این منافذ 
ــدارد. برای منافذ باز می توان از کرم های  کارایی زیادی ن
ــه مرور زمان  ــتفاده کرد که ب ــیدهای میوه اس حاوی اس
ــذ را کوچک می کنند اما پس از مدتی با قطع کرم ها  مناف
ــن منافذ به حالت اول بر می گردند. برای درمان قطعی  ای
باید از لیزر CO۲ فرکشنال در چند جلسه استفاده کرد.
غیبی درباره انواع ضد آفتاب و SPF مناسب آن گفت: بر 
ــاس نوع پوست ضد آفتاب ها هم متفاوت هستند. ضد  اس
آفتاب بزرگساالن و کودکان با هم متفاوت است. کارآیی 

ضد آفتاب های رنگی و بی رنگ یکسان است.

 نکته 

 یافته 

تازه ها  

آشاالزی از جمله بیماری های نادری است که با درگیر کردن سیستم عصبی مری، باعث اختالل در بلع غذا و مایعات می شود و هنوز علت اصلی بروز آن مشخص نشده است. یک 
پزشک و یک کارشناس تغذیه در ادامه توضیحات بیشتری داده اند. به گزارش تسنیم، محمد علی زارعیان، افزود: در این بیماری حرکات دودی مری برای پایین راندن غذا دچار 
اختالل می شود و قسمت های انتهایی مری با ورود غذا متسع شده و دریچه مری به معده تنگ می ماند و ورود غذا به معده با سختی همراه می شود.او گفت: عالیم این بیماری 
بازگشت غذای هضم نشده به دهان، درد قفسه سینه و در بعضی از بیماران کاهش وزن است.زارعیان اضافه کرد: تاکنون درمان قطعی برای آشاالزی معرفی نشده است ولی برای 
تسکین عالیم و تسهیل عبور غذا معموال تزریق بوتاکس یا بالون زدن انتهای مری برای گشاد کردن آن و جراحی به هدف شل کردن دریچه انتهایی مری صورت می گیرد. البته 
درمان های دارویی نیز در بعضی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد که تاثیرشان کم و عوارضشان زیاد است.یک کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه نیز گفت: شایعترین 
و مهمترین عالمت بیماران مبتال به آشاالزی، بلع دردناک و سخت است که با پیشرفت بیماری ممکن است نوشیدن نیز برای این افراد دشوار شود و حتی آن ها را برای مشکالت 
تنفسی مانند تنگی نفس و سرفه مستعد کند.سیده زهرا حسینی افزود: به دنبال ادامه روند این بیماری در اثر گشاد شدن انتهای مری و انسداد آن، غذا در آن قسمت تجمع 
یافته و می تواند سبب رشد باکتری ها و بروز التهاب، زخم، عفونت و ایجاد بوی بد دهان شود.این کارشناس ارشد علوم بهداشتی ضمن اشاره به اینکه بیماران مبتال به آشاالزی 
باید غذا را در حجم کم و به دفعات بیشـتر در محیطی به دور از هر گونه اسـترس و تنش به خوبی جویده و برای خوردن آن عجله نکنند گفت: مصرف غذاهای پر ادویه، ترش، 
خشک و زبر که سبب آسیب به دیواره مری می شود برای این بیماران منع شده و آنها باید بیشتر از غذاهای مایع، آبکی و نرم بدون هیچ گونه افزودنی استفاده کنند.او تاکید 
کرد که مبتالیان باید مایعات را به صورت جرعه جرعه بنوشند و میوه ها و سبزیجات را به صورت پخته یا رنده شده استفاده کرده، از مصرف غذاهای داغ یا سرد خودداری کنند.

  توصیه های تغذیه ای برای مبتالیان به آشاالزی

چگونهلکههایسفیدپوستراازبینببریم؟

|

=دکتر رضادوست: آشاالزی یا آشاالژی شایع ترین 

اختاالت حرکتی مری است. افراد مبتا به این 
دچار  مایعات  یا  جامد  غذاهای  بلع  در  اختال 
مشکل می شوند. بیماران در ابتدا عائم همچون 
گیر افتادگی غذا و یا چسبیدن غذا )دیسفاژی( را 
حس می کنند که با پیشرفت بیماری به  تدریج 

بلع مایعات نیز دشوار می گردد

=دکتر صادقی: درمان آشاالزی به بهبودی کامل 

تسکین  باعث  اما  نمی کند  کمک  اختال  این 
درمانی  روش های  برخی  شد.  خواهد  عائم 
به  دارو  تزریق  دارو،  مصرف  از  است  عبارت 
عضات اسفنکتر حین انجام آندوسکوپی، گشاد 
کردن عضات اسفنکتر و در نهایت جراحی است

بیماران  در  مری  سرطان  خطر  امانی:  =دکتر 

مبتا به بیماری آشاالزی طور قابل ماحظه ای 
به  ابتا  احتمال  افزایش  بنابراین  است  بیشتر 
محسوب  آشاالزی  خطرات  از  مری  سرطان 
می شود. میزان بروز سوراخ شدگی مری پس 
از گشاد کردن به روش پنوماتیک 3 تا ۵ درصد 

می باشد
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آفتاب یزد - رضا بردســتانی: از یزد در مســیر جنوب غربی، 
۸۵کیلومتر که دور می شوی، روستایی تکیه داده به »کوه های خیبر« 
پیش روی تو ســبز می شود با چشــم اندازی از یک دشت وسیع که 

»ارنان کوه«، ماندگارترین تصویری است که در ذهن می ماند. 

غائله ی سیل یزد از روستای زردین شروع شد
اگرچه یزد برای همیشه هفتم مرداد ماه را به خاطر خواهد داشت اما 
»زردینی ها« دو شب قبل تر، پنجه در پنجه ی »سیل سیاه« انداختند 

و زمینگیر نیز نشدند. 
روستای زردین که تنها ۱۲ کیلومتر از »نیر« فاصله دارد با جمعیتی 
۵۰۰، ۶۰۰ نفره، مردمانی سختکوش، مهربان، تیزهوش، با پشتکاری 
مثال زدنی و بی نهایت میهمان نواز و ســخاوتمند در خود جای داده 
اســت. دیدار چهره به چهره اگر با این مردمان داشته باشید قطعا با 

روحیه ترین مردمان این سرزمین را در این روستا مالقات کرده اید. 

زردین سه روز پس از سیل
سیل بود یا زلزله؟! 

حوالی ظهر و ســه روز پس از سیل به زردین می رسیم. اولین فردی 
که پیش روی ما ســبز می شــود حدود ۳۵ ســال دارد؛ می پرسم: 
بی حوصله ای یا خسته؟ می گوید سه شبانه روز است که نخوابیده ام، 
می گوید دیشــب با بیل مراقب بودیم، ســیل روستای پایین دست 
را خــراب نکند. می گوید: همه آمدند عکــس گرفتند و رفتند و من 

می گویم: مسئوالن که بیشتر از این وظیفه ندارند، دارند؟ 
می گوید: بیایید از باغ ها شروع کنیم و اصل ماجرا، باغ هایی است که 

شاید دیگر به حالت قبل باز نگردند! 
می گوید: همه ی ماجرای سیل در ۴۰ دقیقه خالصه شد گویی فقط 

آمده بود ما را به خاک سیاه بنشاند! 
پیرزن که گفتگوی ما را می شــنید، خندید و گفت: سیل؟ کو... کجا 
است؟ آمد، عجله داشت رفت ولی چون نگذاشتیم زندگی مان را ببرد، 

خشمگین شد خانه های مان را ویران کرد! 
او در حالــی می خندد که تقریبــا از خانه و زندگــی اش جز همان 

صندلی ای که روی آن نشسته چیزی باقی نمانده بود! 
به داخل روستا باز می گردیم، همه مشغول اند، برخی دارند »مسجد 
جامع روستا« را آماده می کنند برای محرم، برخی هم دسته جمعی به 

خانه ها سرکشی می کنند که مشکالت زودتر رفع شود. 
حجم خرابی ها باال است گویی سیل نبوده و زلزله آمده است، خانه ای 
 را چنــان در هم کوبیده که بــاور نمی توان کرد آب این چنین بالیی 
بر سر آن خانه آورده باشــد. فضای روستا آرام است و گروه هایی که 
بی شباهت به گروه های جهادی نیستند همچنان در حال تخلیه ی آب 

و گل و الی داخل خانه ها هستند. 
برخی خانه ها دیگر قابل سکونت و بازسازی نیست و قطعاً باید خراب 
شود. از خانم خانه داری که یک سینی چای در دست دارد می پرسم: 
آمدند برای رسیدگی؟ در حالی که از من دور می شود می گوید: عادت 

نداریم منتظر کسی بمانیم! 
سیل از باالدست آبادی حرکت کرده، یکی از اهالی روستا که نزدیک 
به ۶۰ سال دارد می گوید: نه سیل بندی شکست و نه سدی فرو ریخت، 
هر آن چه می بینی قدرت آب بارانی است که ۴۰ دقیقه دیوانه وار بارید! 
در مجموع شاید بتوان گفت نیمی از روستا دیگر قابل سکونت نباشد 
اما نگاه و پیشــینه ی مردمان این روســتا گواهی می دهد بی آن که 
 منتظر این مسئول و آن مقام باشــند خیلی زود زندگی را به روستا 

بازخواهند گرداند. 
مشاهدات خبرنگار آفتاب یزد حکایت از آن دارد که مهم ترین مسئله ی 
این روستا در کنار مســئله ی بازسازی خانه های تخریب شده، جاده 
و آب آشــامیدنی اســت؛ موضوعی که به جد اهالی این روستا را به 

خصوص در ایام عزاداری های محرم، نگران کرده است. 
آن طور که اهالی می گویند، باالدســت این روستا، یکی - دو روستا 

به طور کلی ویران شده اند که اگر چه سکنه ی زیادی نداشته اند اما 
حجم خسارت ها به دلیل تلف شــدن احشام و ویرانی خانه ها قابل 

تامل است...
آماده ی برگشتن می شویم با صحنه هایی که بازهم تا مدت ها رهای مان 
نمی کند ولی عادت کرده ایم در مقاطع زمانی مختلف به مناطق حادثه دیده 

سر بزنیم شاید در سرکشی های بعدی مهم تر و موثرتر باشیم.

گزارش میدانی آفتاب یزد از یک روستای سیل زده در استان یزد

» زردین«، روستایی که نفس »سیل« را برید!

وزارت خزانــه داری آمریکا در بیانیه ای با مطرح کردن ادعای نقض 
تحریم های آمریکا از سوی شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان، خواستار 
مصادره هواپیمای باربری ونزوئالیی شد که در آرژانتین متوقف شده 
است. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بلومبرگ، آمریکا از آرژانتین 
خواسته است هواپیمای باری بویینگ ۷۴۷ را مصادره کند که از ماه 
ژوئن در خــارج از بوئنوس آیرس در حین تحقیقات درباره ارتباط 

کارکنان این هواپیما با سپاه پاسداران ایران متوقف شده است. 
وزارت خزانه داری در بیانیه ای مدعی شــد که این هواپیما توسط 

شــرکت هواپیمایی ماهان ایران و با نقــض تحریم های آمریکا به 
شــرکت هواپیمایی امتراسور که شاخه ونزوئالیی موسسه حمل و 
نقل ُکنویاسا است، فروخته شده. مقامات آرژانتین در ماه ژوئن این 
هواپیما را توقیف کردند تا معلوم شود کارکنان آن ارتباطی با سپاه 

پاسداران ایران داشته اند یا نه. 
شــرکت هواپیمایی ماهان از سال ۲۰۱۱ و با ادعای آمریکا مبنی بر 
»ارائه کمک های مالی، کاال و مصالح و فناوری« توسط آن به نیروهای 
قدس سپاه پاســداران ایران تحت تحریم های واشنگتن قرارگرفته 

اســت. آمریکا حاال مدعی است، شرکت ماهان با انتقال بدون مجوز 
این هواپیمای ساخت آمریکا به شرکت امتراسور در اکتبر ۲۰۲۱، از 
مقررات کنترل و مدیریت صادرات تخطی کرده است. متیو گِریوز، 
دادستان واشنگتن در بیانیه ای گفت: ما سرسختانه در پی ممانعت 
از دســت یافتن نهادهای تحریم شده به اقالم ساخت آمریکا یا سود 
بردنشان از انتقال غیرقانونی این اقالم هستیم. طبق ادعای آمریکا، 
کاپیتان این هواپیما یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و مدیر 

شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر بوده است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست 
خارجی مجلــس حضور ســیف العدل از 
رهبــران احتمالــی القاعــده در ایران را 

تکذیب کرد و گفت که انتشــار چنین اخباری در فضای مجازی 
صرفا کار بنگاه های خبرپراکنی بیگانه و آمریکا است. 

فداحســین مالکی در گفت وگو با ایســنا در واکنش به انتشــار 

اخبــاری در فضای مجازی درباره حضور ســیف العدل در تهران 
گفــت: این یــک بحث انحرافی اســت که با توجــه به دخالت 

آمریکایی ها در کشورهای دیگر مطرح می شود. 

وی افــزود: انتشــار این خبــر در فضای 
مجــازی مبنی بر حضور ســیف العدل در 
ایــران صحت نــدارد و بحثــی انحرافی 
اســت که از طــرف بنگاه هــای خبرپراکنی منتشــر شــده و 
 کار آمریکایی هــا اســت. لذا تأکیــد می کنم که ســیف العدل 

در ایران نیست. 

سیاسی

پیرزن خندید و گفت: س��یل؟ کو... کجا 
است؟ آمد، عجله داشت رفت ولی چون 
خشمگین  ببرد،  را  زندگی مان  نگذاشتیم 

شد خانه های مان را ویران کرد! 

پیرمرد می گوید: این س��یل حداقل طی 
۶۵ سال اخیر سابقه نداشته، بغل دستی 
که اندکی از او مسن تر است می گوید بگو 

طی ۱۰۰ سال! 

می پرسم: بی حوصله ای یا خسته؟ می گوید 
سه ش��بانه روز اس��ت که نخوابیده ام، 
می گوید دیش��ب با بیل مراقب بودیم، 
سیل روستای پایین دست را خراب نکند. 
می گوید: هم��ه آمدند عکس گرفتند و 
رفتند و من می گویم: مسئوالن که بیشتر 

از این وظیفه ندارند، دارند؟ 

کاهشتشریفاتازسوی
رئیسقوهقضائیه،اقدامیعظیم

ادامه از صفحه 4:
ایشــان به جای این که از هواپیمای اختصاصی 
استفاده کنند از هواپیما و حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند. بدون این که از پاویون استفاده 
 کنند. از تشــریفات فرش قرمز و سان دیدن و 
موزیک در ســفرهای اســتانی خبری نیست و 
همین طور موارد دیگری را که غیرضروری بوده 

است خودشان حذف کرده اند.

 حــذف این تشــریفات چــه مزایایی 
خواهد داشت؟

حذف این تشریفات از سویی هزینه ها را کاهش 
می دهــد و از ســوی دیگر نشــان می دهد که 
امنیت در کشــور باالست. به پرواز درآمدن یک 
هواپیمای اختصاصی هزینه هــای باالیی دارد. 
اســتفاده آیت اهلل محسنی اژه ای از هواپیماهایی 
که مردم اســتفاده می کنند و پرهیز از سفر با 
هواپیمای اختصاصی، توجه ایشان را نسبت به 
این موضوع نشان می دهد. مقام معظم رهبری 
نیز در برخی از ســفرهایی که به مشهد مقدس 
داشــته اند، همین رویه را داشته اند و این خود 

مصداقی به این مالحظات است. 

 بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که 
اعتماد به وجود امنیت در جامعه با ریسک 
همراه خواهد بود و حضور رئیس قوه قضائیه 
بدون بادیگارد و تشریفات دیگر در جامعه 
چه انگیزه ای دربردارد؟ نظر شــما در این 

رابطه چیست؟
سان دیدن و آمدن مدیران به فرودگاه خود مستلزم 
صرف هزینه است که با اتالف وقت مدیران و مردم 
نیز همراه خواهد بود. این که رئیس قوه قضائیه در 
بین مردم حاضر می شوند نزدیکی خودشان را با 
مردم نشان می دهد. وقتی رئیس قوه قضائیه بدون 
تشــریفات در میان مردم حضــور پیدا می کنند 
نشــان  دهنده و اثباتی بر وجود امنیت در جامعه 
است. درست است که گاهی مواقع سرویس های 
رژیم صهیونیســتی و منافقین و دیگر گروه های 
معاند تصمیم به ترور نخبگان ما می گیرند، و خیلی 
از این توطئه ها نیز خنثی می شود، ولی اگر چند 
سال یک بار موفق به این کار می شوند دلیل این 
نیست که در کشور ما امنیت وجود ندارد. بحمداهلل 
در کشور بدون تشریفات هم می شود در امان بود 
و به این ترتیب دسترسی مردم به مسئوالن نیز به 

راحتی میسر باشد. 

 تاثیر این که  مردم به مسئوالن دسترسی 
داشته باشند را در چه می دانید؟

همین که مردم به مســئوالن دسترسی دارند و 
می توانند حرف خود را بازگو کنند دیگر نیازی به 
تجمع ها و بیان برخی گالیه ها در جلوی نهادی 
نداشته باشند، تا بخواهند از طرق خارج از ضابطه 
به بیان خواسته خود بپردازند و یا بخواهند حرف 
خود را از طریق پالکارت و شــعار به مســئوالن 
بگویند، و در این میان نیز برخی ها به ویژه برخی 
از گروه های معانــد آب را گل آلود کنند و ماهی 
بگیرند و از این حرکت های قانونی که حق مردم 
است و در قانون اساسی و در قانون های موضوعه 
به مردم هم داده شــده سوءاستفاده کنند اینکه 
مســئوالن مــردم رو در رو و به طور مســتقیم 
حرف شان را به مســئوالن بزنند اقدامی بسیار 
مثبت و موثر است که تاثیر آن را در اخباری که 
از حرکت های مشابه در جوامع دیگر رخ می دهد 
می بینیم. همین که جلــوی مجلس گروه هایی 

تجمع می کنند و نمایندگان در بین مردم حاضر 
می شــوند و توضیحات خود را می دهند، نوعی 

نزدیکی مردم با مسئوالن را نشان می دهد.

 نظرسنجی هایی در این باره صورت گرفته 
است؟ 

این حرکت آیــت اهلل محســنی اژه ای که بدون 
تشریفات در بین مردم حاضر می شوند نور امید 
و دلگرمی به مردم داده است. در نظرسنجی هایی 
که انجام شده است، این نکته مشخص شده که 
محبوبیت ریاست محترم قضائیه بسیار باالست و 
نشان دهنده این است که ایشان بر امور اجرائی و 
قضائی تسلط کامل دارند. وقتی که ایشان بدون 
اطالع قبلی و کامال ســرزده و بدون تشــریفات، 
وارد شهری دیگر و یا یک حوزه یا مرجع قضایی 
می شوند و مستیقم می روند سر کمد بایگانی و با 
یک نگاه متوجه می شوند که حجم پرونده ها به 
چه صورت است و تشخیص می دهند که آیا اطاله 
دادرســی صورت گرفته، و یا کوتاهی در پرونده 
خاصی پیش آمده و یا این که پرونده دارای زندانی  
در اولویت قرار گرفته یا خیر، برایشان مهم است 
که اطاله دادرســی در این باره رخ نداده باشد و یا 
وقتی به زندان رفته و با زندانیان مستقیم و بدون 
واسطه صحبت می کنند، تسلط ایشان بر تمام امور 
جاری دستگاه عدلیه را نمایان می کند. وقتی ویدئو 
این دیدارها بین مردم دست به دست می شود نور 

امیدی در دل مردم نیز پدیدار می شود.

 آیا حذف تشریفات می تواند نشان دهنده 
این موضوع باشــد که مــردم از وجود این 

تشریفات ناراضی هستند؟
مردم احســاس می کنند که دستگاه قضائی در 
جهت صیانت از حقوق عمومی و در رابطه با فعل 
یا ترک فعل هایی که خالف قانون است، با شدت 
و بدون اغماض برخورد می کند و این برای مردم 
امیدبخش است. وقتی مسئوالن خود را به مردم 
نزدیک کنند وتشریفات زائد را حذف کنند، نشان 
از ناراحتی مردم نیست. مردم از وجود چند محافظ 
برای مســئوالن و یا حرکت ایشان از خط ویژه 
ناراحت نمی شوند. مردم از تماشای این محافظت 
ناراحت نیســتند و اتفاقا حفظ جان مسئوالن و 
نخبگان برای شان مهم است، اما حذف برخی از 
تشریفات زائد می تواند موجب نزدیکی مسئوالن 
با مردم شود و شرایطی فراهم تا مردم نیز راحت تر 
حرف شــان را با مســئوالن بزنندونیازی به این 
نباشد که حرف خود را خارج از ضابطه به گوش 
آنان برســانند. لجبازی هایی که برخی از مردم 
به خاطر رفتارهای برخی از مسئوالن و مدیران 
از خود نشــان می دهند نیز از بین می رود. اقدام 
آیت اهلل محسنی اژه ای در رابطه با حذف تشریفات 
زائد و بازدیدهایی که از حوزه های مختلف قضایی 
داشته اند، و همین طور سفرهای استانی که بدون 
 تشــریفات انجام داده اند و این که در بین مردم 
قرار می گیرند و حرف مردم را می شنوند و در پی 
آن دســتورات الزم را می دهند و دستورات شان 
نیز پیگیری می شــود و نتایج پیگیری ها توسط 
روابط عمومی و مرکز رسانه قوه قضائیه به اطالع 
عموم می رسد، حرکت عظیمی است. البته این 
مهم در قوه مجریه هم تا حدودی انجام می شود 
و به لطف خدا در دستگاه ها و قوه های دیگر نیز 
که به مردم خدمت می کنند،بدون تشــریفات 
و منت گذاری چنین نتایــج حاصل از عملکرد 
خود را به مــردم اطالع دهند. مردم همراه نظام 
هستند و مســئوالن را دوست دارند ولی برخی 
از تشــریفات موجب دلزدگی خواهد شد. پس 
اقدام آیت اهلل محسنی اژه ای می تواند قدم بزرگ 

و موثری دراین باره باشد.

ارتباطدوریازتشریفاتدردولتمردان
وافزایشسرمایهیاجتماعی

ادامه از صفحه 4:
 ســفرهای بــدون تشــریفات آیت اهلل 
 محســنی اژه ای تاثیــر خاصی بــر جامعه 

خواهد داشت؟
از سفرهای بدون تشریفات ایشان این برداشت را 
می توان داشت که آیت اهلل محسنی اژه ای در عمل 
اثبات می کنند که می توان زیر نظر مقام معظم 
رهبری مستقل عمل کرد. کار ایشان کاری است 
کارستان که مردم می بینند که رئیس قوه بدون 
تعارف به جمع شان می آید و به حرف شان گوش 
می دهد. حضور ایشــان در کارخانه واگن سازی 
اراک و مسئله خوزستان و...که بدون تشریفات 
انجام شــد، از اقدامات بســیار مثبت و کارآمد 
ایشــان است. این اقدام ایشان احساس امنیت و 

همدلی را در جامعه باال خواهد برد. 

 با توجه به این که ایشــان ریاســت قوه 
قضائیه را به عهده دارند و از ســوی دیگر، 
این قوه اهمیت خاصی در جامعه دارد، این 

نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
وقتی آقای اژه ای بدون تشریفات خاص معمول 
در ســفرهای خود به میان مــردم رفته و با آنان 
ارتباط برقرار می کنند، نشان دهنده این است که 
ایشــان به مردم اعتماد دارند. این اعتماد ایشان 
اعتماد بیشــتر مردم را نیز موجب می شود. قوه 
قضائیه یکی از مهم ترین قوه هاســت تا جایی که 
در برخی از کشورها حتی می تواند مستقل عمل 
کند. به طور مثال در کشــور آمریکا این قوه به 
قدری مهم اســت که در زمان ریاست جمهوری 
آقای ترامپ توانســت با رای مســتقل خود او را 
از ریاســت جمهوری برکنار کند. جالب این که 
اعضای این دیوان خود با نظر رئیس جمهور روی 
کار آمده بودند؛ ولی همین دیوان، اختیار برکناری 
خــود رئیس جمهــور را داشــت و او را از کاخ 
ریاست جمهوری بیرون کرد. الزم به بیان این نکته 
است که این اقدام خجسته ی رئیس قوه قضائیه 
در پی اقدامات موثری است که آیت اهلل رئیسی در 
دوره ریاست خود بر این قوه انجام دادند. مقابله با 
مجرمان دانه درشت و اقداماتی این چنینی که در 

باالبردن امنیت در جامعه تاثیر بسیاری داشت نیز 
از اقدامات ایشــان در قوه بود. از این رو اقدامات 
آیت اهلل اژه ای که امروز با ســفرهای ساده و بدون 
تشریفات همراه است، اقدام مثبت و موثر دیگری 
است که از سوی قوه سر زده و در باال بردن نگاه 

مثبت به دولت در جامعه موثر خواهد بود. 

