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(روزنامه آفتاب اقتصادی همراه روزنامه در سراسر کشور)

سرمقاله

ِ
شرایط پیش روی مذاکرات هستهای
آفتاب یزد در گفتگو با عبدالرضافرجی راد ،استاد ژئوپلیتیک دانشگاه،
با تکیه بر بحران اوکراین و تایوان را بررسی میکند

برجام دیگر بازی مرگ و زندگی نیست

صفحه 7

تابلوهای شهری درحال غیب شدن هستند!

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در این باره به آفتاب یزد گفته که برای مقابله با سرقت اموال شهری از جمله تابلوها،
شهرداری به فکر به کار گرفتن پیمانکار برای نظارت افتاده است
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یادداشت1-

روزی که از قلم
بوسه چکید!
امید مافی

روزنامه نگار

از قلــم نغمهای غریب چکید در روز بلندی که
مثل همه روزها بود .فقط در تحریریههای خلوت
وخسته جایی برای ســوزن انداختن نبود و در
کوچه باغ واژه ها ،وجدان میان نهالهای نورس
در کرتها میخزید.
روز خبرنگار تمام شد و رفت و خاطرهای از یک
روز آغشته به پیامک و تهی از تیترهای دواگلی
رنگ بر جای ماند .اینگونه شــد که جماعتی
خســته جان همچنان دود چــراغ خوردند و
بیآنکه به درختان مبدل شده به کاغذ بیندیشند
سر از مرزهای خیال و خاطره درآوردند.
روز خبرنــگار تمام شــد امــا همچنان جهان
همچون ققنوسی میان خاکستر دست و پا زد
و هیچ کس محض رضای انسان ،آژیر سفید را
به گوش گیتی نرساند تا طفلهای معصوم آن
سوتر از نوار غزه از فرط دلهره صورتهایشان مور
مور شود و در پلک بهم زدنی در خون بغلتند.
هزاران کیلومتر آن سوتر تصویب بزرگترین بسته
کمک به چشم رنگیها نه راه سیالب آب شور به
دریای سیاه را سد کرد و نه حتی کشتهای زیر
خروارها خاک نشانی دستهایش را برای مادری
که ضجه میزد و خون مویه میکرد ،فرستاد.
روز خبرنگار به قدر یک آه گذشــت و ما تمام
مسیر روزنامهها به خانهها را با چشمهای خیس
گز کردیم و به این فکر کردیم عقربهها بر هِره
خورشید مینشــینند ،وقتی اخالق در محاق
دســت در گریبان ابر برای کاغذ روزنامه پیام
تسلیتی میفرستد و...
ادامه در صفحه 7

یادداشت2-

سنگی
بر گور کنکور
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

گاهی در شــکل اجرایی برخی از امور اتفاقاتی
رخ میدهد که حدود نابهنجارانه آن به شکلی
از خــط قرمزها عبور نموده و به شــرایطی از
وخامت میرسد که به هیچ شکلی قابل توجیه
نیســت .کنکور سراســری که با همه اشکاالت
خــود قرار بــود متضمن حداقلهــای عدالت
آموزشی باشد در شرایط فعلی میتواند از جمله
این موارد نگرانکننده تلقی شود که میبایست
کاری برای آن کرد.
بیایید در ابتدا چند آمار را با هم مرور کنیم:
 ۸۰درصــد قبولیهــای با رتبــه زیر ۳۰۰۰کنکور از دهکهای اقتصادی  ۸تا  ۱۰هستند.
 ۵۶درصد قبولیهای پزشــکی ،دندانپزشکیو داروســازی در اختیار دهــک دهم اقتصادی
است؛
بهطور دقیقتــر از مجموع  ۳۲۱۱نفری که در
این رشتهها قبول شــدند ۱۸۰۶ ،نفر آنها از
دهک اقتصادی دهم بودهاند ،درحالیکه تعداد
قبولیهــا از دهک اول و دوم در این مورد فقط
 ۳و  ۱۱نفر بوده است.
 در گروه فنیومهندسی دانشگاه صنعتیشریف: ۱/۵۵درصــد قبولیها یعنی  ۳۵۱نفر از دهک
دهم هستند .از دهک یک هیچکس قبول نشده
و از دهک دوم هم فقط  ۳نفر قبول شدهاند.
 در رشــته کامپیوتــر :از میان  ۶۶۲نفری کهتوانســتند در این رشــته رتبه زیر سه هزار را
به دســت بیاورند ۴۱۱ ،نفرشان در دهک دهم
بودهانــد ،در حالیکه از دهک اول و دوم حتی
یک نفر هم قبول نشــده و از دهک ســوم نیز