 سفرهای بدون تشریفات رئیس قوه قضا، 
می تواند تا چه انــدازه در باال بردن امنیت 

جامعه موثر باشد؟
احساس امنیت مردم در جامعه از قوه قضائیه و 
پلیس اســت، وقتی مردم نسبت به این متولیان 
امنیــت در جامعه احســاس اعتماد بیشــتری 
داشته باشــند، احساس امنیت بیشتری نیز پیدا 
خواهند کرد. این اعتماد که عمودی و نســبت 
به ملت به دولت است، باعث باال رفتن سرمایه ی 

اجتماعی نیز می شود.

 صاحب نظــران علــوم اجتماعی در این 
رابطه چه نظریه هایی دارند؟

این گفته  و نظریه بســیاری از صاحب نظران در 
حوزه ی علوم اجتماعی اســت. صاحب نظرانی 
همچون پوتنام، جیمز کلمن، فرانسیس فوکویاما 
و... بــر این اعتقاد بودند که بــاال رفتن اعتماد 
عمودی در جامعه موجب باال رفتن ســرمایه ی 
اجتماعی و در پی آن اعتماد افقی خواهد شــد. 
به این معنی که اعتماد مردم به خود مردم نیز 
بیشتر می شود. این اعتماد و باال رفتن آن فضای 
آرام تر و ســازنده تری به جامعه خواهد بخشید. 
از اهمیت این موضوع نباید به سادگی گذشت. 

 درباره تقویت سرمایه ی اجتماعی که از 
بی آالیشی مســئولین شکل می گیرد بیشتر 

توضیح دهید.
سرمایه ی اجتماعی مقوله بسیار مهمی است که 
نمی توان و نباید به ســادگی از کنار آن گذشت. 
سرمایه ی طبیعی، سرمایه انســانی و سرمایه ی 
صنعتی سه سرمایه ی مهم در هر جامعه هستند 
که ســرمایه ی اجتماعی چسبندگی هر سه را به 
عهده دارد. به عبارت بهتر اگر سرمایه ی اجتماعی 
در جامعه ای وجود نداشته باشد این سه سرمایه ی 
طبیعی، انسانی و صنعتی هم از هم خواهد پاشید. 

قرارگرفتندرمسیرسادهزیستی،
سفارشاسالمبهمسئوالن

ادامه از صفحه 4:
وجود برخی از امکانات دولتی در هر سازمان و نهادی ممکن است این 
ذهنیت را برای هر مقام مسئولی به وجود آورد که می توان از آن امکانات 
تا هر اندازه که مورد دلخواه باشد استفاده کرد، حتی برخی این امکانات 
را در اختیار افراد نزدیک و برخی از آشنایان نیز قرار می دهند، اسالم در 

این باره چه سفارشی دارد؟ 
بوده اند در میان مســئولین و شاید اکنون نیز باشند، ولی در دولت 
قبــل زیاد بود که از پول های بیت المــال بردارند و حتی به مناطق 
تفریحی بروند و خوشــگذرانی کنند؛ در حالی که باید به این نکته 
توجه می کردند و به این نامه از امیرالمونین )ع( که عرض کردم. االن 
نیز اگر کســی به این مقوله بی اعتناست باید به این نامه توجه کند. 
نمی شود گفت که چون دستمان می رسد برویم و خوشگذرانی کنیم 
و یا برویم استفاده کنیم! در حالی که مسئولین نیز باید به اندازه ای 
که همه مردم می توانند اســتفاده کنند و یا حتی کمتر از اندازه ی 
آن، از این امکانات اســتفاده کنند و به طور کلی اهل خوشگذرانی 
نباشند.  حضرت نه تنها نسبت به استفاده از بیت المال حساس بوده 
و بسیار دقیق عمل می کرده اند، که درباره ی نحوه برخورد مسئوالن با 
افرادی که اهل زرق و برق بوده اند... نیز دقیق بوده اند و سفارش های 
سازنده ای داشته اند. برای مثال در نامه  ی چهل وپنجم از نهج البالغه به 

این نکته سفارش کرده اند.

 نامه چهل وپنجم از نهج البالغه که مثال زدید، خطاب به چه 
کسی است؟ مضمون نامه را بفرمایید.

حضرت امیرالمومنین )ع( در نامــه ای به عثمان بن حنیف که نامه 
چهل وپنجم نهج البالغه اســت می فرماید به من خبر رسیده است 
کــه یک نفر از اهل بصره تو را به ســفره رنگین و رنگارنگی دعوت 
کرده اســت و تو هم سریعا پذیرفته ای، و رفته ای و بر سر آن سفره 

حاضر شده ای!
حضرت می فرماید فکر نمی کردم بر سر سفره ای بروی که فقرا بر سر 

آن نباشند و فقط ثروتمندان آن جا حضور داشته باشند. 

 درواقع به دوری کردن مسئوالن از جمع یا مهمانی پرزرق و 
برق هم سفارش داشته اند...!

بله حضرت وی را توبیخ می کنند که چرا ســر ســفره ای رفتی که 
سفره ای رنگارنگ بود؟ مسئولین مملکتی باید حتی در مهمانی ها نیز 
مهمانی  معمولی و عادی برگزار کنند. اگر مسئولین به یک مهمانی که 
در آن با چندین نوع خوراک و یا انواع و اقسامی از غذاهای آن چنانی و 
با قیمت های گزاف پذیرایی می شود، دعوت شدند، باید از رفتن به آن 
مهمانی صرف نظر کنند. اصال نباید بروند و در آن مهمانی نباید حاضر 
شوند. حتی اگر به مهمانی رفتند و در آن جا متوجه شدند که شرایط 
به این گونه اســت، باید از مجلس بیرون بروند تا دیگران به این باور 
برسند که اگر خواستند این مسئول را دعوت کنند باید سفره ساده ای 
بیندازند و تنها در چنین حالتی او را دعوت کنند، به این ترتیب درک 
می کنند که اگر سفره رنگارنگ باشد آن مقام مسئول مهمانی یا آن 
ضیافت را رها کرده و مجلس را ترک می کند. لذا حضرت فرمودند من 
که امام شما هستم به یک یا دو قرص نان اکتفا می کنم، از مال دنیا به 

خیلی کم اکتفا می کنم.

 امــروزه با وجــود زرق و برق های فراوانی که بســیاری از 
آن ها باب نیز شده  است، پیاده کردن چنین شرایطی برای هر 
مقام مسئولی ممکن است به راستی سخت باشد. در این رابطه 

دیدگاه اسالم چیست؟
 البته حضرت فرمودند که شــما نمی توانید مثل من باشید و البته 
امروزه کسی هم توقع ندارد که مسئولین همچون امیرالمومنین)ع( 
تــا این انــدازه از دنیا کناره گیری کنند ولــی حداقلش را حضرت 
فرموده اند و آن این که اهل تالش باشید و اهل این باشید که در این 
مسیر من را کمک دهید. منظور حضرت این است که مسئولین در 

مسیر ساده زیستی قدم بردارند.

 بنابراین ایشان با نگاهی وســیع به موضوع نگاه کرده و از 
مسئوالن می خواهند که در مسیر ساده زیستی و کناره گیری از 

تشریفات باشند.
بله و نامــه حضرت به عثمان بن حنیف که عرض کردم خیلی مهم 
است. و خطابش با مسئولینی است که در مجالسی شرکت می کنند 

که زرق و برق ســفره اش زیاد باشــد و نامه دیگر نیز به استفاده از 
امکاناتی که امکانات بیت المال اســت و برای خوشگذرانی و آسایش 

مورد استفاده قرار بگیرد اشاره دارد.

 این دو نامه می تواند برای مســئوالن دولتی چراغ راه باشد 
درست است؟

اگر این دو نامه را کنار هم بگذاریم معلوم می شود که وظیفه مسئولین 
چیست. در عهدنامه مالک اشتر که نامه پنجاه و سوم است، حضرت به 
مالک اشتر می فرماید برای قضاوت کسی را انتخاب کن که نفس او در 
معرض طمع نباشد، یعنی این طور نباشد که طمع کند که ببیند در 
قضاوت اگر به نفع فالنی حکم کرد یا مراعات فالن شخص را داشت 
چه قدر برایش ســود دارد و آیا منفعت و درآمدی هم برایش دارد یا 
این که می تواند هدیه ای از او بگیرد یا در هر صورت منفعتی از بابت آن 
حکم برای خود حاصل کند، حتی فرض که از قبل رشوه ای نگرفته 
باشد! حضرت فرمودند کسی را انتخاب کن که در معرض طمع همین 

هدایا و این مسائل نباشد و درواقع در شبهات توقف کند. 

 در ایــن نامه به نکات دیگــری در ارتباط با این موضوع 
اشاره شده است؟

سپس حضرت علی  )ع( فرمود برای نیازمندان زمان خاصی را قرار 
بده که شخصا خودت به کار آنان رسیدگی کنی، نه این که کارشان 
را واگذار کنی، که فالن شخص کار را انجام دهد، بلکه خود، شخصا 
به کار افراد فقیر و مســتمند رســیدگی کن و متواضعانه بین آنان 
بنشــین و حتی نگهبانان را هم از خود کمی دور کن تا از نگهبانان 

وحشت نکنند. 
 نشســت و برخاســت با فقرا و نحــوه زندگی را بایــد از کلمات 
امیرالمومنیــن )ع( یاد گرفت. امیدوارم کــه این مطالب به گوش 
مسئولین برسد. کسانی که به کالم امیرالمومنین )ع( عمل می کنند، 
بحمداهلل خوشحال بشوند و خوشا به سعادت شان و کسانی که عمل 
نمی کنند، ان شاءاهلل باید بدانند که اهل عمل باشند و این جور نباشد 
کــه حضرت خطاب به آنان کنند و بگویند مگر تو ایمان به قیامت 
نداری؟ آیا تو از حساب و کتاب روز قیامت نمی ترسی؟ امیدوارم این 

خطاب ها برای مسئوالن ما نباشد.

۷

آمریکاباادعاعلیهشرکتماهان،خواستارمصادرههواپیمایونزوئالییشد

تکذیبحضورسیفالعدلدرتهران



زنیکهبهداشتنسبیل
افتخارمیکند!

یک زن هندی با سبیل عجیب خود به سوژه 
رسانه ها تبدیل شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، تمســخر اطرافیان و کاربران در 
فضای مجــازی نیز نتوانســته از عالقه یک 
زن هندی به سبیل هایش کم کند. »شیجا« 
۳۵ساله با وجود همه حاشیه هایی که برایش 
ایجاد شده می گوید از این بابت نگران نیست و 
همچنان عالقمند به بلند کردن سبیل هایش 
اســت. او در زیــر عکســی که از خــود در 
واتساپش گذاشته نوشته: »من عاشق سبیلم 
هستم.« او بارها با افرادی مالقات کرده یا در 
فیسبوک آشنا شــده که از او در مورد علت 
گذاشتن ســبیل از وی ســوال می کنند اما 
جواب شیجا این است: »فقط می توانم بگویم 
که خیلی ســبیلم را دوست دارم.« شیجا که 
در منطقه کنور واقــع در ایالت جنوبی کراال 
هند زندگــی می کند مانند همه زنان موهای 
نازکی در پشــت لب خود داشــت اما هرگز 
احساس نکرد که نیاز به تراشیدن آن ها داشته 
 باشد. از حدود پنج سال پیش موهای نازک، 
ضخیم تر شده و تبدیل به سبیل شدند. شیجا 
که خوشحال بود تصمیم گرفت آن ها را حفظ 
کند. شیجا در این باره می گوید: »حاال دیگر 
حتی تصورش را نمی توانم بکنم که ســبیل 
نداشته باشــم. وقتی اپیدمی کرونا آغاز شد 
عالقه ای به زدن ماسک نداشتم، چون سبیلم 
را می پوشاند.« بسیاری از افرادی که با شیجا 
رودررو می شــوند به او توصیــه می کنند تا 
سبیل هایش را بتراشد، اما او عالقه ای به این 
کار ندارد. شــیجا در پایان افزود: »من هرگز 
احساس نکردم که بخاطر داشتن این سبیل ها 
زیبا نیستم یا این موها زائد است و نباید روی 

صورتم باشد.« 

آفتاب یزد- گروه شبکه: مسئوالن زیادی به مناطق سیل زده این 
روزهای کشــورمان رفته اند اما بعضی هاشان رفتارهایی از خود نشان 
دادند که به درد و رنج مردم این منطقه افزوده و تلخی شرایطشــان 
را دو صد چندان کرده است. یکی از این مسئوالن محسن منصوری، 
استاندار تهران اســت که به مناطق سیل زده روستای جور، آردینه و 
وسکاره رودهن رفته اما به جای همدردی و حتی اظهار شرمندگی به 
خاطر کم کاری هایشان، برخورد متکبرانه ای با شهروند سیل زده داشته 
است. فرد سیل زده می گوید به خاطر شرایطم االن گیجم که استاندار 
تهران با غرور و تکبر به او می گوید وقتی گیجی حرف نزن پسر خوب. 
مردم اطرافشان هم از روی ترس یا هر چیز دیگری سعی دارند بگویند 
که این فرد سیل زده عصبانی است اما...مسئوالن محترم! اگر نمی توانید 

مرهم درد مردم سیل زده شوید الاقل زخم شان نزنید. 
حاال این رفتار زشت استاندار تهران مورد توجه کاربران شبکه های 

اجتماعی قرار گرفته و واکنش های آن ها را در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »مقایسه کنید با رفتار 

رئیسی که حرف سیل زده رو قطع نکرد و سرش پایین بود«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »از صدر تا ذیل برخوردشون طلبکارانه 

است«. 
دیگری نوشت: »اصال متوجه هســت با کسی که سیل بهش زده 

داره حرف میزنه؟!«
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: »طرف زندگی شو آب برده 

آقای استاندار بهش میگه گیجی حرف نزن«. 
کاربران دیگر نوشــته اند: »استاندار تهران به شهروند آسیب دیده 
از ســیل که بهت زده از ویرانی مال و جانش گالیه میکند میگوید: 
اگر گیجی حرف نزن پسرم! ادب و احترامم هم که هیچی«، »رفتار 
متکبرانه، زشت وزننده استاندار تهران با مردم سیل زده. اگر دولت 
هنوز دولت مردمی است، این فرد متکبر باید برکنار شود. استاندار 
تهــران در مواجهه بــا فردی  که  زندگی اش  را ســیل برده به جای 
دلــداری دادن به او برخوردی متکبرانــه و بی ادبانه میکند و به او 
 میگوید گیجی حرف نزن پســر خوب! دولت مگر مردمی نبود؟«، 
 »با مردم درست برخورد کنید این لحن صحبت کردن درست نیست«، 
»استاندار تهران متولد۶۳هست به طرف که همسن پدرش هست 
میگه پسرم! بعد مردم مظلوم که میگن حاج آقا تو ببخش! حاج آقا 

تو ببخش؟ چی اومده بر سرمون«.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: غالبا در حوادث، 
چه طبیعی و چه غیــر طبیعی با بدترین ها 
که عدم  بدترین هایــی  می شــویم  روبه رو 
احساس مســئولیت، ناکارآمدی و نداشتن 
دانش کافی مســئوالن آن را ایجاد می کند. 
یعنی اگــر هر حادثه ای مثل همین ســیل 
اخیر را بررســی کنیم، متوجه می شویم که 
این همه خرابی یا کشته شدن هموطنانمان 
از آنجا نشات می گیرد که مسئوالن کارشان 
را به درســتی انجام نداده اند. اما بزرگترین 
مشکل ها هم مربوط می شود به بعد از حادثه. 
آنجا که مسئوالن مختلف بدون آنکه کاری از 
دستشان بر بیاید به محل حادثه می روند و 
با وعــده وعیدهای الکی، گرفتن عکس های 
از وسایل  اســتفاده  و  از خودشان  بی مورد 

امدادرســانی در کار کمک رسانی اختالل ایجاد می کنند و 
بدتر از همه آنکه هرکس برای خــود آمارهای متفاوتی از 
کشته شده ها و یا مفقودین ارائه می دهد. یعنی یک بار نشد 
حادثه ای رخ دهد و ما با آمارهای متحدی از سوی مسئوالن 
روبه رو باشیم. در همین حادثه سیل اخیر هم می بینیم که 

آمار جانباختگان متفاوت است. 

< ارجاع ۹۵ جسد در سیل های اخیر به پزشکی قانونی
مثال جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی از ارجاع 
۹۵ پیکر در ســیالب های اخیر به پزشکی قانونی خبر داده 
است. به گزارش ایســنا، دکتر رضا حاج منوچهری با اشاره 
به وقوع سیالب های اخیر در برخی استان های کشور گفت: 
در پی وقوع ســیل در برخی استان ها، تا این لحظه ۹۵ پیکر 
به مراکز پزشکی قانونی اســتان های درگیر ارجاع شده که 
کار شناسایی و تعیین هویت آنان در حال انجام است. وی با 
بیان اینکه این آمار مربوط به فاصله زمانی چهارم تا دوازدهم 
مرداد ماه سال جاری اســت، ادامه داد: از ۹۵ پیکر ارجاعی 
قربانیان ســیل به پزشــکی قانونی۵1 نفر مرد و 44 نفر زن 
بودند. همچنین بیشترین تعداد پیکرهای ارجاعی با 40 فوتی 
مربوط به اســتان تهران بوده است. به گفته حاج منوچهری 
در سیالب های روزهای اخیر اســتان های تهران، خراسان 
رضوی، یزد، مازندران، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، 
مرکزی، آذربایجان شــرقی، خوزستان، فارس، چهارمحال و 
بختیاری و سمنان درگیر بوده اند. وی همچنین افزود: بر اساس 
سیاست های رییس سازمان مبنی بر تکریم ارباب رجوع و ارائه 
خدمات مناســب به مردم و با هدف کاهش آالم داغ دیدگان 
در حوادث جمعی، قربانیان و متوفیان حوادث دسته جمعی به 

صورت رایگان معاینه و تعیین هویت می شوند. 

< شمار جانباختگان سیل در کشور به ۹۰ تن رسید
اما رئیس جمعیت هالل احمر می گوید: »شــمار هموطنان 
جان باخته در سیالب های اخیر بر اساس آخرین آمار به ۹0 
تن رسید.« پیرحسین کولیوند افزود: تعداد هموطنان مفقود 
شده در این ســیالب ها نیز ۸ نفر است. در این سیالب ها 
۲4 استان شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، 
تهران، چهارمحال وبختیاری، خراســان جنوبی، خراسان 
رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، 
لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد درگیر 
شدند. رئیس جمعیت هالل احمر پیش تر با اشاره به آمادگی 
ایــن جمعیت برای تامین اقالم غذایــی و موارد مورد نیاز 
سیل زدگان گفته بود که عملیات امدادرسانی در 661 نقطه 

کشور همچنان پیگیری می شود. 

< جان باختن ۷۸ تن در سیل اخیر
از ســوی دیگر رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از 

جان باختن 7۸ تن در ســیل اخیر خبــر داد و گفت که 
جستجوها برای یافتن 16 مفقودی سیل همچنان ادامه دارد. 
محمدحسن نامی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین 
وضعیت مناطق ســیل زده و اقدامات امدادی انجام شده 
تاکنون اظهار کرد: برابر آخرین گزارش ها تاکنون دو مورد 
فوتی به مجموع جانباختگان سیل در سراسر کشور اضافه 
شد و شــمار افرادی که در پی جاری شدن سیل در نقاط 
مختلف کشور جان خود را از دست داده اند به 7۸ تن رسید. 
همچنین 16 تن نیز مفقود شدند که جست وجو برای یافتن 
آنان ادامه دارد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور شمار 
مصدومی ها در ســیل اخیر را نیز 34 تن اعالم کرد و گفت: 
در مجموع ۲4 استان کشور درگیر وقوع سیل و آبگرفتگی 
بودند. در 133 شــهر ۲۵6 بخش و 1344 روستا از این ۲4 
اســتان عملیات امدادی انجام شد که عملیات در برخی از 
روستاها و مناطق همچنان ادامه دارد. وی درباره اینکه آیا 
همچنان آماده باش مدیریت بحران در خصوص سیالب ادامه 
دارد یا خیر، گفت: توده مانسون از کشور عبور کرده اما در 
صورتیکه هواشناسی هشدارها و اخطاریه های جدیدی بدهد 
حتما با توجه به نوع هشــدار و محل های پیش بینی شده 
 دستگاه های امدادی را به حالت آماده باش درخواهیم آورد.

ضمن اینکه همانطور که گفتــم عملیات امدادی در برخی 
از استان ها و مناطق ســیل زده همچنان ادامه دارد. نامی 
درباره خسارات ناشی از سیل و جبران آن نیز گفت: دولت 
محترم برای انجام اقدامات اولیه و اضطراری مبالغی را تحت 
عنوان تنخواه برای هر اســتان پیش بینی کردند. عالوه بر 
آن کارشناسان بنیاد مسکن، کارشناسان جهاد کشاورزی 
و... ارزیابی های خود را برای بررسی میزان دقیق خسارات 
اعالم کردند که این روند حدود دو تا سه هفته زمان می برد. 
بررســی ها درباره آســیب به منازل، خودروها، زمین های 

زراعی و باغات، احشام و... است. 

< کدام آمار درست است؟ 
سوالی که مطرح است اینکه واقعا تعداد جانباختگان سیل 
اخیر چند نفر اســت؛ ۹۵، ۹0 یا 7۸. از ســوی دیگر واقعا 
متولی اصلی ارائه آمار جانباختگان یا مفقودین چه کســی 
اســت و چرا باید در حوادث با چنیــن آمارهای متناقضی 
روبه رو شویم. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره 
برخی تفاوت ها از آمارهای ارائه شده از شمار جانباختگان 
گفت: تصمیم بر این شــد تا سازمان مدیریت بحران کشور 
آمار رسمی جانباختگان سیل را اعالم کند. چراکه مدیریت 
بحران پس از انجام بررسی های پزشکی قانونی درباره علت 
مرگ جانباختگان آمار قطعــی را اعالم می کند و این آمار 
صرفا مربوط به افرادی اســت که به دلیل سیل جان خود را 
از دســت داده اند. همانطور که مستحضرید اجساد کشف 
شده به پزشــکی قانونی منتقل شده و در آنجا دلیل مرگ 
بررسی می شــود. نامی ادامه داد: به عنوان مثال در سیل 

استان یزد ابتدا فوتی ها هفت نفر اعالم شد اما 
پس از انجام بررسی از سوی پزشکی قانونی 
تنها مرگ پنج نفر به دلیل سیل مورد تایید 
قرار گرفت. آمارها از سوی پزشکی قانونی و 
بررسی  بحران کشور مورد  سازمان مدیریت 
 قرارگرفته و اعالم می شود. اما مرتضی اکبرپور، 
معاون پیشین سازمان مدیریت بحران کشور 
دراین باره می گوید: »از زمان تصویب قانونی 
جدید مدیریت بحران کشور در سال 13۹۸، 
تکالیف سازمان ها و دســتگاه ها در هنگام 
وقوع حوادث به طور شــفاف تری بیان شده 
است. حوادث نیز سطح بندی شده و بر حسب 
آنکه نوع حادثه ملی یا استانی باشد، درباره 
اطالع رســانی پیرامون آن نیز تصمیم گیری 
می شــود. به عنوان مثــال در حوادث ملی 
وزیر کشور یا رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور باید 
آمار نهایی و به خصوص آمار فوت شــدگان را اعالم کنند. 
در حوادث محلی و استانی، استاندار، فرماندار و بخشدار یا 
مدیران کل بحران استان ها وظیفه اطالع رسانی را برعهده 
دارند.« اکبرپور با بیان اینکه در حوادث طبیعی اعالم آمار 
جانباختــگان مورد توجه افکار عمومی قــرار دارد، گفت: 
»همین توجه افکار عمومی نیز ســبب می شود تا این آمار 
حساسیت ویژه ای داشته باشد. به همین دلیل نیز الزم است 
که اوال افراد غیرمسئول در این زمینه اطالع رسانی نکنند و 
ثانیا دستگاه های امدادی دیگر مانند اورژانس، هالل احمر، 
آتش نشــانی و... نیز آمار خود را به ستاد بحران بدهند تا 
پس از انجام بررسی های الزم و تطبیق و یکسان سازی آمار 
فوتی ها و جانباختگان اعالم شود.« معاون پیشین سازمان 
مدیریت بحران کشــور با تاکید بر اینکه مدیریت بحران 
متولی اصلی اعالم آمار جانباختگان حوادث است، اظهارکرد: 
»برابر قانون آنچه که از سوی این سازمان اعالم می شود، آمار 
رسمی است. در واقع سازمان مدیریت بحران در اعالم آمار 
مربوط به جانباختگان حوادثی نظیر سیل، زلزله و... موضوع 
را با سازمان تخصصی که پزشکی قانونی است، مطرح کرده 
و این ســازمان پس از بررسی اجساد ارجاعی آمار آن را در 

اختیار مدیریت بحران قرار می دهد.« 

< یک نهاد آمار مربوط به حوادث طبیعی و به خصوص فوتی ها را اعالم کند
وی درباره اینکه آیا آمار ۹۵ جســد ارجاعی به پزشکی 
قانونی را می توان به عنوان آمار قطعی جانباختگان سیل 
اعالم کرد یا خیر گفت: »این آمار مربوط به اجساد ارجاعی 
اســت. حاال باید بررسی های الزم در ســازمان پزشکی 
قانونی انجام و مشخص شــود که آیا مرگ به دلیل سیل 
بوده یا عامل دیگری باعث آن شده است. آنچه که از سوی 
مدیریت بحران اعالم می شود، آمار قطعی و نهایی مربوط 
به جانباختگان ســیل تا به این لحظه است. حاال ممکن 
اســت با بررسی اجســاد دیگر این تعداد افزوده شود یا 
همین قدر بماند. اما موضوع مهم تر این است که باید یک 
نهاد آمار مربوط بــه حوادث طبیعی و به خصوص فوتی ها 
را اعالم کند.« احتمال افزایش شمار جانباختگان سیل با 
توجه به آمار مفقودی ها همچنان ادامه دارد. ممکن است 
اجســاد برخی از مفقودشدگان پیدا شــده و به این آمار 
افزوده شود یا اینکه این افراد در سالمت پیدا شده و آمار 
تغییری نکند، اما آنچه مهم است ضرورت توجه به قوانین 
و مقررات مربوط به مدیریت بحــران در ارائه آمارها و به 
خصوص آمار جانباختگان حوادث طبیعی است. بهتر است 
در چنین شرایطی ســازمان مدیریت بحران کشور فردی 
را به عنوان سخنگوی بحران مربوطه و تنها مرجع رسمی 
اعالم آمار معرفی کند تا تمام رســانه ها اعم از دیداری، 
شنیداری و مکتوب بتوانند از طریق ارتباط با این سخنگو 

به روزترین آمار را از حوادث دریافت کنند.

مسئوالنی که حتی توان ارائه آمار صحیح ندارند

تعداد جانباختگان سیل اخیر چند نفر است؛ 9۵، 90 یا ۷۸؟ 
واکنشعجیبوزیرورزش

دربارهحضورزناندرمسابقاتلیگ

ســید حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان، 
درباره امکان حضور بانوان در مســابقات لیگ 
فوتبال، گفت: ما برای حضور زنان در ورزشــگاه 
مشــکلی نداشــتیم و هر زمانی که الزم بوده و 
اراده کردیم با مجوز دستگاه های مرتبط و فراهم 
کردن زیرســاخت ها، بانوان تشریف آوردند. وی 
افزود: دوستان ما در فدراسیون فوتبال در حال 
برنامه ریزی هستند؛ من هم روز شنبه در دفتر 
خودم جلسه ای تشــکیل دادم و ابعاد قضیه را 

بررسی کردیم تا ببینیم بهترین راهکار چیست.

۱۲۵۲۰فحش
بهکریستیانورونالدودرتوییتر

آالن تِرنینگ در موسسه مطالعاتی آفکام گزارشی 
منتشر کرد که براساس آن نشان می دهد، رونالدو 
بیشتر از هر کسی در لیگ برتر انگلیس در توییتر 
مورد اهانت قرار گرفته اســت. مطالعات نشــان 
می دهــد که در نیمه اول فصل گذشــته، رونالدو 
بیــش از ۱۲۵۲۰ توییت توهین آمیز دریافت کرد 
و مگوایر توســط ۸۹۵۴ توییت مورد اهانت قرار 
گرفت. مارکوش رشفورد که بارها مورد اهانت های 
نژادپرستی در انگلیس قرار گرفته با ۶۴۰۰ توییت 
در رده سوم این لیست قرار گرفت. نکته جالب توجه 
این است که ۸ بازی از ۱۰ بازیکن اول این لیست 
فصل گذشــته برای منچستریونایتد بازی کردند. 
تیمی که فصل گذشــته نمایش خوبی نداشت، 
به شــدت مورد هجمه، توهیــن و نفرت کاربران 
در فضــای مجازی قرار گرفت. به گــزارش فرارو، 
رونالدو، مگوایر، رشفورد، برونو فرناندز، فرد، جسی 
لینگارد، پل پوگبــا و دیوید دخیا به ترتیب مورد 
اهانت کاربران در توییتر قرار گرفتند. هری کین، 
ستاره تاتنهام که فرد آرامی در لیگ برتر محسوب 
می شود با ۲۱۲۷ توییت اهانت آمیز در رده پنجم 
قرار گرفت و جک گریلیش که گران ترین بازیکن 
تاریخ بریتانیا نام گرفت، ۱۵۳۸ بار مورد توهین و 
تعرض در توییتر قرار گرفت. کوین باخورست، مدیر 
مجموعه آفکام در خصوص ایــن آمار گفت: این 
اطالعات قسمت سیاه و تاریک این بازی زیبا است. 
توهین، تعرض و سوءاستفاده در فضای مجازی به 
هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چه در جامعه ورزش 
و چه کل اجتماع و مقابله با آن به یک تالش تیمی 
نیاز دارد. اطالعات نشان می دهد که از ۲.۳ میلیون 
توییت نزدیک به ۶۰ هزار تا آن توهین آمیز شناخته 
شده است. پس از یورو۲۰۲۰، بازیکنان سیاه پوست 
تیم ملی انگلیس که پنالتی را مقابل ایتالیا از دست 
دادند به شدت مورد هجمه، اهانت، توهین و نفرت 
کاربران قرار گرفتند که با واکنش اتحادیه فوتبال 
انگلیس مواجه شــد. بازیکنان سیاه پوستی مثل 
ساکا، سانچو، رشــفورد، استرلینگ و زاها همواره 
در لیگ برتــر انگلیس مورد اهانت های شــدید 
نژادپرستی قرار گرفتند که این موضوع در فضای 
مجازی نیز به اوج می رسد. پلیس کشور انگلیس و 
مخالفان توهین در فضای مجازی این ایده را دارند 
که هویت کاربران در این پلتفرم ها مشخص شود تا 

راحت بتوان آن را مدیریت کرد.

گربهبازیگوش
برقشهرراقطعکرد

یگ گربه موجب قطعی یک ســاعته برق در یکی 
از شــهرهای عربســتان شــد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، در اتفاقی غیرقابل تصور در عربستان 
ســعودی یک گربه قطعی برق را رقم زد. در این 
حادثه این گربه پس از ورود به ترانسفورماتور برق 
موجب قطعی یک ساعته برق در یکی از شهرهای 
عربستان شد. بنا به این گزارش این اتفاق چهارشنبه 
و در منطقه نوخاب در شهر طائف واقع در استان 
مکه عربستان سعودی رخ داد. به گزارش روزنامه 
سعودی السبق، پس از قطعی برق، کارمندان اداره 
برق توسط ساکنان محلی در جریان قرار گرفتند. 
هنگامی که واحد تعمیرات و نگهداری برق به محل 
رسید متوجه شدند که علت قطعی برق، گاز گرفتن 
گربه بوده اســت. در ادامــه واحد تعمیرات محل 
خسارت دیده را تعمیر و برق متصل شد. وقوع این 
حادثه در حالی خبرساز می شود که ساکنان محلی 
خواستار حفاظت از ترانسفورماتورهای برق و یافت 
راه حلی برای جلوگیری از تکرار چنین قطعی هایی 
شده اند. گرمای هوای بی سابقه در عربستان نیاز به 
برق را دوچندان کرده و قطعی برق حتی در موارد 
کوتاه مدت، شــهروندان این کشور را با مشکالت 

زیادی روبه رو می کند.

 
 دیالوگ 

موضوع اینه که ما می خواهیم اوقات خوشــی 
داشته باشیم نگران فردا هم نباشیم. 
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ُحسن روِی تو به یک جلوه که در آینه کرد حافظ نامه 
این همه نقــش در آیینه اوهام افتاد

تفســیر: اخیرا عکســی از چند نماینده در منطقه سیل زده پخش 
شده، حافظ می گوید: انتقادات و ابهاماتی به این عکس وارد شد اما 

نمایندگان با این عکس چه جلوه گری کردند!

کارشناســان در شیلی روز سه شــنبه در حال بررسی ظاهر یک 
فروچاله عظیم، بزرگتر از یک زمین تنیس بودند که در نزدیکی یک 

معدن مس در صحرای آتاکاما ظاهر شده است. 
به گزارش فــرارو، این فروچاله به عمــق ۲۰۰ متر )۶۵۶ فوت( با 
عرض ۲۵ متر )۸۲ فوت( ظاهر شــده است. همچنین یک محیط 
امنیتی۱۰۰ متری در اطراف حفره ایجاد شــده اســت. رسانه های 
شــیلی تصاویر هوایی از این گودال را در زمینی که توســط یک 

 معدن مس در حدود ۶۶۵ کیلومتری شمال سانتیاگو اداره می شود، 
نشان دادند. 

مقامات دولتی در شــیلی می گویند ارتفاع این فروچاله ۲۰۰ متر 
اســت. در این چاله چیزی جز آب نیســت. اگرچــه اولین محله 
مسکونی با این فروچاله چندین کیلومتر دورتر است، اما نگرانی از 
خطری که برای مردم محلی وجود دارد، مقامات را بر آن داشته تا 

در مورد این فروچاله تحقیق کنند. 

در خبر عجیبی شــنیدیم: تخلیه زباله مقابل 
تامین اجتماعی یاسوج به دلیل مسدود شدن 
حساب های بانکی شــهرداری. و البته جناب 
شهردار هم در توجیه این عمل گفتند: دستور 
مدیریتی نبــود؛ حرکت خودجوش توســط 
کارگران بود. یعنی حکایت نیروهای خودجوش 
خودســر به اینجور کارها هم کشــیده. از سر 
خود با خودســری بدون هماهنگی با مقامات 
شــهرداری جلوی اداره یک شهر را کوهی از 
زبالــه ریختند؟ با این حســاب که عده ای هر 
کاری بخواهند بکنند بعد بگویند: »خودسرها 
بودند. بدون هماهنگی با مدیریت بوده« پس 

مدیریت ها بوق اند؟ 
خبرچین منتظر اعمال نظر نیروهای خودسر 
یا کارگران پاک بند خواهد ماند چه بســا آنان 
منکر این موضوع شوند. اصال ما تا حاال نمونه ای 

از خودسری ندیدیم! 
مــا قبال شــنیده بودیم جلــوی در یک دفتر 
شــورای شهر را گل گرفته باشــند اما با زباله 
جلوی یک اداره را »زباله دان« کرده باشــند 
نمونه اغراق آمیز و رادیکالی از برخورد خشــن 
و قهری بود که هیچگاه هم جواب نمیدهد. آیا 
هر اداره ای حساب بانکی اش مسدود شد باید 

درب آن را زباله دانی کرد؟ 
اما در خبری دیگر: جناب شــاکری، نماینده 
مجلس در مورد عکس منتشر شده از او و چند 

نماینده دیگر در ِگل گفته:
در حیــن عبور ما از جاهــای مختلف افرادی 
عکس گرفتند و منتشــر کردند / بهتر بود زیر 
گل ها دفن شویم اگر با نیت عکس گرفتن به 

آنجا رفتیم. 
ما خبرچین هــا که تصاویر آنان را در ســیل 
دیدیم به خود غره و مغرور شــدیم که چنین 
نمایندگان ساده زیســت، خودمانی، شجاع و 
نترســی داریم که اینگونه در گل و الی پاچه 
بــاال زدند پا در آب های گل آلــود کردند. باور 
کنیم اگر زبانمان الل حتی برای ریا هم باشد 
به دل سیل زدن و خطر و ریسک پذیری آن را 

پذیرفتن واقعا جای تقدیر دارد. 
انصافا نمایندگان اگر در خانه بنشینند برخی 
رســانه ها می گویند: مردم در ســیل گرفتار 
شــدند اینها در گوشــه خانه بر دل زن و بچه 
افتادند. اگر به منطقه ســیل زده بروند پاچه 
باال بزنند می گویند: »این عکس ها فیلمشونه، 
ریاکاریه، سیاه بازیه«؟ ولی ما به این نمایندگان 
می گوییم با هر نیتی که پاچه باال زدید وقتی 
شلوارهای گل آلود شما را در عکس ها دیدیم به 
شما »دمتان گرم« می گوییم و خبرچین شما 

را قهرمانان سیل می نامد!

خبرچین

نمایندهیاقهرمانسیل
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

مقصران حادثه طلبکار شدند
استانداردرپاسخبهیکسیلزده:وقتیگیجیحرفنزن!

کشفیکفروچالهمرموزدرصحرایآتاکاما
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ــیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه قرار شد این  نایب رئیس کمیس
ــور و باالخص سازمان امور اجتماعی  کمیسیون به همراه وزارت کش
ــیب های اجتماعی را  ــش میزان تخصیص اعتبارات به حوزه آس افزای
پیگیری کنند، افزود: قرار است تخصیص بودجه به دستگاه های مربوطه 
نیز با تایید کمیسیون اجتماعی و طبق اقدامات قابل ارزیابی و برنامه محور 
آنها باشد تا پایان سال بتوانیم ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه ها در این 
حوزه داشته باشیم .ولی اسماعیلی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
نحوه عملکرد این سازمان در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 

گفت: محوریت این نشست بررسی نحوه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی توسط سازمان های امور اجتماعی و 
بهزیستی بود که با توجه به اتمام وقت بعد از این نشستی 
هم پیرامون بررسی این موضوع با رییس سازمان بهزیستی 
خواهیم داشت.نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس 

شورای اسالمی ادامه داد: وی به این نکته اشاره کرد که این سازمان به 
عنوان یک سازمان تنظیم گر و تسهیل کننده یا سیاستگذار در این حوزه 
فعال است و باید ۲۷ دستگاه زیرمجموعه آن پیرامون عملکردی که در 

این حوزه داشته اند به این سازمان گزارش دهند بنابراین 
ــد هم گزارش نهایی در این مورد و هم برش های  قرار ش
استانی و شهرستانی در حوزه آسیب  های اجتماعی را به 
کمیسیون اجتماعی ارائه دهد.این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم،یادآور شد: بر اساس گزارشی که ارائه شد متاسفانه 
تاکنون تنها مبلغ محدودی از این میزان اعتبارات تخصیص داده شده 
است، آن هم در شرایطی که آسیب های اجتماعی از جمله طالق، اعتیاد، 

ماهواره ها و ...در جامعه رو به افزایش است.  

آسیبهایاجتماعیروبهافزایشاست
 کارگران 

آموزش 

 مواد مخدر

 ارتباطات 

حقمسکن۶۵۰هزارتومانی
ازابتدایسالالزماالجراست

دولت همچنان از ابالغ حق مسکن ۶۵۰ هزار 
تومانی امتناع می کند.به گزارش ایلنا، انتظار 
ــه قانون، فقط به  ــی و تمکین نکردن ب طوالن
ــتگان  ــتمری بازنشس ــاله ی افزایش مس مس
ــت در ابالغ  ــود؛ دول کارگری محدود نمی ش
مصوبه ی اصالح شده ی حق مسکن کارگران 
مشمول قانون کار نیز مسامحه می کند و کار 
ــر می گذراند.بعد از  ــی و تاخی ــه وقت کش را ب
نامه ی بیست و نهم تیرماه قالیباف، کارگران 
انتظار داشتند دولت ظرف یک یا دو روز حق 
ــکن ۶۵۰ هزار تومانی را برای اجرا ابالغ  مس
ــاق نیفتاد.فرامرز توفیقی )از  ــد اما این اتف کن
ــتمزد( با بیان اینکه  نمایندگان کارگری دس
ــاس  ــزار تومانی براس ــکن ۶۵۰ ه ــق مس ح
ــت و دولت باید تا قبل از  ــون الزم االجراس قان
ــرای اجرا به تمام  ــان هفته ی قبل آن را ب پای
ــرد؛ می گوید:  ــور ابالغ می ک کارگاه های کش
قانون به صراحت شورایعالی کار را تنها مرجع 
تعیین حق مسکن کارگران می داند؛ این شورا 
ــکن را ۶۵۰ هزار  ــغ حق مس ــفند مبل در اس
ــرده؛ وزرای دولتی پای آن را  تومان تعیین ک
امضا کرده اند؛ اما دولت در ماه پنجم سال نیز 
حاضر به پذیرش و ابالغ آن نیست.به گفته ی 
وی، مساله فقط محدود به ابالغ حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی نیست بلکه باید مابه التفاوت 
حق مسکن برای ماه های گذشته به کارگران 
ــد: در مورد  ــه می ده ــود.او ادام ــت ش پرداخ
مستمری بازنشستگان کار را به وقت کشی و 
پاسکاری موضوع می گذرانند و مدعی شده اند 
ــازمان تامین اجتماعی  ــات امنای س باید هی
دوباره تصمیم سازی کند؛ در مورد حق مسکن 
چرا معطل می کنند؛ اینکه دیگر هیچ رفت و 
برگشتی ندارد؛ با وضعیت امروز، حق مسکن 
کارگران باید بیش از دو میلیون تومان در هر 
ماه باشد اما همین۶۵۰ هزار تومان را حاضر به 
پرداخت نیستند و این جای انتقاد بسیار دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران:
باسونامیبازنشستگی
درآموزشوپرورش

مواجههستیم
ــهر تهران گفت:  ــرکل آموزش وپرورش ش مدی
مدرسه ایده آل ما در تعامل با مسجد و کانون 
های محلی است. هر مدیری که توانسته چنین 
تعاملی ایجاد کند در مجموع می بینیم مدیری 
موفق است.به گزارش ایلنا،کریمیان با تاکید به 
نابسامانی و کمبود نیروی انسانی در آموزش و 
ــرورش اظهار کرد: توزیع نامتوازن نیرو وجود  پ
دارد یعنی در یک منطقه مازاد یک نیرو و جای 
دیگر همان نیرو کم است. بحث دیگر سونامی 
بازنشستگی در آموزش وپرورش است.مدیرکل 
ــکالت  ــهر تهران از مش ــرورش ش آموزش وپ
معیشتی معلمان و انگیزه نداشتن آنها و نبود 
جایگاه اجتماعی و شان آنها گفت و افزود: بحث 
اعتبارات و اجرای سند تحول بنیادین هم مطرح 
است که باید به آن توجه کرد. ما نیازمند ثبات 
مسئولیت در آموزش و پرورش هم هستیم. این 
جا به جایی مدیریت ها در آموزش و پرورش باعث 
می شود آنچه می خواهیم در اجرای سند تحول 

اتفاق نیفتد.

جمعآوری
۳۵۰معتادمتجاهردرپایتخت

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از اجرای 
ــهر  ــرح جمع آوری معتادان متجاهر در ش ط
ــرهنگ  ــران خبر داد.به گزارش فارس، س ته
محمدقاسم طرهانی، در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در پاسخ به درخواست های 
مردمی و اعتراض به تردد معتادان متجاهر در 
ــهر تهران بزرگ اجرای طرح جمع  سطح ش
ــهر تهران اجرا  ــادان متجاهر در ش آوری معت
ــه در این عملیات ۳۸۰  ــد.وی با بیان اینک ش
معتاد متجاهر جمع آوری شد تاکید کرد: این 
طرح ها به صورت مداوم در سطح شهر تهران 

بزرگ اجرا خواهد شد.

وزیر ارتباطات اعالم کرد 
قصورپیمانکاران

علتاختاللاینترنت
ــر ارتباطات و فناوری اطالعات وقوع دو  وزی
ــهد  حادثه را عامل اختالل اینترنت در مش
ــنا، عیسی  و تهران اعالم کرد.بهگزارش ایس
ــر دو حادثه  ــت: در هفته اخی ــور گف زارع پ
ــتیم که یکی از آنها در مشهد رخ داد،  داش
ــی از پیمانکاران  ــنبه بر اثر قصور یک روز ش
شرکت مخابرات یکسری از فیبرهای نوری 
ــاعت  ــود و حدود ۴ س ــده ب ــز قطع ش مرک
ارتباطات چند استان اعم از مشهد خراسان 
جنوبی و شمالی و کرمان دچار اختالل شده 
ــن احتمالی  ــد با مقصری بود که برطرف ش
ــد.وی افزود: روز دوشنبه  برخورد خواهد ش
ــرکت مخابراتی  هم یکی از حوضچه های ش
ــوزی  ــران در خیابان کارگر دچار آتش س ای
ــترکان  ــع ارتباطات مش ــد که باعث قط ش
شرکت ایرانسل به مدت چهار پنج ساعت و 
مشترکان شرکت مخابرات شد. ما جلسه ای 
ــی این دو حادثه داشتیم و عامل  برای بررس
ــده  ــروز این حوادث ش ــه باعث ب ــی ک اصل
ــفانه عدم رعایت اصول حرفه ای  بود، متاس
ــه در آن اصول  ــط این اپراتورها بود ک توس
ــده بود. ــم رعایت نش ــد غیرعامل ه پدافن
ــئول پدافند  وزیر ارتباطات ادامه داد: ما مس
غیرعامل وزارتخانه را مأمور کردیم که طی 
ــا و مراکز  ــام حوضچه ه ــدت دوهفته تم م
مخابراتی و ابنیه متعلق به اپراتورهای اصلی 
ــی کنند که اگر مشکلی وجود دارد  را بررس
ــرکت مخابرات  ــرعت برطرف شود. ش به س
ــترکان خود  هم حتماً باید ضرر و زیان مش
و ایرانسل را جبران کند.زارع پور تاکید کرد: 
ــته های  ــامانه ثبت نام برای واگذاری بس س
ــه دهک پایین جامعه،  رایگان اینترنت به س
اجرایی شد و نزدیک به یک میلیون خانوار 
ــدای مردادماه این  ــد و از ابت ــام کردن ثبت ن
ــت. این یک  ــان فعال شده اس بسته برایش
ــته ۴۰ گیگ تا پایان سال است و برای  بس
سال بعد این بسته برای کل سال ۵۰ گیگ 

خواهد بود.