یادداشت3-
فقط  ۷نفر توانستهاند در این رشته قبول شوند.
در گروه علــوم انســانی :از  ۲۸۱نفر داوطلب
زیر ســه هزار که رشته روانشناسی را انتخاب
کردهاند ۱۳۵ ،نفرشــان در دهــک دهم قرار
میگیرند .از دهک اول هیچ کس قبول نشده،
از دهک دوم و سوم نیز به ترتیب فقط  ۳و ۵نفر
قبول شدهاند.
ایــن اعــداد و آمارهــای عجیــب و هولناک
گویــای حقیقتی عریان و ســیاه در سیســتم
آموزشی کشور اســت؛ اینکه در شرایط فعلی
قبول شــدن یک داوطلــب در کنکور رابطهای
مستقیم با وضعیت اقتصادی خانواده او دارد و
ســهم صدکهای آسیبپذیر نسبت به طبقات
برخوردار در قبولی کنکور به طور چشــمگیر و
معنی داری در حال کاهش یافتن است.
ســوای بحثهای موجــود در مــورد تقلب و
دسترســی برخی دانشآموزان به ســواالت با
پول ،اکثریت کســانی که ظاهرا با ســالمتی و
براســاس توانایی خــود از در این آزمون قبول
شــدهاند ،کسانی هســتتد که به خاطر شرایط
اقتصادی بهتر به امکاناتی بیشــتر از ســایرین
دسترسی داشــته ،عمال مســابقه را جلوتر از
ســایرین -طبقات متوسط و آســیبپذیر -و
نزدیکتر از آنان نســبت به خط پایان شــروع
نمودهاند.
به بیان دیگر آنها به پشتوانه شرایط اقتصادی
خود توانســتهاند روشهایی که با آن میتوان
بهتر تست زد و از پس سواالت کنکور برآمد را
بخرند .روشهایی که اساســا ارتباطی به سواد،
هوش و دانش داوطلبان ندارند.
تولید و فروش این روشها البته از سالهای دور
توسط نهادهایی صورت میگیرد که به مافیای
کنکور مشهور هستند.

ادامه در صفحه 4

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها 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 ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