9 اجتماعی

موضوع لزوِم افزایش سِن بازنشستگی به قدری طِی سال های اخیر 
تکرار شده که امروز حتی برخی از فعاالن کارگری معتقدند رفتن به 
این سمت، امری محتوم است و نمی توان از آن گذشت. اکبر شوکت 
اما چنین استدالل هایی را برای افزایش سن بازنشستگی نمی پذیرد. 
ــی دیگر می توان این بحران را  ــت که از راه های او قاطعانه معتقد اس
کنترل کرد. به گزارش ایلنا، بحث افزایش سن بازنشستگی که یکی 
از مؤلفه های اصلِی مورد نظِر مسئوالن در اصالحاِت پارامتریک قانون 
ــت. بحراِن  ــت، این روز ها مجدداً باال گرفته اس تأمین اجتماعی اس
صندوِق تأمین اجتماعِی و نسبِت نامتعادل بین منابع و مصارِف این 
ــبب شده تا مسئوالن به جد در پِی انجام سیاست هایی  صندوق، س
ــتگی و تغییر مبنای محاسبه ی حقوق  ــن بازنشس چون افزایش س
ــه سال باشند. موضوعی که به تازگی  ــتگی از دو سال به س بازنشس
از سوی محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، 
ــتر نیز به طور جدی تر در قانون بودجه ی سال  ــده و پیش مطرح ش
ــد.  ــترده حذف ش ــده بود که البته بعد از اعتراضات گس ۱۴۰۱ آم
موافقاِن انجام این اصالحات معتقدند اکنون بحران صندوِق تأمین 
ــود،  ــیده که اگر چنین اصالحاتی انجام نش اجتماعی به حدی رس
سرنوشتی مشابه صندوق های بازنشستگی کشور و لشکری در انتظار 
صندوق تأمین اجتماعی نیز خواهد بود. برخی نیز می گویند از آنجا 
ــن  ــن  امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده بنابراین س که س
ــت طبیعی  ــتگی هم باید افزایش پیدا کند و این اتفاقی اس بازنشس
ــرفته افتاده. موضوع لزوِم افزایش سِن  ــور های پیش که در تمام کش
بازنشستگی به قدری طِی سال های اخیر تکرار شده که امروز حتی 
برخی از فعاالن کارگری معتقدند رفتن به این سمت، امری محتوم 
است و نمی توان از آن گذشت. اکبر شوکت )عضو سابق هیأت امنای 
ــتدالل هایی را برای افزایش  صندوق تأمین اجتماعی( اما چنین اس
ــن بازنشستگی نمی پذیرد. او قاطعانه معتقد است که از راه هایی  س
دیگر می توان این بحران را کنترل کرد و قرار نیست دولت در اولین 
ــتگان  ــرای کمک به صندوق به ضرر کارگران و بازنشس اقدامش ب
ــد و نباید یک طرفه  ــوکت می گوید: دولت نمی توان خیز بردارد. ش
ــتن  در این خصوص تصمیم بگیرد. همواره راحت ترین راه بهره ُجس
ــت. افزایش سن بازنشستگی  ــتگان اس از جیِب کارگران و بازنشس
ــت. به هر حال  ــر رفتاری ناعادالنه اس ــائل دیگ بدون توجه به مس
ــیدِن صندوق تأمین اجتماعی به چنین بحرانی نتیجه ی رفتاِر  رس
ــت تا چپ بوده و کارگران و بازنشستگان  دولت های مختلف از راس
ــی نداشته اند که امروز بخواهند هزینه ی آن را پرداخت  در آن نقش
کنند. نمی توان به راحتی در اولین اقدام برای بهبود اوضاع صندوق 
ــا را نادیده گرفت.او می گوید: ما  ــهم و حِق آن ه تأمین اجتماعی س
اولویت های دیگری هم برای انجام اصالحات داریم پس چرا متولیان 
و طرفداراِن افزایِش سن بازنشستگی به سراغ آن اولویت ها نمی روند 
ــن  و راحت ترین راه را انتخاب می کنند؟! راحت ترین کار افزایش س
بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگان، کاهش خدمات درمانی به 
کارگران و بازنشستگان و... است. قطعاً انتخاب این گزینه های راحت 
ــنگینی در جامعه خواهد داشت.این فعال کارگری  بار اجتماعِی س
ادامه می دهد: اگر قرار است تصمیمی برای صندوق تأمین اجتماعی 
ــتگان طرف  ــود، باید نمایندگاِن واقعِی کارگران و بازنشس گرفته ش
ــن را باید پیدا کرد. دولت  ــره قرار بگیرند. راهکار های جایگزی مذاک
ــور از این بحران  ــد که ده ها راهکار جایگزین برای عب مطمئن باش
ــت؛ قانون می گوید دولت  وجود دارد. اولین راهکار اجرای قانون اس
باید بدهِی خود را با سازمان تأمین اجتماعی صفر کند و البته باید 
ــوکت؛ در کشور های  ــتی این کار را انجام دهد.به گفته ی ش به درس
ــرفته ی دنیا مثل نروژ، صندوق ذخیره ی ارزِی آن ها پشتوانه ی  پیش
تأمین اجتماعی شان است، اما ما در ایران حتی بدهِی صندوق تأمین 
ــر بدهِی جاری خود  ــی را هم پرداخت نمی کنیم. دولت اگ اجتماع
ــابق  ــت این تصمیمات را بگیرد.عضو س را پرداخت کند نیازی نیس

هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می گوید: مسئوالن برای انجام 
این اصالحات تنها به افزایش سن بازنشستگی اکتفا نمی کنند. بلکه 
ــبه ی مستمری و کاهِش تخفیِف  مواردی مثل تغییر مبنای محاس
سنواِت مشاغل سخت و زیان آور هم مطرح شده است. مگر کارگران 
ــخت و زیان آور کار کنند؟ در قانون  ــت دارند که در محیط س دوس
ــود که محیط کار را از حالت  ــال به کارفرما مهلت داده می ش دو س
سخت و زیان آور خارج کند. وقتی کارفرما این کار را انجام نمی دهد 
ــارِت  ــازرس کار هم کاری به کارش ندارد، حاال کارگر باید خس و ب
ــاغل سخت و زیان آور بدهد؟! تاواِن این  آن را با حذف معافیت مش
ــوکت  ــانده است.ش ــی باید پس بدهد که کار را به اینجا رس را کس
ــرایطی که  ــد می کند: انجام چنین تغییراتی آن هم در این ش تأکی
زندگی و معیشِت کارگران و بازنشستگان به سختی می چرخد، هم 
ــاً مطرح  ــت و هم بحران اجتماعی به وجود می آورد. اساس ظلم اس
ــار به کارگران و بازنشستگان است.این  کردِن چنین موضوعاتی فش
ــور اشاره می کند و  فعال کارگری در ادامه به وضعیِت درمان در کش
ــد. چرا باید فاصله ی  ــد: زورِ دولت به مافیاِی درمان نمی رس می گوی
نجومی بین تعرفه ی بخش خصوصی و عمومی وجود داشته باشد که 
کارگر و بازنشسته نتواند از درماِن بخش خصوصی استفاده کند؟ اگر 
مسئوالن، کشور های پیشرفته ی دنیا را مالک قرار می دهند بدانند 
ــک تعرفه وجود دارد و اگر اختالفی  ــور ها ی که در خیلی از این کش
هم وجود دارد این اختالفات نجومی نیست.عضو سابق هیات مدیره 
ــت  ــت که وزارت بهداش ــال اس تأمین اجتماعی می  گوید: چهل س
سرانه ی درمان ۴۵میلیون تحت پوشش تأمین اجتماعی را پرداخت 
نمی کند؛ چرا جلوی وزارت بهداشت را نمی گیرند؟ خود دولت چرا 
ــرانه ی درمان تأمین اجتماعی را پرداخت نمی کند؟ وقتی هزینه  س
ــوِد کارگر و  ــته را تأمین اجتماعی و یا خ ــاِن کارگر و بازنشس درم
ــته پرداخت می کند، چرا سرانه ی درمان را وزارت بهداشت  بازنشس
باید بگیرد؟او تأکید می کند: راهکار، عمل کردن به قانون است. قبل 
ــابقه ی بازنشستگی راهکار های دیگری هم  از رفتِن سراغ سن و س
ــأله را از آخر حل کند؟شوکت  وجود دارد. چرا دولت می خواهد مس
در مورد استدالِل افزایش سن امید به زندگی نیز می گوید: اول اینکه 

نمی توان براساس این یک مؤلفه چنین تصمیمی گرفت. و بعد سؤال 
ــن امید به زندگی در بین کارگران و بازنشستگان  ــت که س این اس
جامعه همان اندازه افزایش پیدا کرده که در بین افراد مرفه افزایش 
یافته؟! چطور وقتی حقوق یک کارگر و بازنشسته کف سبد معیشت 
ــن بازنشستگی  ــش نمی دهد دولت به دنبال افزایش س را هم پوش
ــعه یافته مقایسه می کند؟ این ها  ــت و خود را با کشور های توس اس
بهانه است، چیزی بیشتر از این نیست. این فعال کارگری می گوید: 
ــده در حق کارگران و  ــا همین جا هم با تصمیماتی که گرفته ش ت
ــت. اگر اینگونه نبود امروز نباید  ــتگان ظلم زیادی شده اس بازنشس
سبد معیشت ۱۵میلیون و حقوق کارگر و بازنشسته ۵ تا۶ میلیون 
می شد. شوکت در ادامه به لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی 
اشاره می کند و می گوید: هر جایی که به مردم اطمینان کنیم میزان 
ــاد کاهش و بهره وری افزایش پیدا می کند. احیای شورای عالی  فس
ــه جانبه که در آن کارگران و  تأمین اجتماعی، به عنوان یک نهاد س
بازنشستگان واقعاً یک طرِف اصلِی تصمیم گیری باشند، می تواند به 
ــازمان کمک کند. عضو سابق هیأت مدیره تأمین  بهبود وضعیِت س
اجتماعی می  گوید: امروز شستا مثل یک ماِل بی صاحب می ماند در 
ــتند،  ــته که صاحباِن اصلِی آن هس صورتی که اگر کارگر و بازنشس
ــاد. در واقع  ــه چنین روزی نمی افت ــرای آن تصمیم می گرفتند ب ب
ــه کارگران و  ــود مدیریِت منابِع متعلق ب ــم بگویم نمی ش می خواه
ــتگان را به دست دولت داد و بعد براِی جبراِن یک مدیریِت  بازنشس
ــراِغ کارگران و بازنشستگان رفت. تمام اتفاقات امروز  ناکارآمد به س
ــوکت می گوید: ۸۰درصد از سوِد  نتیجه ی دخالت دولت هاست.ش
ــت که خودمان سرمایه گذاری کردیم  ما مربوط به شرکت هایی اس
ــت که ما تنها بر بیست درصد از سرمایه ی خودمان  و این درحالیس
ــم، مابقی را دولتی ها بابت رد دیون به ما دادند  صاحب اختیار بودی
ــان می دهد که هر جا  ــت. این وضعیت نش ــان پایین اس که سودش
ــر جا مدیریت  ــرر و زیان دادیم و ه ــت کردند ما ض ــا دخال دولت ه
ــم. از این منظر احیای  ــود کردی ــت صاحباِن اصلی افتاده س به دس
ــکل واقعی می تواند کمک کننده ــورایعالی تأمین اجتماعی به ش  ش

 باشد.

<باید تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شود
از سوی دیگر عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی 
شهر تهران گفت: هیأت امنای تأمین اجتماعی باید عین قانون ۳۸ 
ــتگان را اجرا کنند، چرا که مجلس،  ــد افزایش حقوق بازنشس درص
ــی، عضو هیأت مدیره  ــه دولت را ملغی کرد.علی اکبر عیوض مصوب
ــران در گفت وگو با  ــهر ته ــتگان تأمین اجتماعی ش کانون بازنشس
فارس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت    درباره تفویض اختیار 
هیأت دولت به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین 
ــاله افزایش حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: هیأت  اجتماعی در مس
ــون ۳۸ درصد افزایش حقوق  ــای تأمین اجتماعی باید عین قان امن
ــرا که مجلس، مصوبه دولت را ملغی  ــتگان را اجرا کنند، چ بازنشس
ــن اجتماعی افزایش۳۸ درصدی  ــرد.وی افزود: هیأت مدیره تأمی ک
ــود؛ با این حال  ــنهاد داده ب ــتگان را به دولت پیش ــوق بازنشس حق
ــود.دولت موضوع  ــورای عالی کار اجرا ش باید عین همان مصوبه ش
ــتگان را به وزرای عضو هیات امنای سازمان  افزایش حقوق بازنشس
ــتگی تامین اجتماعی تفویض کرد. برهمین اساس امسال  بازنشس
ــورای عالی کار در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی  مصوبه ش
تجزیه و تحلیل و منابع و مصارف آن دیده شده و به هیأت وزیران 
برای تأیید ارسال شده است که همین کار ۵ماه طول کشید؛ نهایتاً 
ــالف قانون اعالم و تأکید  ــس ورود کرده و مصوبه دولت را خ مجل
ــاس ماده ۹۶ سازمان  ــورای عالی کار براس کرد باید عین مصوبه ش
ــه نهایتاً باید تا پس  ــن اجتماعی اجرا و حقوق افزایش یابد ک تأمی

فردا ابالغ شود.

 چرا افزایش سن بازنشستگی؟ 

 شوکت: همواره راحت ترین راه بهره ُجستن از 
جیِب کارگران و بازنشستگان است. افزایش سن 
بازنشستگی بدون توجه به مسائل دیگر رفتاری 
صندوق  رسیدِن  حال  هر  به  است.  ناعادالنه 
تأمین اجتماعی به چنین بحرانی نتیجه ی رفتاِر 
و  بوده  چپ  تا  راست  از  مختلف  دولت های 
کارگران و بازنشستگان در آن نقشی نداشته اند 
که امروز بخواهند هزینه ی آن را پرداخت کنند. 
نمی توان به راحتی در اولین اقدام برای بهبود 
اوضاع صندوق تأمین اجتماعی سهم و حِق آن ها 

را نادیده گرفت

ــورای عالی  ــت و درمان از مصوبه ش ــرپیچی وزارت بهداش نماینده مردم تهران در مجلس درباره س
ــکی و کادر درمانی کشور اظهار کرد: این امر مسلم و  انقالب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پزش
ــت که وقتی تعداد نیروهای متخصص و کار بلد در زمینه های مهارتی و تخصصی از  قابل فهمی اس
جمله حوزه پزشکی و درمان باالتر برود، ما میتوانیم با فراغ بال و آسودگی خاطر بیشتری نسبت به 
انتخاب متخصص با کیفیت و مجرب اقدام کنیم.غالمحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس 
ــت و درمان  از مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر افزایش  ــرپیچی وزارت بهداش درباره س
ظرفیت پزشکی و کادر درمانی کشور، در گفت و گو با برنا اظهار کرد: در همین راستا، من هیچ فردی 
را متهم نمیکنم که از مخالفت با مصوبه به دنبال بهره برداری و سودجویی شخصی یا گروهی است، 
ــتند. باید از  ــلم هس اما به نظرم این افراد قبل از هر چیز در حال مخالفت با یک تصمیم عقالنی مس
اینها پرسید چرا در سایر زمینه ها معتقدند باید رقابت برقرار بوده و افزایش کیفیت وجود داشته باشد 
ــد، اما در چنین مسئله بسیار مهمی  ــختی نش تا در انتخاب و فرصت گزینش دچار محدودیت و س
که با سالمت جامعه در ارتباط است بدین شکل اصرار دارند بایستی به عرضه بسیار محدود نیروی 
پزشکی بسنده شود و نسبت به افزایش و تربیت کادر درمانی برای سالهای آینده و در مواقع بحرانی 
خودداری کرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: از سوی دیگر، باید توجه داشت میان 
عرضه و تقاضای خدمات و کاالها ارتباط روشن و منطقی برقرار است. درنتیجه وقتی تقاضا در سطح 
کشور برای بکارگیری نیروهای متخصص باال برود اما متقابال عرضه و فعالیت چنین افرادی کم باشد، 
طبیعی است که تعرفه خدمات پزشکی افزایش چشمگیری خواهد داشت و حتی در این حالت ممکن 

است کیفیت خدمات دهی کادر پزشکی و درمانی پایین بیاید.

رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد که سیل قابل پیش بینی است اما در حد اندک.به گزارش 
ــی درباره پیش بینی هواشناسی از وقوع سیل اظهار کرد: از  ــنا، علی سالجقه در پاسخ به پرسش ایس
ــت، ولی در حد اندک. شرایط تغییر اقلیمی وضعیتی را ایجاد کرده  لحاظ آماری قابل پیش بینی اس
که پیش بینی سازمان هواشناسیو دستگاه های دیگر خیلی نمی تواند دقیق باشد.وی افزود: توده ابری 
می آید، جبهه ای که حرکت می کند و وارد کشور می شود، پیش بینی می شود، ولی باد و مسائل دیگر 
به سرعت تأثیر می گذارد. البته دستگاه های متخصص کار خود را انجام می دهند، ولی اینکه بخواهند 
دقیقاً پیش بینی کنند تحت تاثیر این موارد است. من نمی خواهم به آن معنا دفاع کنم، ولی از لحاظ 
علمی این پیش بینی خیلی نمی تواند جایی داشته باشد.سالجقه یادآور شد: در شرایط تغییر اقلیمی، 
ــت و اینکه آیا قابل  ــت مدیریت کردن این موارد اس ــیم. آنچه که مهم اس باید منتظر این موارد باش
مدیریت کردن است یا نه. بارها گفتیم که کامال قابل مدیریت کردن است و آنچه در زمینه مدیریت 
جامع حوزه آبخیز گفته ایم به عنوان یک نقشه راهبردی برای کشور و همه دستگاه ها موردنظر قرار 
گیرد.رئیس سازمان محیط زیست گفت: هر دستکاری در طبیعت برمبنای توانمندی ها و داشته های 
ــود خیلی راحت می توانیم مسائلی مثل سیالب و مخاطرات دیگر را کنترل کنیم.  طبیعت انجام ش
کشور ما از لحاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دوسال سیل نیامد، خشکسالی نبود و زلزله نیامد باید 
انگشت به دهان باشیم. این ذات سرزمین ماست و باید آن را با همین مقتضیات مدیریت کنیم.وی 
افزود: متاسفانه برخی اوقات دنبال کارهای هزینه بر می رویم که بیشتر به چشم بیاید، اما از کارهایی 
ــده را آرام کند را  ــه هارمونی طبیعت را حفظ می کند و خیلی راحت می تواند جریان های رام نش ک

پیگیری نمی کنیم.

این روزها اعالم نتایج و انتخاب رشته  دغدغه بسیاری از خانواده ها 
ــته ای  ــان در رش ــت و با توجه به اینکه قبولی فرزندانش ــده اس ش
ــی از آینده آن ها را رقم می زند بازار مشاوران کنکور  ــب بخش مناس
ــده، از این رو سراغ یکی از عوامل موثر در کنکور  ــیار داغ ش نیز بس
رفتیم و در این باره با وی گفتگو کردیم.عضو هیات علمی دانشگاه 
ــفانه سال هاست که برخی افراد سودجو  تربت حیدریه گفت: متاس
ــبی های سوری راه  ــری کاس و بی اطالع قبل و بعد از کنکور سراس
ــه کردن داوطلبان و خانواده ها را  انداخته اند که چیزی جز سرکیس
در بر ندارد. علیرضا صالحان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دالالن 
یا همان مافیای کنکور ماه ها قبل از این آزمون با تبلیغات گسترده 
ــمت کالس های تست و مشاوره های قبل کنکور  داوطلبان را به س
ــیر داده و  جذب می کنند و بالفاصله پس از اتمام کنکور تغییر مس
ــمت انتخاب رشته درست و مناسب هدایت  تبلیغات خود را به س

می کنند.وی با اشاره به عدم اطالع بسیاری از این مشاوران سوری 
ــته  افزود: این افراد به دنبال داللی  ــبت به کنکور و انتخاب رش نس
ــتند در این میان با توجه  ــور و دریافت هزینه های گزاف هس کنک
به شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم تمکن مالی 
ــتند در این کالس ها و مشاوره ها شرکت کنند که همین  قادر نیس
امر موجب تضعیف روحیه داوطلب و حتی شکست آن ها در کنکور 
ــته درست نیاز به یک  ــد. صالحان بیان کرد: انتخاب رش خواهد ش
ــته های منتخب  مدیریت صحیح و اطالعات کافی در خصوص رش
ــود دانش آموز با یک  ــا هر منطقه دارد، این کار را خ ــب ب و متناس
بررسی از وضعیت کنکوری های سال گذشته نسبت به رتبه کسب 
شده و تعداد جذب کنندگان دانشگاهی می تواند انجام دهد تا رشته 
ــگاه انتخاب کنند. وی در ادامه  ــب رتبه و نیاز دانش خود را برحس
ــح داد: عالوه بر این هر داوطلب پس از اعالم رتبه ها می تواند  توضی

ــنجش مراجعه کند و طبق آنچه در سازمان سنجش  ــایت س به س
برحسب نیاز دانشگاه ها بارگذاری شده اولویت های خود را انتخاب 
ــه مطرح کرد:  ــگاه تربت حیدری ــد. این عضو هیات علمی دانش کن
ــرایط کنکور برای  ــی که ش هرچند در این میان با توجه به استرس
ــی آورد و تضمین آینده فرد در گرو  ــب و خانواده به وجود م داوطل
نتیجه خوب و انتخاب رشته  برتر است، هر هزینه ای که دربرداشته 
ــد حاضر به پرداخت هستند و کار مفیدی که سازمان سنجش  باش
ــد برای قطع دخالت دالالن کنکور و کاهش هزینه خانواده  می توان
انجام دهد این است که به عنوان متولی امر یک اپلیکیشن طراحی 
ــته قبول شده  ــامی افراد با درج رتبه و رش کرده تا متقاضیان به اس
ــی پیدا کنند تا بتوانند برحسب الگوی مطرح شده درست  دسترس
انتخاب رشته کنند. وی با توجه به  نابسامانی تغییرات در کنکور و 
ایجاد تنش در بین داوطلبان تصریح کرد: متاسفانه با تغییر رویکرد 
ــذف کنکور همچنان برای  ــامانی در ماندن یا ح دولت ها این نابس

خانواده ها استرس برانگیز شده است.
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خوزستان؛نهر"عبودی"
پرآبشد؛"جاموس"ها

خوشحالشدند
ــد آن هم  ــده ان ــتان پرآب ش نهرهای خوزس
ــرجی. اتفاقی که  ــط تابستان و گرما و ش وس
ــرش را نمی کرد. وقتی گرمای  هیچ کس فک
ــس را در  ــچ ک ــتان، هی ــر تابس ــوزان ظه  س
خیابان های "شادگان" باقی نگذاشته و همه 
ــمت خانه ها فراری داده گاومیش ها  را به س
ــهر، آب بازی می کنند و خنک  در نهرهای ش
می شوند.حاال باران های سیل آسا در مناطق 
ــران، رودخانه و نهرها را در   مرکزی و غربی ای
پایین دست پرآب کرده اند. در شهر "شادگان" 
ــودی"  محل  ــتان، نهر "عب در جنوب خوزس
ــت؛ کنار  ــش های زیادی اس  آب تنی گاومی
 نخل هایی که قد کشیده اند و از بی آبی جان سالم 
ــود  به در برده اند؛ نخل هایی که حاال می ش
ــالل" )خاَرک( های زرد و قرمز آنها را دید.  "َخ
ــب ها را دید و  ــود این نیمه رط و مگر می ش
هوس "سمعران" و "برحی" نکرد.حاال نگرانی 
صاحبان جاموس ها ) گاومیش ها( کمتر شده 
ــد" یکی از نخل داران منطقه،  گرچه "ابواحم
سری به تاسف تکان می دهد. او در حالی که 
در اوج گرما و شرجی،  به سیگار کوچکش پُک 
می زند و می گوید: اگر چند ماه قبل آب را باز 
می کردند االن خارک و رطب بهتری برداشت 
می کردیم.  وقتی نخل، سیراب باشد شیرینی 
ــان می دهد.  ــگ خرما هم نش ــدازه و رن و ان
شادگان از مراکز مهم تولید خرماست. خارک 
و رطب آن معروف است و پرمشتری.آن طرف تر 
کودکانی قد و نیم قد با چهره آفتاب سوخته 
در گرمای ظهر ، داخل نهر شیرجه می زنند. 
ــی که جز نخل و گامیش و کودکان  ظهر داغ
بازیگوش، کسی در خیابان نیست. کودکان در 
نهر گاهی به جاموس ها )گاومیش ها( نزدیک 
ــش می روند و  ــوند؛ باالی کمر گاومی می ش
ــیرجه می زنند.  گاومیش هم انگار از این  ش
 هم بازی، خوشش آمده.به گزارش عصرایران، 
ــر ــوم گاومیش ها س ــک نهر که می ش  نزدی
ــته، چشمانی  بر می گردانند. با چهره ای خس
ــه حرف ــی ک ــوم و نگاه ــا معص ــت ام  درش
 می زند. انگار می گوید حتما باید بارانی ببارد 
ــیالبی راه بیفتد تا اینجا در نهر عبودی،  و س
ــاال بیاید و ما راحت و بی دغدغه آب تنی  آب ب
ــی گرداند و  ــر بر م کنیم؟ هر چند دقیقه س
ــمانش با من حرف می زند. انگار نگران  چش
ــتانش در هورالعظیم و کرخه و حمیدیه  دوس
است. نمی داند آب به آنجا هم رسیده یا  آنجا 
همچنان خشکی و عطش حکم فرماست.پلک 
ــط نهر. عدنان صاحب  ــی زند و می رود وس  م
ــت. چون مادری که فرزندانش  گاومیش هاس
ــر و صورت  ــت به س ــا دس ــرده ب ــام ب  را حم
ــر  ــد. گاهی هم س ــش ها آب می پاش گاومی
ــر آب می کند.  ــی گیرد و زی ــی را م گاومیش
سعی دارد همه بدن "جاموس"، خیس شود. 
با دست آب می پاشد و به عربی می گوید:"ما 
ــا را تحمل نمی کنند(. یتحملن الحر" )گرم
ــد و دوباره به  ــوس چرخی در آب می زن جام
ــود و دوباره رو  ــاحل نزدیک می ش سمت س
ــمت  ــم می دوزد به س می کند به من و چش
ــروع می کند حرف زدن با  ــم هایم و ش چش
ــای میدان" ۱۲  ــماهایش. به یاد گربه ه چش
ــان با من  نیلوفر" افتادم. آنها هم با چشمانش
ــرای طلب غذا  ــد. معصومانه ب حرف می زنن
ــمان  ــی می کنند یا در ُچرت و با چش دلربای
ــد. همان  ــواب طلب دارن ــاز ادامه خ ــه ب  نیم
گربه هایی که آقای سانسورچی به آنها هم رحم 
نکرد و در فیلم تازه کیانوش عیاری حذفشان 
کرد.نهر عبودی، خط سیر زندگی شهر است. 
ــید. وقتی پر آب  می توان حیات را از آن چش
ــد و گاومیش ها سرحال و کودکان شاد...  باش
یعنی آن طرف تر هم نخل ها سیراب اند؛ گرچه 
چند ماه تشنگی کشیدند.آب که بیاید تاالب 
شادگان هم حالش خوب می شود، ماهی های 
تاالب خوشمزه می شوند و مردم شهر، مجبور 
ــتند کنار آب باشند و ماهی قزل آال را با  نیس
"حشو" کباب کنند عین ماهی "صبور"؛ قزل 
ــی که از دیگر استان ها می آید؛  آالی پرورش
ــی "بنی" هور طعم لجن می دهد از  آخر ماه
بس فاضالب و پساب به هور می ریزد.شادگان 
و تک تک شهرهای خوزستان، تشنه اند. حاال 
ــت و آبی  ــئولین خبری نیس که از تدبیر مس
ــاید خدا حرف  ــیر آنها جریان ندارد ش از مس
ــده و آبی برای  ــمان گاومیش ها را خوان چش