نقش مسئوالن
در گسترش بد حجابی
رضا جعفری

تحلیلگر مسائل اجتماعی

این روزها موضوع حجاب و الزا ِم رعایت آن (آنگونه
کــه مدنظر حاکمیت اســت) از ســوی دختران و
زنانی که بدحجاب و بیحجاب خوانده میشــوند،
نقل محافل و رسانههای مختلف بوده ،واکنشهای
متفاوتی را از ســوی موافقان و مخالفان ،از قشرها و
گروههای مختلف جامعه و از جمله برخی متولیان
امور دینی و مذهبی ،باالخص در شیوه و روشهای
برخورد با متهمان در پی داشتهاست به گونهای که با
آغاز ماه محرم و ایام عزاداری ســرور آزادگان جهان،
مذهبی پرداختن بدان را پر رنگتر نموده
رویکردهای
ِ
است.
و اما ،از کموکیف شاخصهای رعایت حجابِ مدنظر
حاکمیت که بگذریم این سوال مطرح میشود که:
عدم رعایت شاخصهای حجاب -بهزعم موافقان و
طراحان برخورد و مقابله با بد (بی) حجابی  -بیشتر از
سوی کدام یک از گروههای سنی صورت میگیرد؟
دالیل آن چیســت؟ آیا میتــوان رعایت حجاب با
شــاخصهای مدنظر را آنگونه که انتظار میرود با
اجبار و به روشهای سلبی به باور ،اعتقاد و فرهنگ
تبدیلکرد؟
در یک بررســی میدانی در سطح شهرها ،باالخص
شــهرهای بزرگ که احساس غریبگی در بین افراد
جامعه نمود بیشتری دارد ،بهخوبی میتوان دریافت
که حداکثر میانگین ســنی بدحجابان از  ۳۰سال
تجاوز نمیکند و گستردگی آن به گونهای است که
حاکمیت را بر آن داشته تا بهجای اولویت پرداختن
به رفع نیازهای اولیه زیستی افراد جامعه در شرایط
اقتصادی حاکم از ســوء مدیریت (اعم از دولتهای
گذشته و حال) ،پرداختن به موضوع حجاب را ازجمله
اهم مسائل مبتالبه جامعه انگاشته ،تمرکز ،بودجه و
نیروی خود را صرف آن نماید.
برخــورد با بدحجابــی موضوعی اســت که پساز
انقــالب و باالخص در طــول  ۳دهه اخیر همزمان
بــا روی کار آمدن دولتها با گرایشهای سیاســی
مختلف فرازونشــیبهایی داشتهاســت به گونهای
که هر گاه جناح موســوم به اصالحطلب توانســت
قدرت را در اختیار گیرد فضا بازتر و سختگیریها
در ایــن خصــوص کاهشیافــت و از اولویتهای
سیاستگذاریها خارج شــد؛ اما با روی کار آمدن
جناح موسوم به اصولگرا  -چه آن هنگام که تمام و یا
چه هنگامی که بخشی از قدرت را در اختیار داشته
اســت  -پر رنگتر بوده و واهمة ناشی از پیامدهای
گســترش آزادیهای پوشش ،بدون در نظر گرفتن
ِ
عوامل ناشی از تغییرات اجتماعی ،آنها را به مبارزه و
در افتادن با ابزارهای مختلف ازجمله ویدیو تا ماهواره
قانون جمعآوری و برخورد با استفادهکنندگان
و وضع ِ
تا فیلتر رسانههای اجتماعی چون تلگرام و( ...بهعنوان
گسترش فرهنگی پوشش زنان و
ابزار و عوامل مؤثر در
ِ