بدرقه شهر فرستاده است.
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آفتاب یزد - یوسف خاکیان: گاهی اوقات فکر می کنم باید جمع 
کنیم از ایران بریم، به جایی که توش رفاه و این چیزا باشه، البته نه 
به خاطر اینکه االن کشور ما تو شرایط تورم افسارگسیخته و بی پولی 
و بیکاری و کرونا و نبود قانون کپی رایت و سرک کشیدن این و اون 
تو زندگی دیگران و هزار تا مسئله و مشکل دیگه باشه، اگه به فرض 
محال همه مســئوالن آســتین باال بزنن و همت کنــن و تمام این 
مشکالت حل بشه و ممکلت ما به نوعی به مدینه فاضله تبدیل بشه، 
گمون کنم باز هم باید جمع کنیم از ایران بریم )خدا رو شکر که چند 
وقــت پیش یکی از مجریان تلویزیون که بعدها خبر رســید خواهر 
خــودش هم جمع کرده از ایران رفتــه، راه نجات از این وضعیت رو 
نشــونمون داد، اگه نه ما از کجــا باید می فهمیدیم که برای خالص 
شــدن از این وضعیت ناهنجار می تونیم جمــع کنیم از ایران بریم( 
حتما می پرسید که آقای عقل کل وقتی همه چیز بر وفق مراد باشه 
و هیچ مشکلی نداشته باشیم برای چی باید خونه و کاشونه خودمون 
رو ول کنیم و خودمون رو آواره دیار غربت کنیم؟ من برای این حرفم 
یه دلیل بزرگ دارم، اون دلیــل بزرگ رو هم با عنوان »تلویزیون و 
برنامه هاش« بهتون معرفی می کنم. راستش من یه نفر نمی دونم از 
دســت این »تلویزیون و برنامه هاش« کجا برم خودمو سربه نیست 
کنم، بعید می دونم که شما هم حس و حالی شبیه من نداشته باشید. 
»تلویزیــون و برنامه هاش« یه جورایی شــدن مخل آســایش من، 
می دونید چرا؟ به این دلیل که هر کدوم از ســریال هایی که تا حاال 
روی آنتن رفتن چندین و چندبار بازپخش شــدن و دوباره بازپخش 
شدن و دوباره بازپخش شدن. حتما همه شما می دونید که توی عرف 
به اینگونه سریال ها میگن »سریال های تکراری«. رسانه ملی یا همون 
تلویزیون میلی خودمون سالهاســت داره سریال هایی رو روی آنتن 
خودش می فرســته که هر کدوم از اونا رو بارها پخش کرده و اونقدر 
این کار رو دوباره و سه باره و چندین و چند باره انجام داده که همه 
مردم تمام سکانس و پالن هاشون رو از بََرن و وقتی این سریال ها از 
تلویزیون پخش می شــن، تک تک افراد خانواده می تونن پا به پای 
بازیگرا، تمام دیالوگ های اونا رو بیان کنن. حاال معلوم نیست اینهمه 
تکراری که در صداوسیما صورت می گیره هدفش چیه و قراره از این 
رهگذره چه چیزی عایدش بشــه. هر چند وقت یه بار هم یه سری 
تمــاس تلفنی که مال بخشــی از مخاطبان هســت رو روی آنتن 
می فرســته و اونا رو پخش می کنه که حــرف عمده این تماس های 
تلفنی اینه که مردم از صداوسیما درخواست می کنن که سریال های 
قدیمی رو دوباره روی آنتن بفرســتن تا اونا بتونن با تماشــای اون 
سریال ها با نوستالژی هاشون خاطره بازی کنن و گذشته های دور و 
نزدیکشــون رو به یاد بیارن. حاال اینکه این عده از مردم که چنین 
تقاضایــی دارن چند درصد کل جمعیت ایران رو تشــکیل می دن، 
بماند. بر کســی پوشیده نیست که صداوسیمای مملکت ما بیش از 
بیســت کانال رادیویی و تلویزیونی داره، کانال هایی که بعضیاشون 
ورزشی ان، برخی شون به پخش برنامه های مستند می پردازن و یه 
تعدادی شون هم فیلم و سریال و خبر و برنامه های تاکشو محور روی 
آنتن خودشون می فرستن. با یه بررسی ساده می شه فهمید که تمام 
این شــبکه ها برای این به وجود اومدن که به جمعیت ۸۵ میلیونی 
ایران خوراک فرهنگی بدن، )الزمه این توضیح رو بیان کنم که وقتی 
از خوراک فرهنگی و مهیا کردنش توسط صداوسیما حرف می زنیم 
باید به این حقیقت هم واقف باشیم که وجود شبکه های تلویزیونی 
فقط شــامل صداوســیمای ما نمیشه و کشــورهای دیگه هم برای 
خودشون تلویزیون دارن و هر کدوم از این تلویزیون ها برای خودشون 
شبکه های مختلفی دارن که در طول شبانه روز برنامه های متفاوتی 

رو روی آنتن خودشون می فرســتن تا برای مردم خوراک فرهنگی 
تهیه کنن( بدیهیه که توی جامعه جهانی وقتی از واژه مردم و رابطه 
اونا با شبکه های تلویزیونی صحبت می کنیم فقط در مورد آدم هایی 
کــه توی یک اقلیم در کنار هــم زندگی می کنن حرف نمی زنیم. با 
توجــه به وجود فضای مجازی و انبوه ماهواره هایی که توی فضا قرار 
دارن، وقتــی درباره مردم صحبت می کنیــم منظورمون مردم تمام 
دنیاست. حاال دیگه مثل گذشته نیست که چندین و چند روز طول 
بکشه تا یه نفر از شرق کره زمین از حال و احوال کسی که تو غرب 
کره زمین زندگی می کنه مطلع بشــه. به قول شــاعر »جهان دیگر 
جهان آن زمانها نیست« االنه با کلیک ساده می شه از اخبار دورترین 
نقاط دنیا مطلع شــد و فهمید اون سوی کره زمین چه اتفاقاتی در 
حال رخ دادنه. مسلمه که ماهواره ها هم برای رسیدن به چنین هدفی 
به وجود اومدن. تو این روزگار اکثریت قریب به اتفاق کســانی که تو 
حوزه رسانه »مخصوصا رادیو و تلویزیون« کار می کنن یه هدف بزرگ 
دارن، اون هــدف بزرگ هم »مخاطب جهانیه« به عبارت ســاده تر 
دســت اندرکاران تلویزیون ها و ماهواره های جهانی هدفشون از کار 
کردن تو حوزه رســانه های تصویری اینه کــه برنامه هایی که تولید 
می کنن، مخاطب جهانی داشــته باشه، مسلما وقتی درباره مخاطب 
جهانی حرف می زنیم، در خصوص بی نهایت سلیقه و خواست فردی 
ســخن می گیم که تو دنیا وجود داره، مردمی که هر کدومشون یک 
نوع برنامه خاص رو دوست دارن و به اون عالقمندن، این یعنی اون 
کسانی که تو حوزه رسانه کار می کنن برای اینکه تو کارشون موفق 
باشن و مخاطب جهانی بیشتری رو به سمت تماشای تلویزیون های 
خودشــون جذب کنن باید در تهیه خــوراک فرهنگی برای جامعه 
جهانی تمام این سلیقه ها و خواسته ها و نیازها رو در نظر بگیرن و بر 
اساس اون سلیقه ها و خواسته ها و نیازها به تولید برنامه های مختلف 
مبادرت بورزن. با نگاهی اجمالی به شبکه های ماهواره های که توی 
دنیا وجود دارن می شــه متوجه شد که کسانی که تو حوزه رسانه تو 
این شــبکه ها کار می کنن تا حد زیادی به هدفی که برای خودشون 
در نظر گرفتن، رســیدن، می پرســید چرا؟ خــب معلومه، دلیلش 
استقبال مردم دنیا از برنامه ها و فیلم ها و سریال های یه که هر کدوم 
از این شبکه ها تو ۲۴ ساعت شبانه روز روانه آنتن خودشون می کنن. 
برنامه ها و ســریال ها و فیلم های ســینمایی که بیش از ۹۰ درصد 
مخاطبانی رو که تو جامعه جهانی زندگی می کنن راضی می کنه و به 
سلیقه ها، خواسته ها و نیازهای اونا پاسخ در خور توجهی می ده. حاال 
در نظــر بگیرید که تلویزیون ملی ما که برای مخاطب داخلی برنامه 
پخش می کنه، قراره که مخاطــب ۸۵ میلیونی خودش رو تو اقلیم 

خودش راضی نگه داره و برای ســلیقه ها، خواسته ها و نیازهای اون 
خوراک فرهنگی تولید کنه. با توجه به مسائلی که در این گزارش به 
اونا اشاره شد، به نظر شما صداوسیمای کشور ما می تونه در رسیدن 
به این هدف موفق عمل کنه؟ اصال تا به حال موفق عمل کرده؟ توی 
این گزارش بیان کردیم که تلویزیون ملی ما سالهاســت که در حال 
پخش ســریال هاییه کــه هر کدوم از اونها رو بــه کرات روی آنتن 
خودش فرستاده و این یعنی مخاطب میلیونی بارها هر کدوم از این 
ســریال ها رو از آنتن شبکه های مختلف به تماشا نشسته و تماشای 
دوباره اونها، سلیقه ها، خواسته ها و نیازهای او رو چندان راضی نگه 
نمی داره. اجازه بدید یه مثال ســاده بزنیم. چند شبیه که شبکه ای 
فیلم به مناســبت فرا رســیدن ایام محرم اقدام به پخش ســریال 
»مختارنامه« به کارگردانی داوود میرباقری کرده، سریالی که کسی 
منکر جذابیتش نیســت، اما سوال اینجاست که این جذابیت تا چه 
زمانی قراره برای مخاطب تلویزیونی وجود داشته باشه و بتونه او رو 
وادار کنه که دوباره به تماشای این سریال بشینه؟ جالبه بدونید که 
تو همین ایام شبکه یک سیما هم اقدام به پخش سریال تلویزیونی 
»شب دهم« به کارگردانی حسن فتحی کرده. اگه نگاهی به گذشته 
بندازیم متوجه می شــیم که در طول ســالهای گذشته یعنی سال 
۱۴۰۰، ســال ۱۳۹۹، سال ۱۳۹۸، ســال ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۶، سال 
۱۳۹۵ و... دو سریالی که اسم اونها رو بیان کردیم در ایام محرم روی 
آنتن تلویزیون رفتن، این یعنی این دو ســریال هر سال با آغاز ایام 
محرم به عنوان خوراک فرهنگی به مخاطب ارائه شدن تا جوابگوی 
سلیقه ها، خواسته ها و نیازهای مخاطب ۸۵ میلیونی ایران باشن. این 
اتفاق در حالی رخ داده که صداوسیما در سالهای گذشته و سالهای 
پیش رو هیچ تولید محتوای ســریالی جدیدی برای روزها و شبهای 
محرم نداشــته و بزرگترین دلیلی هم که برای این عدم تولید محتوا 
بیان کرده این بوده که بودجه نداریم سریال جدید بسازیم. از طرف 
دیگه خود صداوســیمایی ها مدعی هســتن که مردم تو ۲۴ ساعت 
شــبانه روز مدام با اونا تماس می گیرن ازشــون درخواســت پخش 
سریال های تکراری رو می کنن، با این وصف تلویزیون چرا باید سریال 
جدید با موضوعیت محرم بسازه، خب همون سریاالی قبلی رو روی 
آنتنش می فرســته و مخاطب رو راضی می کنه دیگه. اما هیچوقت 
مشــخص نمی شــه که این عده ای که مدام درخواست سریال های 
تکراری رو از تلویزیون دارن چند درصد مردم رو تشــکیل می دن و 
اساسا تکلیف سلیقه ها، خواسته ها و نیازهای اون عده ای که هیچوقت 
درخواست پخش ســریال های تکراری رو از تلویزیون نداشتن چی 
میشه؟ چه کسی خوراک فرهنگی اونا رو تولید می کنه؟ تلویزیون که 
داره مدام ســریال تکراری پخش می کنه و حواسش به مخاطبی که 
خیلی با پخش سریال های تکراری میونه ای نداره، نیست، این عده از 
مخاطبان هم که نمی تونن بی خیال نیازهای روحی و روانیشون بشن، 
پس تکلیــف چیه؟ اینجاســت کــه مخاطب وطنی بــرای اینکه 
خواســته های روحی و روانیش رو راضی نگه داره، به سمت تماشای 
برنامه های ماهــواره میره و این یعنی ریــزش مخاطب تلویزیونی. 
متاسفانه در طول این سال ها رسانه ملی با عملکردی که داشته و دور 
تسلسلی که به وجود آورده نشون داده که این ریرش مخاطب اصال 
و ابدا براش اهمیت نداره که اگه داشت تلویزیون در طول این سال ها 
در کنار پخش ســریال های تکراری با موضوعیت ماه محرم، اقدام به 
تولید ســریال های جدیدی می کرد که قیام امام حسین )ع( و یاران 
باوفای او رو به شــکلی دگرگونه به تصویر بشــکه و حداقل پاســخ 
خواسته های مذهبی و دینی مخاطبی که دیگه عالقمند به تماشای 

برنامه های تلویزیونی نیست، رو بده.

فرهنگی

نمایشگاه نقاشی رضا صدیقیان با عنوان »حد« در گالری اُ برگزار شد. 
صدیقیان با بیان اینکه در این نمایشگاه ۱۶ تابلو و ۴ آرت بوک به نمایش 
درآمد گفت: کارهای من به شکل مجموعه نیستند و چند سالی است 
که یک روند را طی می کنند. این نمایشگاه نیز در ادامه نمایشگاهی 
اســت که شش سال پیش در گالری »امکان« برگزار کردم و آثارم در 
امتداد همان کارها است. از متریال های مختلف مانند اکریلیک، رنگ 
روغن، جوهر و... روی کاغذ استفاده می کنم و کالژ در همه کارهایم ثابت 
است. صدیقیان افزود: کارهایم ایده محور نیست و برخورد فرمالیستی با 
اثر دارم. در عین حال که کارهایم کمینه گرا و مینی مالیستی هستند، 
حالت انباشت دارد و الیه الیه کاغذها و رنگ ها را روی هم می آورم، اما 

در نهایت فرمی ساده دیده می شود. او با بیان اینکه سال ها در کارهایش 
رنگ وجود نداشت افزود: ۱۲ سال فقط از سیاه و سفید استفاده می کردم 
اما در بعضی از کارهای جدیدم رنگ هم اضافه شده است. این آثار در 
 طول چند سال شکل گرفته است و مرور زمان و تغییرات را در آن ها 
حــس می کنید. به گزارش هنرآنالین، او درباره آغاز این نوع کار خود 
گفت: ۱۴ سال پیش یک کار بزرگ دو متری انجام دادم که آن را آغاز 
کارهای بعدی خود می دانم. آن کار خیلی اتفاقی شکل گرفت و این 
فرم های تکرار شونده که در همه آثار سال های اخیرم وجود داشته است 
ارجاع به همان تابلوی اولیه است. آن کار برایم شبیه شیئ یا سوژه ای 
شد که مدام به آن رجوع می کنم و دوباره با تکنیک و ابعاد دیگر به آن 

می پردازم. البته همه کارهای فعلی من راجع به آن فرم نیست اما بعضی 
کارها پرداختی دوباره از آن است. 

آکادمی فیلم و تلویزیونی ایرلند فیلم »دختر ساکت« ساخته »کولم 
بایریــد« را به عنوان نماینده این کشــور در شــاخه بهترین فیلم 
بین المللی )غیرانگلیســی زبان( اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرد. داستان 
این فیلم در ســال ۱۹۸۱ در روستایی در ایرلند می گذرد و درباره 
دختــری به نام کیت )کاترین کلینچ( کــه از خانواده پرجمعیت و 
ناکارآمد خود جدا می شــود تا تابستان را با اقوام دور زندگی کند. 
ایــن فیلم اخیراً به اولین فیلم ایرلندی زبان تبدیل شــد که برنده 
جایزه بهترین فیلم آکادمی ســینمای ایرلند شد و هفت جایزه از 
جمله کارگردانی، بازیگر زن، فیلمبرداری، تدوین، طراحی تولید و 

موسیقی را دریافت کرد. مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها 
برای رقابت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ پس 
از چند ســال به شرایط قبل از همه گیری کرونا بازگشته و کمیته 
اســکار کشورهای مختلف در نهایت تا ســوم اکتبر )۱۱ مهر ماه( 
فرصت دارند تا با بررســی گزینه های مختلــف در نهایت نماینده 
رسمی سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند. فهرست نامزدهای 
اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار شامل ۱۵ فیلم در 
تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آذر( و ۵ نامزدهای نهایی نیز روز ۲۴ 
ژانویه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( معرفی می شوند. به گزارش ایسنا به نقل از 

ورایتی، مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز ۱۲ 
مارس ۲۰۲۳ )۲۱ اسفند( در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار می شود. 

تصویربــرداری فیلــم کوتــاه »آلترناتیو« به 
پایان رســید. به گزارش ایلنــا، »آلترناتیو« به 
کارگردانی آرشــامین مظلومی، تهیه کنندگی 
مرتضی مظلومی و به نویســندگی آوا اکبری، 
محصول موسسه ســینمایی آرشامووی بعد از 
۳ ماه پیش تولید و ۳ جلســه فیلمبرداری در 
تهران وارد مرحله تدوین شــد و به زودی قرار 
است وارد جشنواره های خارجی و داخلی شود. 

آرشــامین مظلومی بازیگر و کارگردان درباره 
این فیلم کوتاه بیان کرد: این فیلم نشان دهنده 
تاریکی هایی اســت که در روابط امروزی وجود 
دارد. به گزارش ایلنا، وی در ادامه در مورد ادامه 
فعالیت های خویش افــزود: قرار داد ۱۳، چند 
قدم تا آگاهی ۱ و یــک کاره کوتاه که مربوط 
به موزیک رپ اســت، به زودی جلوی دوربین 

خواهند رفت. 

مستند پژوهشی، تاریخی »َسرپَتی ها« تازه ترین 
ســاخته کیوان مهرگان امروز پنجشــنبه ۱۳ 
مرداد ۱۴۰۱ همزمان با ســالروز صدور فرمان 
مشــروطیت در مدرســه فیلمســازی هیالج 
رونمایی می شود. این مستند با نگاهی تحلیلی 
به رویدادهای مشــروطه در پــی یافتن نقش 
کرمانشــاه در تاریخ مشــروطه ایران است. نام 
فیلم از رمز آخرین عملیات مشــروطه خواهان 

در کرمانشــاه برداشته شــده و در زبان کردی 
به معنای »ســر برهنه« اســت. بــه گزارش 
سینماســینما، فیلمبرداری این فیلم از اوایل 
سال ۱۴۰۱ در کرمانشاه و تهران انجام شد. در 
این فیلم با زمینه شکل گیری انقالب مشروطه 
در کرمانشــاه، نقــش ایالت و علــت فراموش 
شدن نقش کرمانشاه در تاریخ تحوالت انقالب 

مشروطه آشنا می شویم. 

رویدادهای هنری

مکث

جهاد سازندگی

بیمه

رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت گفت: تولید 
دانــش بنیان و توجه به نوآوری ها، محور اقتصاد 
مقاومتی است. به گزارش ایرنا، »محمد اسماعیل 
کفایتــی« در نخســتین همایش ســازندگان 
تجهیزات صنعــت نفت و حــوزه کارفرمایی با 
اشــاره به امضای تفاهم نامه با انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت برای ساخت محصوالت 
مورد نیــاز این صنعت، افزود: تولید بســیار پر 
ریسک بوده و سازماندهی تولید پیچیده تر از سایر 
بخش ها است. وی تاکید کرد: تولید سخت افزار 
و تجهیزات مهم است و اهمیت آن برای کشور در 
حال حاضر بسیار باال است. کفایتی گفت: برای 
حمایت از تولید می توان پیشنهاد داد تا قوانین 

برای این بخش تسهیل شود. رئیس پارک فناوری 
و نوآوری نفت با اشاره به اینکه تصویر درستی از 
اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: محور اقتصاد 
مقاومتی تولید است. وی اضافه کرد: محور تولید 
نیز صنعت، مهندسی و فناوری است و صنعت نیز 
باید با محور دانش مورد توجه قرار گیرد. کفایتی 
با بیان اینکه امسال سال »تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین« است، گفت: انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت می تواند با شــکل گیری 
اســتارتاپ ها به اشتغال کمک کند. وی با اشاره 
به ایجاد کارگروهی با این انجمن، افزود: به دنبال 
این هستیم که صنعت نفت دانش بنیان شود و 

ظرفیت کار افزایش پیدا کند. 

معــاون محرومیت زدایی و توســعه روســتایی 
رئیس جمهور گفت: با اینکه مشــکالتی در گام 
اول داشــتیم اما احیای جهاد سازندگی در گام 
دوم روند مطلوبــی دارد. مدنی تاکید کرد یکی 
از شعارهای دولت از ابتدا محرومیت زدایی است 
که شــخص رئیس جمهور سید محرومان لقب 
گرفتند، به همین ســبب نگاه ویژه ای به سمت 
مناطق محروم روســتاها و عشایر شکل گرفت. 
معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس 
جمهور گفت: با بیان اینکه جهاد ســازندگی در 
ابتدای انقالب برکات زیادی داشته است، گفت: 
با توجه به برکات جهاد سازندگی شخص رئیس 
جمهــور با یک تیم تخصصی تصمیم گرفتند تا 
در زمان مشــخص این جهاد احیا شــود. جهاد 
سازندگی در گام دوم نسبت به گام اول تفاوت ها 
و مختصات خاص خودش را دارد. مدنی ادامه داد 
در گام اول که جهاد سازندگی در ابتدای انقالب 
بود ما در راه، آب، زیرساخت، مسکن و طرح های 
هادی مشکل داشتیم و حتی روستاهایی وجود 
داشت که شناخته شــده نبودند اما در گام دوم 
زیر ساخت ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفت که 
می توان به وضعیت راه و روســتایی۷۸٪ و طرح 
هادی۵۵٪ و گاز ۹۲٪ و برق ۹۵٪ اشــاره کرد. 
وی تصریح کرد با وجود تکمیل زیر ساخت ها در 

گام دوم، مهاجرت به شــهرها افزایش پیدا کرده 
اســت و دولت به دنبال علت این اتفاق است. از 
دیگر مشــکالتی که در حوزه روستا وجود دارد 
تعداد زیاد متولی دســتگاه های مردمی و دولتی 
در روستا است. معاون محرومیت زدایی و توسعه 
روستایی رئیس جمهور گفت: چهار بخش کلیدی 
در دستور کار شورای عالی جهاد سازندگی است 
که عبارت اند از سیاستگذاری، هماهنگی رسانه، 
هماهنگی مردمی و گفتمان سازی است. مدنی 
بیان کرد یکی از مشــکالتی که داشــتیم عدم 
وجود اطالعات کافی در حوزه محرومیت زدایی 
و زیر ساخت ها است. یکسری اطالعات از هزینه 
شرکت های بزرگ در زمینه مسئولیت اجتماعی 
نداریم، ســوالی که به خود می آید این است ایا 
آن هــا بودجه ای را به مســئله محرومیت زدایی 
اختصاص داده اند؟ اگر اختصاص داده شــده آیا 
در جای درســتی هزینه میکنند یا از روی فشار 
استاندار و فرماندار هزینه می شود. وی در پایان 
افزود برای آگاهی مســئولین تصمیم به تنظیم 
نقشی راهی گرفته شد که در آن به این موضوع 
که ما چه تحویل گرفتیم و با چه چیزی مواجه 
هستیم و چگونه جلو برویم، مطرح می شود و این 
نقشــه در ذیل چهار نظام اقتصادی، حکمرانی، 

فرهنگی و اجتماعی، نوآوری تدوین شده است.

مستند تاریخ شفاهی شرکت بیمه البرز )۱۳۹۸-
۱۳۳۸(، روایــت بالندگــی و رشــد بیمه البرز 
طی ۶۰ســال فعالیت از زبان مدیــران عامل و 

پیشکسوتان این شرکت، منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، مستند تاریخ 
شفاهی این شرکت ثبت گوشه ای از تالش های 
مدیران و کارکنان این شــرکت طی شش دهه 
است و در این فیلم مستند مدیران عامل اسبق 
و برخی از پیشکسوتان که هم اکنون از مدیران 
ارشــد و موفق صنعت بیمه هستند، ویژگی ها و 

برتری های بیمه البرز را بازگو می کنند. 
ســاختار و ترکیب بهینه و کم ادعایی کارکنان، 
مشتری مداری، مشتریان وفادار و قدیمی، سرمایه، 
ذخایر و اندوخته کافی، بدنه کارشناسی حرفه ای، 
سرعت در پرداخت خسارت در تمام طول دوران 
فعالیت، حد اعالی حسن نیت در هنگام پرداخت 
خســارت، پایبندی به اخالق حرفه ای و ارتباط 
گسترده با بازار بیمه جهان از جمله ویژگی های 
بیمه البرز است که به گفته آن ها در طول شش 
دهه فعالیت این شرکت موجب توسعه فرهنگ 

بیمه در سطح کشور نیز شده است. 
بنابراین گزارش در بخشــی از این مســتند، به 
اولین ابتکارات و فعالیت هایی که توسط شرکت 
بیمه البرز انجام یافته، از جمله بیمه رزمندگان 
در دفاع مقدس، ارایه بیمه آتش ســوزی منازل 
مسکونی در برابر خسارت های ناشی از جنگ و 
بیمه محموله های کشــتی ها در مقابل حمالت 

دشمنان اشاره شده است. 

به گفته مدیران عامل سابق شرکت بیمه البرز در 
این مستند تاریخی، راه اندازی اولین اینترانت در 
بین شرکت های بیمه، تبدیل قراردادهای نسبی 
به غیر نســبی در صنعت بیمه کشور، پرداخت 
سود مشارکت به شــبکه فروش غیرمستقیم و 
تبیین اولین مرام نامه شرکتی در صنعت بیمه 
کشــور از دیگر فعالیت هایی بوده که برای اولین 
بار در تاریخ فعالیت صنعت بیمه کشور از سوی 

شرکت بیمه البرز پایه گذاری شده است. 
همچنین مدیران سابق شــرکت بیمه البرز در 
مستند تاریخ شــفاهی این شرکت به این نکته 
تاکید کرده اند که صداقت، سعه صدر و سالمت 
کاری همیشــه ســرلوحه فعالیت کارکنان این 
شرکت بوده و هست و به طور قطع می توان گفت 
شــرکت بیمه البرز نقش تربیت نیروی انسانی 
حرفه ای و تزریق نیروی متخصص به شرکت های 
بیمه را که سبب رشد و شکوفایی صنعت بیمه 

کشور شده است، داشته است. 
این مســتند تاریخی که به مناسبت ۶۰ سالگی 
بیمه البرز از ســوی مدیریت روابط عمومی این 
شــرکت تهیه شده، گفت و گو محور و بر اساس 

رویدادهای تاریخی تنظیم شده است. 
در این مســتند با تعدادی از مدیران ارشد بیمه 
البرز در مقاطع مختلف تاریخی از جمله مرحوم 
دکتر ضیا رفیعیان، نصراهلل طهماسبی، سیدمحمد 
آسوده، محمد ابراهیم امین، سید رسول تاجدار، 
هادی اویار حســین و حســین کریمخان زند 

گفت وگو شده است.
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درباره پخش بی پایان 
دور تسلسلسریال های تکراری تلویزیون

»َسرَپتیها«میآیدپایانضبط»آلترناتیو«

»حد«از»ُا«رفت

ایرلندرقابتاسکاربینالمللیراکلیدزد

واژه گزینی  گــروه  عضــو  رضــا خیراندیش، 
تخصصی مهندســی محیط زیست و انرژی از 
دنیا رفت. دکتر رضا خیراندیش از سال ۱۳۸۲ 
به عنــوان عضو گــروه واژه گزینــی تخصصی 

مهندسی محیط زیست و انرژی با فرهنگستان 
همکاری داشــتند. ایشــان مهندس منتخب 
فرهنگســتان علوم در حوزه ی محیط زیست 

بودند. /ایسنا

محمدحسین مهدویان که این روز ها مشغول تولید 
سریال »سرخ و سفید« است، با انتشار تصویری از 
شخصیت مالک در سریال »زخم کاری« در صفحه 
شخصی اینستاگرامش احتمال ساخت فصل دوم 
این سریال را قوی تر کرد. او برای کپشن این پست 

نوشت: »بلند شو مالک« به گزارش خبرآنالین، 
با توجه به اینکه ســازندگان این سریال احتمال 
ســاخت فصل دوم را رد نکرده بودند، شنیده ها 
حاکی از این اســت کــه فیلم نامه دومین فصل 

»زخم کاری« در حال آماده سازی است.

رامتیــن لوافی کــه در کارنامه خود ســاخت 
فیلم های ســینمایی همچــون »برلین منفی 
هفــت« و »هتریک« را دارد به زودی ســاخت 
فیلم سینمایی »شبیه اســکارلت یوهانسون« 
را آغاز می کند. تهیه کنندگی این فیلم برعهده 
امیرحســین حیدری اســت و فیلمنامه آن را 

رامتین لوافی نوشــته است. ســازندگان فیلم 
تقاضای صدور پروانه ساخت را به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ارسال کرده اند و پس از صدور 
پروانه ســاخت، تولید این فیلم آغاز می شود. به 
گزارش صبا، فیلم ســینمایی »شبیه اسکارلت 
یوهانسون« یک فیلم عاشقانه و اجتماعی است. 

کتاب »شــیر آســیایی« به قلم علی گلشن از 
سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان منتشر شــد. این کتاب از مجموعه ۵ 
جلدی »حیات وحش ایران« اســت و به معرفی 
تعدادی از حیوانات وحشــی می پــردازد. کتاب 
»شیر آسیایی« به نویسندگی علی گلشن ابتدا 
به معرفی ویژگی های شیر آسیایی می پردازد و در 

پایان با روایت تصاویر، توضیح های بیشتری درباره 
زیســتگاه این حیوان ارائه می دهد. در خالصه 
پشــت جلد کتاب آمده است: همه ما از کودکی 
با شیرها و قدرت و شجاعت آن ها آشنا شده ایم. 
گاهی بزرگ ترها از شــیرهای قصه ها برای مان 
گفته اند و گاهی در کارتون ها، فیلم ها و کتاب ها 

تصویر این گربه سان بزرگ و زیبا را دیده ایم. 

رضاخیراندیشدرگذشت

»زخمکاری۲«درراهاست

»شبیهاسکارلت«کلیدمیخورد

»شیرآسیایی«منتشرشد
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 فرهنگی

آرمان ملی:اروپا برای احیای برجام
 به آمریکا فشار بیاورد

ــر اي آمریکا ندارد که  تفاوت چنداني ب
نفت روسیه را تحریم کند یا تحریم هاي 
ایران را همچنان نگه دارد. آنچه به نظر مي آید این 
اروپایي ها هستند که در مقابل تحریم نفتي و گازي 
ــتند. چرا که خواه ناخواه  ــیه آسیب پذیر هس روس
ــر تجارت بین الملل  ــورها متکي ب اقتصاد این کش
است. اروپایي ها باید مواد اولیه را اعم از نفت یا گاز 
ــپس  وارد کنند بعد آن را به کاال تبدیل کنند و س
بازاري هم براي این کاال داشته باشند و بفروشند. 
ــت دارد که در  بنابراین اروپا بر خالف آمریکا دوس
ــود  ــاله منابع انرژي ابتدا امنیت آن حفظ ش مس
ــوي اقتصاد اروپا جریان داشته باشد و اگر  و به س
هم بتوانند بازار ایران و سپس منابع گازي و نفتي 
ایران به سمت آنها گشوده شود و به نحو راحت تري 
ــي داشته  به این منابع براي کاالهاي خود دسترس
ــند. از این نظر اروپا و به خصوص آقاي بورل و  باش
کشورهایي چون آلمان، فرانسه و انگلیس درصدد 
هستند که تنش را در خلیج فارس کم کنند و هم 
بتوانند به بازارهاي ایران و منابع نفتي و گازي ایران 
دسترسي داشته باشند. از این نظر اروپا تا حدودي 
ــار را به آمریکا وارد کند که خواه  مي تواند این فش
ناخواه بیاید و امتیازاتي را به ایران بدهد. لذا پیشنهاد 
آقاي بورل نیز احتماال اینگونه است که آمریکایي ها 
عمال امتیازاتي به ایران بدهند و تحریم ها را بردارند 
و تضمیني بدهند که اگر دولت بعدي هم از برجام 
ــتفاده  ــد اروپایي ها در تجارت خود و اس خارج ش
ــوند  از منابع نفت و گاز ایران دچار محذوراتي نش
ــند که بتوانند یک  ــته باش و تضمین الزم را داش
ــران ادامه دهند. به  ــرارداد برجام پایداري را با ای ق
ــت که اروپا  نظر مي آید این موضوع آن چیزي اس
از طریق آقاي بورل به ایران مي قبوالند و آمریکا را 
ــي مي کند که این کار را انجام دهد. البته این  راض
مساله به نوعي به نفع آمریکا خواهد بود که ایران 
ــت به  به تعهدات برجامي خود برگردد. این برگش
تعهدات برجامي هم نوعي امنیت خواهد بود. لذا با 
توجه به برنامه پیشنهادي آقاي بورل که با موافقت 
تلویحي طرفین همراه شده و آقاي باقري مذاکره 
ــورمان نیز گفته این پیشنهاد را  کننده ارشد کش
ــنهاد خودمان را ارائه  مطالعه کردیم و ما هم پیش
کردیم تا حدودي مي توان امیدوار بود که طرفین 
به یک درک مشترک از توافق برسند و به نوعي با 
میانجي گري بین ایران و آمریکا و گرفتن امتیازاتي 
ــاعدي را بر اي رسیدن به  ــرایط مس براي ایران ش

توافق در آینده اي نه چندان دور فراهم آورند.

دنیای اقتصاد:عواقب شرکت های زامبی
ــی ۲۰۰۸  ــران مال ــد از بح بع
ــورها  ــای مرکزی کش بانک ه
ــاد رونق، نرخ های بهره را کاهش دادند و  برای ایج
برای مدت تقریبا طوالنی پایین نگه داشتند. اگرچه 
این سیاست با موفقیت  هایی همراه بود، اما عوارض 
جانبی منفی هم داشت. یکی از این عوارض، رشد 
ــه به  رغم ناکارآیی  ــرکت هایی بود ک قابل توجه ش
ــرکت ها  به فعالیت خود ادامه می  دهند. به این ش
 )Zombie Company( ــی ــرکت های زامب ش
اطالق می  شود. شرکت های زامبی به شرکت هایی 
ــان  ده بودن یا پایین  ــود که به دلیل زی گفته می  ش
ــازی امکان ادامه فعالیت بدون  بودن قدرت سودس
ــا می  توانند  ــد. این حمایت ه ــت مالی ندارن حمای
ــهیالت با نرخ پایین باشند و به ادامه  در قالب تس
ــرکت ها بینجامد. عوارض سیاست  فعالیت این ش
کاهش نرخ بهره بعد از بحران در اقتصاد کشورهای 
ــرکت هایی بود که اگر  ــرفته ادامه فعالیت ش پیش
ــی باالتر می  بود، به دلیل پایین  نرخ  های بهره اندک
ــش  ــودآوری قادر به ادامه فعالیت و پوش بودن س
ــدند. از  هزینه خود نبودند و از گردونه خارج می  ش
ویژگی  های شرکت های زامبی این است که با توجه 
به فشارهای مالی و بدهی که دارند جریان  های مالی 
عمدتا صرف بازپرداخت تعهدات و بدهی  ها شده و 
عمال این شرکت ها قدرت سرمایه  گذاری و توسعه 
ــت. وجه تسمیه زامبی این است که  نخواهند داش
این شرکت ها نه زنده هستند که به رشد و توسعه 
ــرده که منابعی که  ــا امیدوار بود و نه م تولید آنه
درگیر آنها بوده آزاد شوند و در بخش دیگری به کار 
گرفته شوند. اصوال سیاست  های حمایتی دولت ها از 
شرکت ها برای سرپا ماندن یک مشکل بزرگ دارد 
و آن کاهش نرخ بهره  وری است. به طور مثال بعد از 
شیوع کرونا و اجرای برنامه های حمایتی و نجات در 
انگلیس از شرکت های تولیدی، نرخ ورشکستگی در 
سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد و به کمتر از 
۵۰درصد حالت نرمال رسید که نتیجه آن کاهش 
بهره  وری در بخش تولید شد. در واقع ورشکستگی 
و تسهیل خروج شرکت هایی که کارآیی و بهره  وری 
ــرکت های فعال دارند، کلید  پایین  تری از سایر ش
ــاد مبتنی بر  ــد بهره  وری در یک اقتص اصلی رش
بازار است و گسترش شرکت های زامبی نمی  تواند 
ــد مطلوب در دوره های آتی باشد.  نویدبخش رش
ــور ما نرخ سود تسهیالت بانکی به صورت  در کش
ــتوری مشخص می  شود. این نرخ در سال های  دس
اخیر همواره با اختالف قابل توجهی پایین  تر از نرخ 
تورم بوده است. شرکت هایی که در چنین شرایطی 
ــازی برای  نیز با این نرخ  های بانکی قادر به سودس
ــش بازپرداخت بدهی خود نیستند، بی شک  پوش
ــاختاری زیادی رنج می  برند و این  از مشکالت س
ــاختارهای معیوب بهره  وری و قدرت سودآوری  س
آنها را به شدت کاهش داده است. ادامه فعالیت این 
شرکت ها به منزله درگیر بودن منابع کشور اعم از 
نیروی انسانی و سرمایه در بخش های غیره بهره  ور 
ــدن این شرکت ها  خواهد بود. از گردونه خارج ش
کمک می  کند تا منابعی که این شرکت ها در اختیار 
داشتند در قالب و ساختار دیگر کمک بیشتری به 
رشد اقتصاد کند. به  عالوه همان طور که اشاره شد 
ــرکت های زامبی با توجه به مشکالت مالی که  ش

دارند عمال قادر به سرمایه  گذاری جدید نخواهند بود 
و ادامه فعالیت آنها می  تواند به بخش سرمایه  گذاری 
نیز آسیب وارد کند. بنابراین بازگرداندن شرکت های 
ورشکسته با همان ساختار معیوب قبلی عمال باعث 
اتالف منابع می شود و به بهره  وری و سرمایه  گذاری 
آتی در بخش مولد آسیب می  زند. این آسیب  ها در 
کنار فشارهایی که این سیاست  ها به بخش بانکی 
)افزایش ریسک نکول و عدم وصول مطالبات( وارد 
ــار مخرب این گونه  ــان می  دهد که آث می  کند، نش
سیاست  های حمایتی می  تواند بیشتر از آثار سازنده آن 
باشد. البته بدیهی است که بخش تولیدی در کشور با 
توجه به مشکالت متعددی که به آن تحمیل می  شود 
نیاز به حمایت از طرف حاکمیت دارد؛ اما باید توجه 
داشت که سیاست  های حمایتی باید به گونه  ای انتخاب 
شوند که عوارض منفی آنها، اقتصاد کشور را تضعیف 
ــت در قیمت  گذاری برای  نکند. کاهش دخالت دول
حمایت از مصرف  کننده، تسهیل ورود شرکت های 
جدیدو تسهیل خروج بنگاه های ورشکسته از جمله 
اقداماتی است که می  تواند در حل مشکالت بخش 

تولید کارگشا باشد.

جمهوری اسالمی: الزامات حسینی بودن
بدون تردید، امام صادق علیه السالم 
ــهدای  ــین و ش که برای امام حس
کربال مجلس عزاداری برپا می کردند و به مردم هم 
سفارش می کردند این مجالس را ادامه بدهند، برای 
ــهدای کربال و مرام امام حسین  این بود که راه ش
ــالم ادامه پیدا کند و فراموش نشود. سایر  علیه الس
ــرایط زمان به آنها اجازه می داد،  ائمه نیز هرگاه ش
به اقامه عزاداری شهدای کربال همت می گماشتند. 
اینکه پرچم عزای شهدای کربال در طول قرون بر 
فراز خانه ها، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی 
ــته ماند، نتیجه همین سیره، سفارش ها و  برافراش
تأکیدهاست. اینهمه اصرار و تأکید نمی تواند بدون 
ــینی،  ــد.درباره هدف عزاداری های حس هدف باش
ــادگار مانده که  ــکات مهمی از امام خمینی به ی ن
توجه به آنها می تواند برای هرچه صحیح تر برگزار 
کردن این مجالس و محافل راهنمای خوبی باشد. 
یکی از این نکات اینست که گفتند: »محرم، ماهی 
ــم و حق در مقابل  ــت که عدالت در مقابل ظل اس
باطل قیام کرده است.« بدون اینکه نیازی به سایر 
نکات مطرح شده درباره هدف نهضت عاشورا باشد، 
فهم درست همین یک نکته می تواند ما را به اقامه 
ــینی رهنمون شود.عدالت را  صحیح عزاداری حس
ــوم جامع آن در نظر گرفت کمااینکه  باید در مفه
»ظلم« نیز باید با همین جامعیت مورد نظر باشد. 
رعایت حقوق مردم در حوزه های اقتصادی، قضائی، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و شهروندی را می توان 
ــت. اگر حقوق مردم  »عدالت به معنای عام« دانس
ــود، »ظلم به  در این زمینه ها و حوزه ها رعایت نش
ــد. بنابراین، اگر گفته  ــام« تحقق می یاب معنای ع
ــود »محرم، ماهی است که عدالت در مقابل  می ش
ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده است« طبعاً 
باید مرام امام حسین را قیام برای تحقق عدالت به 
معنای عام دانست و کسانی که برای امام حسین 
ــزاداری می کنند باید محتوای  ــهدای کربال ع و ش
ــان آموزش عدالت به همین معنای  عزاداری هایش
عام و شناساندن »ظلم به معنای عام« باشد. رعایت 
ــت محرم و صفر را به  همین محتوا بود که توانس
عاملی برای آماده ساختن مردم جهت مقابله با ظلم 
و احقاق حقوق خود در چارچوب تحقق عدالت به 
معنای عام تبدیل کند. با پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران و تأسیس نظام جمهوری اسالمی، انتظار 
ــینی ضمن اینکه با  این بود که عزاداری های حس
ــنتی استمرار می یابند، همواره با استفاده  روش س
ــاز هر زمان، از نظر  ــات روز و زبان مورد نی از امکان
محتوای عدالت  خواهی غنی تر شوند و راه را برای 
عینی تر شدن حق بازتر کنند و قدرت مردم را برای 
مقابله با باطل افزایش دهند. این هدف، فقط وقتی 
تحقق می یابد که نگاه به دین، عمقی و معطوف 
ــد نه سطحی و معطوف به  به محتوا و هدف باش
ــت، تکیه بر خواب  ــر. اکتفا کردن به کمی ظواه
ــی، محور قرار دادن  ــتان های جعل و خیال و داس
ــا مجالس و محافل  ــات و برخورد ابزاری ب خراف
ــور بهره برداری تبلیغاتی از آنها،  عزاداری به منظ
ــی را محقق  ــد هدف عدالتخواه ــز نمی توان هرگ
ــفانه اکنون روش غالب  کند. این روش که متأس
در عزاداری ها شده و رسانه ملی نیز آن را ترویج 
می کند، نتیجه عکس می دهد و راه را برای تحکیم 
قدرت کسانی که عدالت را سد راه خود می دانند 
ــطح قیام عاشورا  هموار می کند. پائین آوردن س
ــان انجام می دهند و  ــه که عده ای از مداح آنگون
ــتان و خواب و  ــاختن آن به چند داس محدود س
خیال آنگونه که روش مشترک بعضی منبری های 
کم سواد و مداحان غیرسنتی است، ضایع ساختن 
ــورا در  ــت که نهضت عاش فرصت بی نظیری اس
ــالم قرار  ــین علیه الس اختیار ما پیروان امام حس
ــهدای مظلوم  ــت. از فرصتی که خون ش داده اس
ــد برای عمق  ــرار داده بای ــال در اختیار ما ق کرب
ــیدن به درک مردم از دین و شناخت آنها  بخش
از هدف امام حسین علیه السالم بهره برداری شود. 
متأسفانه هر چه زمان می گذرد، سطحی  نگری ها 
ــازی ها در عزاداری ها بیشتر می شود و  و ظاهرس
ــیر نزولی می کند.  محتوای مجالس و محافل س
ــالمی،  اگر در دوران حاکمیت نظام جمهوری اس
ــین و  ــأن امام حس نتوانیم به مجالس در خور ش
عزاداری های تراز نهضت عاشورا دست یابیم، چه 
وقت می توانیم این هدف را محقق سازیم؟تردید 
ــأن  ــب با ش ــد کرد که این وضعیت، متناس نبای
ــینی بودن، الزاماتی  ــینی بودن نیست. حس حس
ــه عزاداری ها، مبارزه  ــیدن ب دارد که عمق بخش
ــطحی  نگری ها، مقابله با  با خرافات، کنار زدن س
ــازی ها، اجتناب از استفاده ابزاری از دین  ظاهرس
ــاختن محتوای  ــرای عدالت  محور س ــالش ب و ت

مجالس، ازجمله آنها هستند.

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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ــیقی پیرامون  ــوت عرصه موس ــی هنرمند پیشکس ــد انتظام مجی
ــرت گفت: به  ــیقی و برگزاری کنس ــت خود به عرصه موس بازگش
عنوان یک هنرمند دوست دارم کنار مردم باشم، کارهایی را ساخته 
ــنوند و  و تولید کرده ام که در اولین گام می خواهم مردم آنها را بش
هیچ چیز برایم از این ارزشمندتر نیست. وی در همین راستا ادامه 
داد: قطعاتی را در سالهای گذشته تولید کردم که نمی خواستم در 
ــه مانده و خاک بخورد، به همین دلیل تصمیم گرفتم که بار  گنج
ــم و بتوانم نفس به نفس مخاطب اجرا  ــرت داشته باش دیگر کنس
بروم، این اتفاق همواره برایم جذاب و انرژی بخش بوده و به همین 
ــرتم دارم.  ــیار خوبی به دلیل برگزاری کنس دلیل حس و حال بس
انتظامی درباره لزوم رعایت بهداشت و پروتکلهای مربوط به بیماری 
کرونا در کنسرت خود تاکید کرد: برای من سالمت و جان مردم از 
همه چیز مهمتر است، طبیعتا در قبال مردم مسئول هستیم و من 
و گروهم نیز تمامی نکات بهداشتی را آنطور که مراجع مربوطه به 
ما اعالم کنند رعایت خواهیم کرد. وقتی قضیه سالمتی مخاطبان 
ــد نمی توان از هیچ چیز چشم پوشی کرد. این هنرمند عرصه  باش
ــیقی درباره دوری خود از فضای این هنر در سالهای گذشته  موس
ــرت  ــیقی و کنس اضافه کرد: واقعیت امر دالیل دوری من از موس
ــخصی بوده و نمی توانم حرف زیادی درباره آن بزنم. از  ــیار ش بس
ــتراحت نیاز داشتم.  ــده بودم و به اس ــته ش ــویی کمی هم خس س

بیماری همیشگی کمردردم نیازمند استراحت و مراقبت بیشتری 
بود و به همین دلیل کمتر کار می کردم. انتظامی در همین رابطه 
ــرت ها و استقبال دوباره مردم، وقتی  افزود: بعد از بازگشایی کنس
ــالنهای کنسرت پر از مخاطبان مشتاق شده است، به  دیدم که س
ــرت برگزار کنم. البته همچنان از  این فکر افتادم که بار دیگر کنس
لحاظ جسمانی زیاد رو به راه نیستم اما سعی می کنم کارم را ادامه 
دهم. شاید پا درد و کمردرد مزمنی که سالها داشتم همچنان مرا 
ــت کند اما مطمئنم که انرژی در کنار مردم بودن همه چیز را  اذی

جبران خواهد کرد. این هنرمند پیشکسوت پیرامون پدرش عزت اهلل 
ــا و خاطرات پدر زندگی  ــزود: من هنوز هم با عکس  ه ــی اف انتظام
می کنم. جای خالی وی هیچوقت برای من پر نشده و نخواهد شد. 
ــه اذعان کرد: حضور عزت اهلل انتظامی به  انتظامی در همین رابط
عنوان یک پدر و یک معلم همیشه برایم الهام بخش و انرژی دهنده 
ــاده می گرفت و در جواب تمام  ــدت س ــکالت را به ش بود، او مش
ــه  ــه این نیز بگذرد، وی صبور بود و همیش ــختی ها می گفت ک س
ــی موفقیتش بود. به گزارش میزان، وی  همین صبوری عامل اصل
ــنگ صبور خود دانست و خاطرنشان کرد:  عزت اهلل انتظامی را س
ــه عادت داشتم که مشکالتم را با پدر در میان بگذارم،  من همیش
ــبک می شدم، پدر برای من  ــه س با وی درد دل می کردم و همیش

همیشه سنگ صبور و گوشی شنوا برای حرفهایم بود.