دختران) وا داشته و نهتنها هزینههای کالنی را در راه
مبارزه با آنها صرف نمودند که در شیوههای رفتاری
با گروه هدف ،با طرحهای گوناگون عفاف و حجاب،
گشت ارشــاد و ...بعضا استفاده از روشهای قهرآمیز
دریغنورزیدند.
گزارش منتشر شده در  ۱۵تیر  ۱۳۸۹از سوی ناجا در
شدگان
رجانیوز ،نشان میدهد که  ۸۰درصد بازداشت
ِ
بدحجابی بین ســنین  ۱۶تا  ۳۰ســال بودهاند که
مجردین بیشترین و متأهالن کمترین آنها را شامل
میشده اســت که  ۴۷درصد آنها دارای تحصیالت
متوسطه و دیپلم ۲۸ ،درصد فوق دیپلم و لیسانس و
 ۲۶درصد زیر دیپلم و باالی فوق لیسانس بودهاند و
 ۵۱درصد خانوادهها با بدحجابی فرزندانشان همفکر
بودهاند و  ۸/۱۰درصد آنها سهلگیر و  ۱۴درصد هم
فاقد نظر بودهاند.
تأمل در آمار فوق با عنایت به ســال انتشار آن (تیر
 )۱۳۸۹و گذشت  ۱۲ســال از ارائه این آمار ،همراه
با ســرعت تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ... ،و بالطبع
تغییرات شدید در نوع پوشش ،از پارگی شلوارهای
دختران و پسران تا پوشش موی سر و نوع مانتو و...
همگی نشان از آن دارد که نه تنها روشهای برخورد
با بدحجابی ناکام بوده و با این گونه سیاستگذاریها
آرمانی حکومت اسالمی را
نمیتوان حجاب مد نظر و
ِ
در باورهــای اعتقادی و دینی و در مجموع فرهنگ
نوجوانان و جوانــان نهادینه کرد بلکه باید برای آن
تدابیر دیگری غیر از برخوردهای ســلبی و قهرآمیز
اتخاذ کرد و مشکل را در جای دیگری جست.
گســتردگی و افزایــش آمارعــدم مراعــات و
پیرویکنندگان از شــاخصهای حجاب از یک سو و
ســن آنها از سوی دیگر  -که همگی در دبستانها،
دبیرستانها و دانشــگاههای ایران اسالمی تحصیل
کرده ،تا کمتر از دو دهة قبل از تنها رســانه دیداریِ
موجود در کشور (که از آن به عنوان دانشگاه عمومی
یاد میشود) بهرهمند بودهاند و ...در کل تحت آموزش
و تبلیغات نظام جمهوری اسالمی قرارداشتهاند  ،-این
حقیقت و واقعیت را تداعی میکند که اوال :متولیان
دینی ،فرهنگی و تربیتی کشور با ایدئولوژی اسالمی
حاکم بر کتب درسی و دانشگاهی ،در اختیار داشتن
بودجههای کالن تبلیغی و دســتگاههای عریض و
طویل ارشاد و سازمان تبلیغات اسالمی و ائمه جمعه
و جماعات و ...نتوانستهاند همگام با تغییرات اجتماعی
و تکنولوژیکی ،زمینههای فرهنگی و تربیتی را برای
آنهــا فراهم نمایند ،ثانیــا :رفتارهای خالف آنچه
باالخص در حــوزه برخورداری از تنعمات دنیوی بر
زبان میرانند از یک طرف و تبلیغات زیاده از حدی
که خود به ضد تبلیغ تبدیل شده از طرف دیگر ،نه
در حوزة حجاب ،که در بســیاری از حوزههای دیگ ِر
دینی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،نتوانسته است
مراد و مقصود مورد نظر را تامین و پایدار سازد که در
سلبی با بد حجابی ،تجربة این سه دهه
مورد روشهای
ِ
با توجه به گستردگی و سن متهمان نشان از آن دارد
که این سرکنگبین صفرا فزوده است لذا چاره را باید
در سیاستگذاریها و عملکرد خود جست.

سیل و سرگردانی را باور کنیم
یا خشکی و تنگسالی را
حمیدرضابوستانی
دکترای مدیریت دولتی