 مجید انتظامی: 

جای خالی پدرهیچ وقت برایم پرنمی شود

 در ایـن برهـه بیش از هـر زمانی به نقد درسـت منتقدهای سـینمایی نیاز داریم؛ 
بخصـوص در دوره ای کـه پلتفرم ها هـم ذائقه مخاطب را تغییر داده اند و به سـمت 
روزمرگی و در عین حال سرگرم سـازی گروه سـنی زیر ۲0 سـال کشانده اند؛ یعنی 
دغدغه هایی که در سـریال ها مطرح می شـود دغدغه های جوانان کمتر از ۲0 سـال 

است؛ پارتنر و عشق و چیزهایی که به نظرم یک ذره از شکم سیری می آید

ــاهد روزمرگی عجیبی در  ــینما و تلویزیون گفت: »در فضای مجازی ش ــی  زمانی بازیگر س مصطف
ــان را با اظهارنظر پر می کنند.« او در  ــتیم و در هر حوزه ای کمبودهایش ــر مشهور جامعه هس قش
ــال است فعالیت در شبکه های اجتماعی  را هم به طور کامل قطع  ادامه توضیح داد: »بیش از ۶ س
ــه نفس تان را از خودتان بگیرید  ــه هر حال باید تصمیم بگیرید که می خواهید اعتماد ب ــرده ام. ب ک
ــردم. قاعدتاً این  ــا از هورا و فحش م ی
ــگری،  ــما از نمایش پرهیز به تعبیر ش
ــنهاد  ــی هم دارد و حتی بر پیش تبعات
ــذارد، چرا که  ــر می گ ــان تأثی کاری ت
ــلبریتی ها  فضای تبلیغاتی که برای س
ــت می دهید اما در  می سازد را از دس
عین حال خیلی از مشکالتی که برای 
این جامعه )سلبریتی ها( پیش می آید 
را هم ندارم، مثل دخالت های عجیب 
و غریبی که باید در حوزه های مختلف 
ــر موقعیت  ــن بنا ب ــم. م ــته باش داش
ــهور باشم ولی  ــغلی ام می توانم مش ش
ــواد اظهارنظر در زمینه های مختلف را داشته باشم.« مصطفی زمانی در  ــود که س این دلیل نمی ش
ــبکه خانگی پرداخت. او  ــریال های ش بخش دیگری از این گفتگو به اظهار نظر درباره وضعیت س
معتقد است پلتفرم ها ذائقه مخاطبان را تغییر داده اند و به سمت روزمرگی و عین حال سرگرم سازی 
و پارتنر و عشق و چیزهایی که از شکم سیری می آید کشیده اند. زمانی گفت: »در این برهه بیش 
ــت منتقدهای سینمایی نیاز داریم؛ بخصوص در دوره ای که پلتفرم ها هم  از هر زمانی به نقد درس
ذائقه مخاطب را تغییر داده اند و به سمت روزمرگی و در عین حال سرگرم سازی گروه سنی زیر ۲۰ 
سال کشانده اند؛ یعنی دغدغه هایی که در سریال ها مطرح می شود دغدغه های جوانان کمتر از ۲۰ 
سال است؛ پارتنر و عشق و چیزهایی که به نظرم یک ذره از شکم سیری می آید.« به گزارش برنا، 
ــوژه عشق انتقاد کرده و گفته: »ما آمده ایم زندگی کنیم و  این بازیگر از تاکید بیش از حد روی س
قرار است همراهی در این زندگی پیدا کنیم حاال اینکه همه دغدغه سریال ها و فیلم ها پیدا کردن 
ــینمای جهان موضوع را اشتباه گرفته و فقط  ــد یک جای کار می لنگد. یعنی کل س این همراه باش

ما می فهمیم که اگر عشق نباشد و….«

 مصطفی  زمانی: 

فعالیتیدرشبکههایاجتماعیندارم
 امروز 13 سـال از سـاخت »مختارنامه« می گذرد، چرا کارهای دیگری تولید نشده 
اسـت؟ چرا هیچ کار ویژه ای در این 13 سـال سـاخته نشـده که ما به عنوان بازیگر 
در آن کار هم دیده شـویم؟ گاهی 1۵ تا ۲0 سـال بین دو پروژه ویژه فاصله می افتد 
و دلیلش هم این اسـت که مسـئوالن تلویزیون دائمًا تغییـر می کنند و هر کس که 

می آید، ایده های خاص خودش را دارد

محمد فیلی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون درباره تازه ترین فعالیت های خود توضیح داد: در حال 
ــتم که از تولیداتی استانی است و قرار  ــریال در اصفهان هس ــغول ایفای نقش در یک س حاضر مش
ــود. این بازیگر درباره کم کاری خود در سینما و اینکه چرا  ــت از شبکه های سراسری پخش ش اس
کار در تلویزیون را در این سال ها ترجیح می دهد گفت: واقعیت این است که من کاربرد تلویزیون 

ــانه دیگری می دانم.  ــش از هر رس را بی
خاطرم هست، سال ها پیش بعد از آنکه 
ــریال »روزی روزگاری« پخش شده  س
ــتارهای معروف  بود، با یکی از سوپراس
آن روزهای سینما، در یکی از روستاها 
کار می کردیم. در آن شرایط همه اهالی 
ــی می کردند و کسی  با من احوال پرس
ــول نمی گرفت!  ــتار را تح آن سوپراس
ــتند  ــه تلویزیون داش ــردم آن منطق م
ــینما نداشتند. وی  ــی به س اما دسترس
ــئله، اینکه  ــه داد: در کنار این مس ادام
چرا ما کمتر در سینما هستیم، به این 

برمی گردد که بازیگری در سینما مافیای خاص خود را دارد و هرکسی به راحتی نمی تواند وارد آن 
ــود. بازیگر نقش »شمر«در ادامه ضمن انتقاد از بازپخش هر ساله این سریال گفت: من مخالف  ش
ــوژه شوخی و  ــتم چرا که بازپخش اگر از حدی بگذرد، تبدیل به س تکرار پخش این مجموعه هس
ــتیم برای سریال »مختارنامه«  ــود. همین اتفاقی که االن در فضای مجازی شاهد هس مزاح می ش
ــاید یک نوع اعتراض از سوی مردم باشد. برخی هم به آن می خندند،  ــت. این واکنش ش افتاده اس
ــوژه لطیفه شود. به گزارش مهر، فیلی  ــود که تبدیل به س ــت یک کار آنقدر پخش ش اما حیف اس
ــاره تأثیر بازپخش آثار قدیمی در زنده ماندن یاد هنرآفرینی هنرمندان در خاطر مخاطبان نیز  درب
ــال از ساخت »مختارنامه« می گذرد،  ــوم اما امروز ۱۳ س تأکید کرد: نمی خواهم منکر این تأثیر ش
ــت؟ چرا هیچ کار ویژه ای در این ۱۳ سال ساخته نشده که ما  ــده اس چرا کارهای دیگری تولید نش
به عنوان بازیگر در آن کار هم دیده شویم؟ گاهی ۱۵ تا ۲۰ سال بین دو پروژه ویژه فاصله می افتد 
و دلیلش هم این است که مسئوالن تلویزیون دائماً تغییر می کنند و هر کس که می آید، ایده های 

خاص خودش را دارد. من در این ۳۰ سال این شرایط را تجربه کرده ام.

محمد فیلی:  

مخالفبازپخش»مختارنامه«هستم

ــمین  ــی و شش »جانت یانگ« دختر مهاجران چینی به عنوان س
رئیس در تاریخ ۹۵ ساله آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک 
ــدن به  ــاله که قبل از تبدیل ش ــن چهره ۶۶ س ــد. ای انتخاب ش
ــوی الک« و »مردم  ــگاه ج ــده فیلم هایی از جمله »باش تهیه کنن
ــران کلیدی در  ــراری ارتباط با بازیگ ــری فلینت«، با برق ــه ل علی
ــاختن فیلم هایی چون  ــینمای چین و هالیوود برای س صنعت س
ــن زن )بعد از  ــد، تنها چهارمی ــید« مطرح ش »امپراتوری خورش
ــس( و دومین فرد  ــریل بون آیزاک ــس، فی کانین و ش ــت دیوی ب
ــط  ــت که تاکنون توس ــت )بعد از بون ایزاکس( اس ــن پوس رنگی
ــینمایی قرار گرفته  ــی در راس این نهاد س ــت مدیره آکادم هیئ
ــاخه تهیه کنندگان  ــال ۲۰۰۲ عضو ش ــگ« که از س ــت. »یان اس
ــت آکادمی بر »دوون فرانکلین«  آکادمی بوده، برای تصدی ریاس

ــی غلبه کرد و هر دو  ــاخه تهیه کنندگان اجرایی آکادم عضور ش
ــوایی  ــزد عضو هیئت مدیره گاورنر آکادمی بودند. پس از رس نام
ــره آکادمی  ــی به هیئت مدی ــه ُکرس #OscarsSoWhite، س
اضافه شد که برای افراد غیر سفیدپوست و غیرمرد در نظر گرفته 
شده بود که وظیفه حمایت از تنوع نژادی و جنسیتی را بر عهده 
ــنا به  دارند و »جانت یانگ« یکی از این اعضا بود. به گزارش ایس
ــین »دیوید روبین«  نقل از هالیوود ریپورتر، »جانت یانگ« جانش
ــود که از سال ۲۰۱۹ ریاست آکادمی را بر عهده دارد اما به  می ش
ــده حداقل برای دو سال  دلیل محدودیت های دوره ای مجبور ش
ــت  آکادمی( کناره گیری کند و  از هیئت مدیره )و در نتیجه ریاس
ــاله آخر نیز در هیئت  ــه س پس از آن می تواند برای یک دوره س

مدیره )و احتماالً به عنوان رئیس ( انتخاب شود.

»جانتیانگ«رئیسآکادمیاسکارشد

ــنبه ۲ آگوست اعالم کرد  ــنواره فیلم نیویورک روز سه ش جش
ــاک کارگردان و  ــوآ بامب ــن پروژه ن ــم »برفک« جدیدتری فیل
ــب آغازین شصتمین  ــهور سینما فیلم ش فیلمنامه نویس مش
ــنواره فیلم نیویورک خواهد بود. جشنواره نیویورک  دوره جش
که بین روزهای ۳۰ سپتامبر تا ۱۶ اکتبر برگزار می شود محل 
ــت. این  ــمالی اس ــن نمایش فیلم »برفک« در آمریکای ش اولی
ــش جهانی خود را در اواخر ماه  ــاخته نوآ بامباک اولین نمای س
ــنواره بین المللی فیلم  ــالدی در ۷۹ مین دوره جش ــاری می ج
ــا، »برفک« به عنوان فیلم  ــز تجربه می کند. به گزارش صب ونی
ــنواره ونیز نیز معرفی شده است. فیلم »برفک«  افتتاحیه جش
بامباک که اقتباسی از اثر دون دلیلو است، درباره جک )با بازی 
ــتادی است که با تدریس مطالعات مربوط به هیتلر  درایور( اس
در کالج هنرهای لیبرال در مرکز آمریکا نامی برای خود دست 
ــر چهارمش به نام  ــت. او در حال حاضر با همس ــا کرده اس و پ

ببیت با بازی گرتا گرویگ و فرزندانش زندگی می کند. 

ــی از  کمپانی »وارنر« قید پخش فیلم »بت گرل« را که اقتباس
شخصیت کمیک دی سی است، زد. بنا به گزارش های رسیده، 
ــالل فالح در هیچ  ــه کارگردانی عادل العربی و ب ــرل« ب »بت گ
ــینماهای  ــتودیوی وارنر و نه حتی در س ــرم مربوط به اس پلتف
مربوط به این کمپانی نمایش داده نمی شود. فیلم »بت گرل« با 
ــلی گریس در نقش  هزینه تولید ۹۰ میلیون دالری با بازی لس
باربارا گوردون )یا همان بت گرل( و به کارگردانی عادل العربی 
ــال ۲۰۲۱  ــالل فالح خالقان مجموعه »خانم مارول« در س و ب
ــی از تالش گسترده کمپانی برادران وارنر برای  به عنوان بخش
ــتور  ــد فیلم به ویژه برای نمایش در HBO Max در دس تولی
کار قرار گرفت. به گزارش صبا، گفته می شود دلیل این تصمیم 
وانر به اولویت جدید کمپانی وارنر برای پخش فیلم ها در سینما 
ــه بودجه »بت گرل« طوری  ــت ک برمی گردد. این در حالی اس
ــرویس HBO Max نمایش داده  ــده بود که در س تنظیم ش

شود و برای اکران در سینماها در نظر گرفته نشده بود.

ــرای آمریکایی در ۹ مرداد  ــتین بیبر« خواننده و ترانه س »جاس
ــار بعد از دو  ــامر« برای اولین ب ــتیوال لوکا س ۱۴۰۱ در »فس
ــد. در کلیپ های  ــتیج حاضر ش ماه مقابل طرفدارانش روی اس
ــبکه های اجتماعی، این خواننده در سالمت  منتشر شده در ش
ــد و با انرژی و صدایی که از  ــل در برابر طرفداران ظاهر ش کام
ــار  ــت اجرا کرد. بعد از پایان اجرا، بیبر با انتش ــار می رف او انتظ
ــتاگرامی اش از  ــتیوال در صفحه اینس چندین عکس از این فس
ــا، این خواننده پاپ در  ــکر کرد. به گزارش صب طرفدارانش تش
ــمالی درگیر  ــت در حین تور آمریکای ش ــای اخیر، درس ماه ه
بیماری نادری به نام سندروم رامزی هانت شد. این بیماری به 
ــدن آن ها  اعصاب صورت و گوش حمله می کند و باعث فلج ش
ــود. او بالفاصله تورش را به تعویق انداخت و در ویدیویی  می ش
در اینستاگرامش خبر تغییر برنامه هایش را به طرفدارانش داد. 
در این ویدیو بیبر اعالم کرد سمت راست صورتش به طور کلی 

فلج شده و حتی قادر به لبخند زدن هم نیست.

»جاستینبیبر«رویصحنه»وارنر«قید»بتگرل«رازد »برفک«درنیویورک

= برای من س�امت و جان م�ردم از همه چیز 
مهمتر اس�ت، طبیعتا در قبال مردم مس�ئول 
هس�تیم و م�ن و گروه�م نی�ز تمام�ی نکات 
بهداش�تی را آنطور ک�ه مراج�ع مربوطه به ما 
اع�ام کنند رعایت خواهیم ک�رد. وقتی قضیه 
س�امتی مخاطبان باشد نمی توان از هیچ چیز 

چشم پوشی کرد

= من همیش�ه عادت داشتم که مشکاتم را با 
پدر در میان بگ�ذارم، با وی درد دل می کردم و 
همیشه سبک می شدم، پدر برای من همیشه 

سنگ صبور و گوشی شنوا برای حرفهایم بود
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ترامپ با اوربان دیدار کرد
روسیه، آمریکا را به دخالت مستقیم در جنگ اوکراین 
متهــم کرد و گفت، جاســوس های آمریکایی حمالت 
موشکی اوکراین را هماهنگ و تایید می کنند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حمله روســیه به 

اوکراین باعث ایجاد بزرگترین بحران در رابطه مسکو و غرب از زمان 
بحران موشــکی کوبا در ۱۹۶۲ شده است، زمانی که مردم جهان 
نگران وقوع جنگ هســته ای بودند. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، 
وادیم اسکیبیتســکی، معاون اطالعات ارتش اوکراین در گفت وگو 

با روزنامه تلگراف اذعان کرده اســت که واشــنگتن 
حمالت موشــکی هیمارس علیه مواضع روسیه را 
هماهنگ می کند. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: همه 
این ها نشان می دهد که به رغم ادعاهای کاخ سفید و 
پنتاگون، آمریکا مستقیما در جنگ اوکراین دخیل است. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا گفته اســت که می خواهد اوکراین در این 
جنگ پیروز باشد و میلیاردها دالر سالح در اختیار کی یف قرار داده، 
اما مقامات آمریکا نمی خواهند تقابل مستقیمی میان سربازان آمریکا 

و روسیه صورت پذیرد. روسیه گفت، دولت بایدن مسئول حمالت 
موشکی علیه اهداف غیرنظامی در مناطقی از شرق اوکراین است 
که در کنترل نیروهای تحت حمایت روسیه قرار دارند. وزارت دفاع 
روسیه اعالم کرد: این دولت بایدن است که مستقیماً مسئول تمامی 
حمالت راکتی کی یف به بخش های مســکونی و زیرساخت های 
غیرنظامی مناطق پرجمعیت دونباس و دیگر منطقه هاست که به 
کشتار گسترده غیرنظامیان منجر شده است. روسیه و غرب تصویر 

بسیار متفاوتی از مناقشه اوکراین ارائه می دهند.

مسکو: آمریکا مستقیما در جنگ اوکراین دخالت دارد

 دونالد ترامپ با نخست وزیر مجارستان که از متحدان نزدیک والدیمیر پوتین است، دیدار کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در شبکه اجتماعی 
»تروث سوشال« خود اعالم کرد که با ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان درباره »موضوعات جالب 
زیادی« گفت وگو کرده و پیروزی مجدد او در انتخابات ماه آوریل کشورش را تبریک گفت. این دو رهبر 
از گذشته روابط نزدیکی داشتند. در سال ۲01۹ نیز دونالد ترامپ در کاخ سفید میزبان اوربان بود.

سیاسی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001414۲7 در میان بگذارید.

برجام

روسیه

عراق

آلمان

وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران در 
میانمار گفت، چین خودش تصمیم می گیرد تا 
به مذاکرات درباره چارچوب کنترل تسلیحات 
جدید که قرار اســت جایگزین استارت جدید 
شود، ملحق شــود یا خیر. به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »سرگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه روســیه افــزود: اگر مذاکرات 
درباره چارچوب کنترل تســلیحات جدید که 
قرار اســت جای پیمان استارت جدید را بگیرد 
برگزار شــود، چین خودش باید تصمیم بگیرد 
که آیا می خواهــد در این مذاکرات حضور یابد 
یا خیر. آمریکایی ها خودشــان به خوبی موضع 

ما را می دانند. 
وزیــر امور خارجــه روســیه همچنین گفت: 
مسکو درخواســتی را از واشنگتن در ارتباط با 
تمدید پیمان استارت جدید که ۲۰۲۶ منقضی 
می شود، دریافت نکرده است. الوروف همچنین 
با اشاره به سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس 
مجلــس نماینــدگان آمریکا به تایــوان گفت: 
واشــنگتن به دنبال اثبات مصونیت از مجازات 
خود به تمام جهان اســت. شکی ندارم که این 
منعکس کننده همان خط ســیر ایاالت متحده 
اســت که ما دربــاره آن در رابطــه با وضعیت 
اوکرایــن صحبت می کنیم. وزیــر امور خارجه 
روســیه همچنین با محکوم کردن سفر نانسی 
پلوســی به تایوان گفت: او شاید تالش می کند 
تا این مســئله را اثبات کند کــه می تواند هر 
کاری را انجــام دهد و از هــر چیزی فرار کند. 
وی همچنین این ســفر را بی اعتنایی آمریکا به 
هنجارهای بین المللی توصیف کرد و افزود: این 

اقدام اثباتی بر این مســئله اســت که »من هر 
کاری که بخواهم، انجام می دهم.« 

در رابطه با میانمار هم وزیر امور خارجه روسیه 
افزود: مسکو حامی تالش های دولت میانمار در 
ایجاد ثبات در وضعیت داخلی این کشور است. 
وی در دیداری با »وونا مائونگ لوین«، وزیر امور 
خارجه میانمار گفت: ما با تالش های نخســت 
وزیر و دولت میانمار در راســتای عادی ســازی 
و تثبیت اوضاع در میانمار همبســتگی داریم. 
روســیه امیدوار اســت که انتخابات پارلمانی 
میانمار که سال آتی میالدی برگزار می شود، به 
این کشــور کمک کند تا قوی تر و موثرتر عمل 
کنــد. الوروف برای گفت وگو در مورد توســعه 
روابط اقتصادی دوجانبه و همکاری های امنیتی 
در سفری رسمی به میانمار رفته است. پیشتر 
وزیر خارجه روسیه در سال ۲۰۱۳ از این کشور 
بازدیــد کرده بــود. از آن زمان وضعیت داخلی 
در این کشــور آسیایی تغییر کرده است؛ ارتش 
میانمار در فوریه گذشــته میالدی قدرت را به 
دست گرفت و مقام های دولتی را به اتهام تقلب 
در انتخابات پارلمانی دســتگیر و سپس دولت 
جدیــدی را تعیین کرد کــه باعث اعتراضات و 

ناآرامی های گسترده در کشور شد. 
روابط دیپلماتیک بین روسیه و میانمار در سال 
۱۹۴۸ آغاز شــد و دو کشور روابط دوستانه ای 
دارند. رئیس دســتگاه دیپلماسی روسیه افزود: 
مســکو انتظار دارد یک هیئت بزرگ از میانمار 
در مجمع اقتصادی شرق که قرار است در شهر 
والدیووستوک در شرق روسیه در ماه سپتامبر 

برگزار شود، شرکت کند.

جریان صدر عراق مخالفت خود با دعوت طرف های 
مختلف به گفت وگو توسط نخست وزیر این کشور 
را رد کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس 
العربی، جابر الخفاجی، از رهبران جریان صدر در 
ســخنانی در واکنش به اظهارات اخیر مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر کشورش درباره تظاهرات در 
بغداد مخالفت این جریان با دعوت طرف های عراقی 
به گفت وگو توسط الکاظمی را اعالم کرد. وی در 
این باره گفت: ما هیچ راه حل وصله پینه شده ای را 
نخواهیم پذیرفت و حاضر بر نشستن بر سر میزگرد 
نیســتیم و نیاز به یک تغییر ریشه ای وجود دارد. 
الخفاجــی در ادامه تاکید کرد: مردم دیگر حضور 
دزد را تحمل نمی کنند و از زندگی توأم با وابستگی 
و دست نشــاندگی خسته شــده اند و با چشمان 

خودشان می بینند که کشورشان دزدیده می شود. 
این اظهارات پس از آن مطرح شــد که مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق دوشــنبه شب در 
سخنانی پس از پایان تظاهرات طرفداران چارچوب 
هماهنگی شیعیان و هواداران جریان صدر اعالم 
کرد که نیروهای امنیتی باید از اموال و دارایی های 
خصوصی و عمومی و نهادهای رسمی دفاع و مانع 
هرگونه آسیب رساندن به آن ها شوند. وی همچنین 
از تظاهرات کنندگان خواست تا با نیروهای امنیتی 
همکاری کنند و به نهادهای دولتی احترام بگذارند 
و نظم عمومی را رعایت کنند. نخست وزیر عراق 
افــزود: من از همه طرف هــا می خواهم که برای 
رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران کنونی، 

پشت میز گفت وگوی ملی بنشینند.

گرهارد شــرودر، صدراعظم سابق آلمان و یکی 
از دوســتان رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد، 
مسکو خواســتار یک راه حل مذاکره شده برای 
جنگ در اوکراین اســت و توافق اخیر در مورد 
صادرات محموله های غــالت احتماال راهی رو 
به جلو خواهد بود. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، »گرهارد شرودر« به شبکه 
آر تی ال گفت: من به تازگی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه در مسکو دیدار کردم. 
خبر خوب این اســت که کرملین خواستار یک 

راه حل مذاکره شده است. 
وی افزود: نخســتین موفقیت، توافق مربوط به 
غالت اســت و شــاید این توافق بتواند تدریجا 

منجر به یک آتش بس شــود. شــرودر گفت: 
راه حل هایی برای مشکالت حساس و مهمی از 
جمله کریمــه می توان در طول زمان پیدا کرد، 
شاید نه پس از ۹۹ سال مثل هنگ کنگ اما در 
نســل بعدی. یکی از جایگزین ها برای عضویت 
اوکرایــن در ناتو می تواند بی طرفی مســلحانه 
همچون اتریش باشد. اما آینده منطقه دونباس 
واقع در شــرق اوکراین که محل درگیری های 
شدید اســت، پیچیده تر خواهد بود. صدراعظم 
ســابق آلمان افزود: راه حلــی بر مبنای کانتون 
سوئیس باید ایجاد شود. باید دید که آیا پوتین 
در قالب یک آتش بس به »خط تماس« پیش از 

جنگ بازمی گردد یا خیر. 

آفتاب یزد: درحالی که شــک و تردیدها پیرامون کشته شدن رهبر 
القاعده در افغانستان افزایش یافته، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که 
ایاالت متحده هیچ تاییدیه ای از تجزیه و تحلیل DNA درباره کشته 
شــدن ایمن الظواهری در کابل ندارد، اما هویت وی را از طریق منابع 
دیگر تایید کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، جان کربی، 
ســخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با سی ان ان، با 
اشــاره به آنالیز DNA فرد کشته شده در حمله شنبه شب آمریکا به 
منطقه شــیرپور در کابل افغانستان، گفت: ما تاییدی از طریق تجزیه 
و تحلیل DNA نداریم و نیازی بــه این مدرک نداریم چون از طرق 
مختلف آن را تایید کردیم. ما تاییدیه مشــاهده و همچنین تاییدیه از 

منابع دیگر داریم. 
کربی همچنین گفت که القاعده هنوز حضور کمرنگی در افغانستان دارد. 
این اظهارات کربی در حالی ایراد شــده که عبدالنافی تکور، سخنگوی 
وزارت کشور طالبان درباره حمله آمریکا گفت: »در این حمله خانه ای در 
محله شیرپور هدف یک راکت قرار گرفت. اما از آنجا که این خانه خالی 

بود، کسی کشته نشد.« 
فهیم شــاه یک شهروند ۶۶ســاله نیز که در کابل زندگی می کند به 
خبرگزاری فرانســه گفت: »فکر نمی کنم این حقیقت باشد. این فقط 

یک کمپین تبلیغاتی اســت.« جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا در 
سخنرانی تلویزیون از کشته شدن ایمن الظواهری، یکی از برجسته ترین 
تروریست های تحت تعقیب در جهان خبر داد. فهیم شاه به خبرگزاری 
فرانسه گفت: »من فکر نمی کنم او در اینجا کشته شده باشد.« عبدالکبیر، 
یکی دیگر از ساکنان پایتخت افغانستان، گفت صدای انفجار را شنیده 
است اما برای اثبات ادعاهای مربوط به قتل الظواهری، که او به صحت آن 
شک دارد، شواهدی را درخواست کرد. او گفت: »این امکان وجود دارد 
که آن ها شخص دیگری را کشته اند و او را رهبر القاعده اعالم کرده اند. 
مکان های دیگری نیز وجود دارد. الظواهری ممکن است در پاکستان یا 
حتی عراق در آنجا مخفی شده باشد.« محمد بالل دانشجوی افغان نیز 
به نوبه خود این فرضیه را که رهبر القاعده در کابل مستقر شده است رد 
کرد. او گفت: این یک گروه تروریستی است و فکر نمی کنم رهبرشان را 
به افغانستان بفرستند. بر اساس گزارش آمریکا، ایمن الظواهری در یک 
خانه سه طبقه در محله مرفه شیرپور در مرکز پایتخت افغانستان زندگی 

می کرد و در حالی که در بالکن خود بود کشته شد.

کاخ سفید: تاییدیه DNA برای مرگ الظواهری نداریم
کربی همچنین گفت که القاعده هنوز حضور کمرنگی در افغانستان دارد. این اظهارات کربی در حالی ایراد شده که عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت کشور
طالبان درباره حمله آمریکا گفت: »در این حمله خانه ای در محله شیرپور هدف یک راکت قرار گرفت. اما از آنجا که این خانه خالی بود، کسی کشته نشد«
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یک کارشــناس مســائل بین الملل با اعتقاد بر اینکه برای اعضای 
باشــگاه تحریم شدگان سفر نانسی پلوسی به تایوان ناخواسته یک 
موهبت است، گفت: این موهبت تشــدید تنش میان اقتصاد اول 
و اقتصاد دوم جهان اســت؛ چرا که هر چــه تنش میان آمریکا و 
چین افزایش پیدا کند باشگاه تحریم شدگان امکان بیشتری برای 
کاهش اثرگذاری تحریم های غرب پیدا می کند. امیرعلی ابوالفتح در 
گفت وگو با ایسنا در بیان دالیل این عقیده گفت: در حال حاضر در 
دنیا یک اتفاق جدید در حال شــکل گرفتن است و یک بلوک در 
حال شکل گرفتن و گسترش یافتن است. بلوک تحریم کنندگان و 

بلوک تحریم شدگان. 
وی با بیان اینکه تا چند سال قبل چنین بلوکی وجود نداشت، ادامه 
داد: در سال های قبل آمریکا و یکسری از متحدانش بودند که اقدام 
به اعمال تحریم می کردند و یکسری کشورها نیز بودند که تحریم 
می شدند که کشورهای تحریم شده نیز متناسب با توان خود یا در 
برابر تحریم ها می توانستند دوام بیاورند و یا اینکه زیر بار تحریم ها 

شکست می خوردند و تن به سازش می دادند. 
این کارشــناس مســائل بین الملل بــا بیان اینکه هــر چه تعداد 
کشورهای تحریم شده بیشتر شود امکان شبکه سازی بیشتر از قبل 
فراهم می شود، افزود: در همین چارچوب هر چه تعداد کشورهای 
بزرگــی که مورد تحریــم آمریکا و هم پیمانانــش قرار می گیرند 
بیشــتر باشد کشورهای کوچکتر که پیش از این مورد تحریم قرار 
می گرفتند راحت تر می توانند از پتانسیل و توانایی کشورهای تحریم 
شده برای خنثی کردن و یا دور زدن تحریم ها و حل مسائل خویش 
در این زمینه استفاده کنند. ابوالفتح در ادامه با بیان اینکه ۳۰ سال 
پیش وقتی ایران را تحریم می کردند دسترســی ایران برای فروش 
نفت خود بسیار کم می شد و فشار سنگین اقتصادی به ایران وارد 

می شد، ادامه داد: در این فرایند ایران به تدریج توانست برای خود 
بازار پیدا کند و برخی از کشــورها اقدام به خرید نفت ایران کردند 
ولی چون این کشــورها با آمریکا دارای همکاری های مختلفی در 
حوزه سیاسی و اقتصادی بودند در مواقع ضرورت و لزوم پشت ایران 
را خالی می کردند. در حال حاضر کشــورهای بزرگتری به جرگه 
کشورهای تحریم شده پیوسته اند که در این زمینه می توان به کشور 
روسیه اشاره کرد که در حوزه انرژی و غذایی تا حدود یک ابرقدرت 
است و تولید ناخالص داخلی نسبتا باالیی دارد و می توان اقتصاد آن 
را با اقتصاد کشــوری همچون ایتالیا برابر دانست و یا اینکه ممکن 
اســت آمریکا و غرب در پی تشــدید بحران تایوان این تصمیم را 
بگیــرد که تحریم هایی علیه چین وضع کند در حالی که چین در 
حال حاضر اقتصاد دوم جهان است و ممکن است در آینده نزدیک 

به اقتصاد اول جهان تبدیل شود. 
وی افزود: همان طور که اشــاره شــد در این صورت کشــورهای 
کوچکــی که پیش از این مــورد تحریم آمریکا قــرار می گرفتند 
راحت تر می توانند از ظرفیت ها، بازار و تکنولوژی کشورهای بزرگ 
مورد تحریم شــده استفاده کنند و به تدریج ائتالف تحریم شدگان 
ایجاد شود. ابوالفتح با اشــاره به اینکه در حال حاضر غرب اعمال 
به تحریم های گســترده علیه روسیه کرده اســت، گفت: پیش از 
اعمال این تحریم ها برخی از شرکت های روسی از ترس اینکه مورد 
تحریم غرب قــرار بگیرند در همکاری اقتصادی با ایران تحفظاتی 
داشــتند ولی اکنون این تحفظات برداشته شده چرا که خود آن ها 
نیز مورد تحریم غرب قــرار گرفته اند. در مورد چین نیز این گونه 
اســت برخی از شــرکت ها و بانک های چینی در تعامل با ایران به 
خاطر موضوع تحریم هــای آمریکا تحفظاتی برای خود قائلند ولی 
اگر چنین اتفاقی برای چین نیز رخ دهد آن ها راحت تر با ایران کار 

می کنند. بنابراین اینکه گفته می شود با گذشت زمان تیزی مرگبار 
سیاست های تحریمی تا حدودی خنثی می شود به خاطر این است 
که در ســال های اخیر کشــورهای بزرگی که در حال پیوستن به 

باشگاه تحریم شدگان هستند زیادتر شده است. 
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که با توجه به 
اینکه چین در حال حاضر اقتصاد دوم جهان است و در بازار آمریکا 
و غــرب از نظر اقتصادی حضور جدی دارد آیــا به طور کلی این 
امــکان وجود دارد که در صورت افزایش تنش بین چین و تایوان، 
آمریکا و کشــورهای غربی امکان این را داشــته باشند که چین را 
تحریم کنند، تصریح کرد: اگر تایوان اعالم اســتقالل کند ممکن 
اســت که چین به ســمت اقدام نظامی علیه تایوان برود و در این 
صورت این احتمال وجود دارد که غرب و آمریکا مجبور شــوند که 
دست به اقدامی از جمله اعمال تحریم علیه چین بزنند. وی ادامه 
داد: البته باید به این موضوع توجه داشــت که بین چین و روسیه 
تفاوت وجود دارد. روســیه اقتصادش در حد اقتصاد کشوری چون 
ایتالیا اســت. علیرغم اینکه در حوزه انرژی و غذایی ابرقدرت است 
و در حوزه نظامی نیز دارای توانایی خوبی اســت ولی چین قدرت 
دوم اقتصادی جهان اســت و به احتمــال زیاد در آینده نزدیک به 
اقتصاد اول تبدیل می شــود و با توجه به این موضوع اگر آمریکا و 
غرب به راحتی می توانستند تحریم هایی علیه روسیه اعمال کنند 
این موضوع امکان پذیر نیســت و از دیگر ســو باید به این موضوع 
توجه داشت که آمریکایی ها در بحث تعامل با چین مراعات جدی 
انجــام می دهند و چینی ها نیز در بحث تعامــل با آمریکا و غرب 
دارای مراعات بیشتری نسبت به روسیه هستند. چنانکه بعد از سفر 
پلوسی به تایوان پلوسی در بیانیه ای اعالم کرد که آمریکا به سیاست 

چین واحد متعهد است.

هم زمان با باال گرفتن تنش ها به خاطر سفر نانسی پلوسی به تایوان، 
پکن اعالم کرد که وزیر امور خارجه این کشور هیچ برنامه ای برای 
دیدار با همتای آمریکایی اش در پنجاه و پنجمین نشســت وزرای 
خارجه آســه آن و نشســت های مرتبط با آن در پنوم پن، پایتخت 
کامبوج ندارد. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گلوبال تایمز چین، 
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین قرار است در نشست هایی با وزرای 

امور خارجه آسه آن و کشورهای شرق آسیا شرکت کند. 
این نشســت ها بر توسعه و امنیت منطقه ای و همچنین رسیدگی 
به مســائل نامعلومی که در پی کووید ۱۹ به وجود آمده اند، بحران 
روسیه-اوکراین و اســتراتژی آمریکا در منطقه هند-اقیانوس آرام 
که ثبات منطقه ای را تهدید می کند، تمرکز خواهند داشــت. هوآ 
چونیینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعالم کرد: وانگ یی 
در نشست وزرای امور خارجه چین-آسه آن، نشست آسه آن به اضافه 
ســه وزیر خارجه، نشست وزرای امور خارجه شرق آسیا و نشست 
وزرای امور خارجه اجالس منطقه ای آســه آن در پنوم پن شرکت 
خواهد کرد. وی افزود: وانگ یی به دعوت پراک ســوخون، معاون 
نخســت وزیر و وزیر امور خارجه کامبوج به پنوم پن سفر می کند. 
وانگ یی قرار اســت در این ســفر با وزرای امور خارجه کشوهایی 
چون الئوس، برونئی، ژاپن، ســریالنکا و نیوزیلند درباره مســائل 
مربوط به نگرانی های مشترک تبادل نظر کند و هیچ برنامه ای برای 
دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که او نیز قرار است 
در نشســت وزرای امور خارجه آمریکا-آسه آن، نشست وزرای امور 

خارجه شرق آسیا و اجالس منطقه ای آسه آن شرکت کند، ندارد. 
کارشناسان ژاپنی عدم مالقات وانگ یی و آنتونی بلینکن را نشانه ای 
درباره خطرناک بودن و جدیت سفر پلوسی و همچنین خشم چین 
نسبت به اقدامات تحریک آمیز آمریکا می دانند. به دنبال سفر پلوسی 
به تایوان، هوآ چونیینگ در کنفرانســی خبری گفت: همه جهان 
شاهد است که آمریکا ابتدا این اقدام تحریک آمیز را آغاز کرد و باعث 
ایجاد تنش شــد. در نتیجه آمریکا باید مسئولیت کامل این اوضاع 
را بــر عهده بگیرد و بهای تضعیف حاکمیت و منافع امنیتی چین 
را خواهد پرداخت. چین بارها موضع اصولی خود را روشــن کرده و 
اقدامات جدی متعددی را به طرف آمریکایی انجام داده است. ما از 
نزدیک برنامه ســفر رئیس مجلس پلوسی را دنبال می کنیم. و اگر 
ایاالت متحده به مســیر اشتباه خود ادامه دهد، ما اقدامات قوی و 
قاطعانه ای را برای حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی خود انجام 

خواهیم داد. 
این ســخنگو همچنین تاکید کرد کــه مانورهای نظامی چین در 
اطراف تایوان بعد از سفر پلوسی، »ضروری و عادالنه« است. او افزود: 
برگزاری مانورهای نظامی ارتش چین در دریای نزدیک تایوان چین 
اقدامی ضــروری و عادالنه برای حفاظت قاطعانه از حاکمیت ملی 
است. در کشــمکش کنونی پیرامون سفر پلوسی به تایوان، ایاالت 
متحده عامل تحریک و چین، قربانی اســت. تحریک مشــترک به 

دست آمریکا و تایوان اول رخ داد و دفاع عادالنه چین، بعد از آن. 

وی همچنین اظهارات بلینکن برای نشــان دادن هژمونی و منطق 
گانگستری آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت: بلینکن نشان داد که 
هیچ صداقتی ندارد و هیچ تمایلی به گوش دادن به حرف های چین 
ندارد و به طــور کامل جو دیدار احتمالی میان وزرای امور خارجه 
آمریکا و چین را نابود کرد. هوآ چونیینگ درباره انتظارات چین از 
این سری نشست ها در پنوم پن گفت: همکاری چین با کشورهای 
آســه آن و شرق آسیا به جریان فوق العاده خود ادامه می دهد. چین 
همیشه آســه آن را یک نیروی مهم در حفظ ثبات منطقه ای و در 
حمایت از ادغام اقتصاد منطقه ای می بیند. پکن امیدوار اســت این 
سری نشست ها بتواند اجماع تمامی طرفین را محکم تر، همکاری 
در بین تمامی کشــورها را تقویت و انگیزه جدیدی به صلح و ثبات 

منطقه تزریق کند. 
وی درباره ریاست دوره ای کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل 
گفت: چین ریاســت دوره ای شورای امنیت در ماه اوت را بر عهده 
گرفت. نماینده دائم ما در سازمان ملل، سفیر ژانگ جون، جزئیاتی 
را در مورد دســتور کار شــورای امنیت در مــاه اوت به مطبوعات 
ارائه کرده است. بر اســاس برنامه کاری، شورا در مورد موضوعات 
مختلفی از جمله یمن، سوریه، لیبی، خاورمیانه، فلسطین و مبارزه با 
تروریسم رایزنی خواهد داشت. همچنین بر اساس ابتکار چین، شورا 
دو رویداد در زمینه ارتقای امنیت مشترک و افزایش ظرفیت سازی 
کشورهای آفریقایی برگزار خواهد کرد. اجازه دهید تاکید کنم که 
چین حامی سرسخت ســازمان ملل بوده است. ما با سازمان ملل 
همکاری نزدیک داشته ایم و از تالش های سازمان ملل برای حفظ 
صلح و امنیت، پیشــبرد توسعه مشترک و رسیدگی به چالش های 
جهانی حمایت کرده ایم. ما با ســایر اعضای شورا کار خواهیم کرد 
تا اطمینان حاصل کنیم که شــورا به وظایف خود همانطور که در 
منشــور ملل متحد تعیین شده است، حمایت از چندجانبه گرایی 
واقعی، پیشبرد حل و فصل سیاسی نقاط حساس منطقه ای و کمک 

بیشتر به صلح و امنیت جهانی را انجام خواهد داد. 
این سخنگو درباره پیوستن چین به معاهده استارت جدید نیز گفت: 
ایاالت متحده دارای بزرگترین زرادخانه هســته ای در جهان است 

و بیش از هر کشــور دیگری در جهان آزمایشــات هسته ای انجام 
داده اســت. در سال های اخیر، سرمایه گذاری هنگفتی در نوسازی 
سالح های هســته ای انجام داده اســت. این کشور همچنین علناً 
اعالم کرده اســت که معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را 
در گزارش بررســی وضعیت هسته ای خود در سال ۲۰۱۸ تصویب 
نخواهد کرد. هر از گاهی در ایاالت متحده ســر و صداهایی مبنی 
بر حمایت از از ســرگیری آزمایش های هسته ای شنیده می شود. 
امیدواریم طرف آمریکایی بتواند به عنوان یک کشور هسته ای بزرگ 
در انجام مسئولیت ها و تعهدات خود پیش قدم شود و الگوی خوبی 
در کاهش سالح های هسته ای راهبردی باشد. ایاالت متحده از چین 
می خواهد که به مناسبت دهمین کنفرانس بازنگری معاهده ان پی 
تی، بخشــی از گفتگوهای خلع سالح هسته ای باشد و تنها با یک 
هدف، منحرف کردن سرزنش و منحرف کردن توجه است. ایاالت 
متحده به عنوان کشــوری که دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای 
در جهان است، قبل از هر چیز باید بر اساس اسناد مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد و اجماع بین المللی برای ایفای مسئولیت های 
ویژه و اولیه خود در خلع ســالح هسته ای عمل کند و کاهش های 
اساسی بیشــتری را در این زمینه انجام دهد. وی افزود: زرادخانه 
هسته ای به شیوه ای قابل راستی آزمایی، برگشت ناپذیر و الزام آور 
قانونی، به طوری که شرایطی برای مشارکت سایر کشورهای دارای 
سالح هسته ای در مذاکرات چندجانبه خلع سالح هسته ای فراهم 
شود. چین متعهد به یک استراتژی هسته ای دفاعی است و ما نهایت 
خویشتنداری را در توسعه قابلیت های هسته ای که به حداقل سطح 
مورد نیاز امنیت ملی محدود شده است، اعمال کرده ایم. و ما هرگز 
بخشی از هیچ شکلی از مسابقه تسلیحاتی نبوده ایم. اندازه زرادخانه 
هسته ای ما با ایاالت متحده در یک سطح نیست. در مرحله کنونی، 
درخواســت از چین برای مشارکت در روند خلع سالح چندجانبه 
عادالنه و معقول نیست. با این وجود، چین سخت تالش کرده است 
تا روند بین المللی عدم اشــاعه هسته ای را پیش ببرد. در اوایل سال 
جاری، با تالش چین، رهبران پنج کشور هسته ای بیانیه ای مشترک 
درباره جلوگیری از جنگ های هســته ای و پرهیــز از رقابت های 
تســلیحاتی صادر کردند و تاکید کردند که »جنگ هسته ای برنده 
ندارد و هرگز نباید وارد آن شد«. اگر ایاالت متحده بتواند به عنوان 
الگو باشــد و به طور جدی از مقررات NPT پیروی کند، هم برای 
بهبــود محیط امنیتی بین المللی و هم برای تضمین اســتراتژیک 
جهانی اهمیت زیادی خواهد داشــت. ســخنگوی وزارت خارجه 
چین درباره کشته شــدن ایمن الظواهری رهبر القاعده نیز گفت: 
گزارش های مربوطه را دیدیم. چین همیشه قاطعانه علیه تروریسم 
بوده است و ما فعاالنه در مبارزه بین المللی علیه تروریسم مشارکت 
داریم. در عین حال، ما معتقدیم که نباید استانداردهای دوگانه در 
مورد مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد و باید علیه همه اشکال 
تروریسم باشد. همکاری در مبارزه با تروریسم نباید به قیمت تمام 

شدن حق حاکمیت کشورهای دیگر انجام شود. 

پکن:آمریکابهایتضعیفحاکمیتومنافعامنیتیچینرامیپردازد

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد
سفر»پلوسی«بهتایوان؛موهبتیبرایاعضایباشگاهتحریمشدگان

وزیــران خارجه فرانســه و عــراق درخصوص 
مذاکرات هســته ای ایران و همچنین مذاکرات 
ایران و عربستان در بغداد تبادل نظر کردند. به 
گزارش ایســنا، وزارت خارجه عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد که کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه 
تماســی تلفنی با فواد حســین، همتای عراقی 
خود داشته است و دو طرف در خصوص مسائل 
منطقه ای و بین المللی و لزوم تالش برای کاهش 
تنش و ایجــاد آرامش در منطقه رایزنی کردند. 

کولونا و فواد حسین در این گفت وگو درخصوص 
روابط دوجانبه ایران و عربســتان و بهبود آن در 
زمینه های مشخص تبادل نظر کردند. دو طرف 
بر لزوم تداوم مذاکرات میان تهران و ریاض که در 
بغداد آغاز شد و همچنین رسیدن به راه حل به 
منظور ایجاد ثبات و امنیت تاکید کردند. وزیران 
خارجه عراق و فرانسه همچنین در خصوص روند 
مذاکرات هسته ای ایران و تاثیر مثبت آن بر ثبات 

و امنیت منطقه تبادل نظر کردند.

هیئت دیپلماتیک روسیه در دهمین کنفرانس 
بازبینی پیمان منع اشاعه هسته ای در سازمان 
ملل، با اشــاره به تعهد مسکو نسبت به توافق 
هســته ای، بر ضــرورت احیای ایــن توافق در 
ســریع ترین زمان ممکن تاکید کرد. به گزارش 
ایســنا، صفحــه توییتر نمایندگی روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین در یک رشته 
توییت به بخش های برجامی بیانیه این کشــور 
در کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای 
که در مقر ســازمان ملل در نیویورک در حال 
برگزاریســت، پرداخته و نوشــت: مــا قویا بر 
برجام]توافق  اجرایی شــدن کامل  ازسرگیری 
هســته ای[ در ســریع ترین زمان ممکن تاکید 
داریم. توافق هســته ای یکی از دســتاوردهای 
منحصر به فرد دیپلماسی چندجانبه با کارآیی 

و دوام ثابت شده است. هیچ جایگزینی برای آن 
وجود ندارد. 

در ادامه این بیانیه آمده اســت: روســیه تماما 
نســبت به برجــام متعهد اســت و روی رفتار 
مسئوالنه مشــابهی از سوی شرکا و کمک های 
جامعه بین المللی حســاب می کند. امیدواریم 
وعده های آمریکا و ایران مبنی بر آمادگی برای 
رســیدن به توافقی بــرای اجرایی کردن کامل 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل، محقق شوند. هیئت دیپلماتیک روسیه در 
کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشــاعه هسته ای، 
همچنیــن مطرح کرد: بدون احیــای برجام با 
ظرفیت کامل آن، احتمال نمی رود که ســطح 
قبلی شــفافیت برنامه هسته ای ایران که همان 

هدف توافق هسته ای بود، دوباره برقرار شود. 
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