ســیل ۱۳۹۸دروازه قرآن شــیراز خاطره تلخی
را بر جای گذاشــت و آسیبهای فراوانی به بار
آورد .جدا از مصدومان پرشمار و خسارات مالی
فراوان ،آمار جانباختگان به نقل از سرپرست مرکز
اورژانس کشور  ۲۱نفر اعالم گردید .از جمله علل
ریشهای این سیلعدم الیروبی مسیر در کنار ایجاد
تاسیسات شــهری و خیابان در رودخانه خشک
شیراز اعالم گردید.
امسال نیز در اتفاقی مشابه ،جمعیت هالل احمر
تعداد کشته شدگان سیل استهبان را بیش از ۲۰نفر
اعالم کرد و نماینده این شهر در مجلس مدعی
گردید خسارت به زیرســاختها  ۸۰۰تا هزار
میلیارد تومان است .بطور کلی سیل اخیر حدود
۹۰کشته در استانهای مختلفی از جمله تهران،
فارس و خوزســتان بر جای گذاشت و وزارت
جهاد کشــاورزی برآورد اولیه از خسارت را تا
۱۲هزار میلیارد تومان اعالم نموده است.
اما پرسش اساسی اینجاست :چطور میشود مردم
یک شــهر تنها به فاصله چند ماه ،از هر دو آفت
خشکسالی و سیل متحمل خسارت گردند .شاید
از معدود کشــورهایی در دنیا باشیم که در یک
سال آسیب فراوانی را هم از سیل پذیرفته باشیم
هم از خشکسالی .مگر همین چند ماه پیش نبود
که کشاورزان اصفهانی دلنگران از کمآبی در بستر
خشک زایندهرود تجمع کردند؟ امروز اما باید برای
جبران خسارت سیل ،عالجی چاره کنند.
سهم مدیران جامعه ما از این تجارب تلخ چیست؟
تقریبا هیچ .آنها نه از گذشته درس میگیرند نه
برنامهای برای آینده در چنته دارند .مگر همین وزیر
جهاد کشاورزی ،فروردین امسال در جلسه شورای
کشاورزی ایذه نگفت که «شرایط بسیار سختی
ازنظر خشکسالی بر منطقه حاکم است»؟ پس چرا
نباید در راستای ذخیره بارشها گامی برداریم و
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم .مگر همین چند
ســال پیش در حالیکه مردم یک استان با سیل
دست به گریبان بودند و زندگیشان به زیر آب رفته
بود ،استاندار ،بدون دغدغه مشغول گشتوگذار در
کشورهای خارجی نبود؟ خدا میداند از میان همه
مسئولیت گریزیهایی که اتفاق افتاده و صدایش
در نمیآید ،آن اســتاندار بخت برگشته چقدر
بدشانس بود که غیبتش رسانهای شد.
این روزهــا علم به قدری پیشــرفت کرده که
بتوان بروز حوادثی مانند سیل را پیشبینی نمود.
این پیشبینیپذیری حتــی برای مردم عادی نیز
امکانپذیر اســت چه رسد به مسئوالن بلندپایه.
پس ادعای ناآگاهی از زمان و مکان بروز ســیل
برای یک مسئول ،غیرموجه و نابخشودنی است.
مدیریت در کشور ما آنقدر از قافله عقالنیت و
مسئولیتپذیری عقب افتاده که تنها نسخه قدیمی
و پرهزینــه درمان پس از بروز حادثه را در چنته
دارد .مدیران نه اندیشه پیشگیری در سر دارند ،نه
تصوری از آمادهسازی زیرساختها برای مواجهه
بابحرانهایاحتمالی.
تعجبآور است که مســئوالن حاضرند هزاران
میلیارد خسارت ســیل را از بودجه بیت المال
بپردازند ولی عطــای هزینههای به مراتب کمتر
برای پیشگیری از وقوع آن را به لقایش ببخشند.
برای نمونه احداث سیلبند ،تخلیه بستر رودخانه
و مواردی از این دســت اقدامات مهمی هستند
کــه میتواند زمینه تبدیل تهدیــد و فرصت را
فراهم آورد .در غیر اینصورت همان میشــود
که برخی میگویند :نعمت بــاران هم در ایران
مصیبتمیشود.
به نظر میرسد بهتر است بیش از اینکه دلنگران
بروز خشکسالی یا سیل باشیم ،باید به فکر وجود
افرادی باشیم که در جایگاه مدیر هیچ تصوری
از مدیریت بحران و کنترلهای پیشگیرانه ندارند.
از طرفی ،اهرمهای کنترلی در جامعه ما به قدری
ناکارآمد اســت که مدیران هیچ دغدغهای در
خصوص حســاب پسدهی از بابت عملکرد
نامناسب خود ندارند .بیتعارف سهم مسئوالن
چیزی بیش از این نیســت که با پاچههای گلی
عکس یادگاری بگیرند و برای سیلزدگان ابراز
تاسفنمایند.
شــاید تنها افراد معدودی بوده و هستند که در
دولتهای مختلف بدون توجه به گرایش سیاسی
و صرفا به اتکای تخصصشان مورد استفاده قرار
گرفتند .یکی از ایــن افراد زندهیاد عادل آذر بود
که از ظرفیت ایشان در زمان ریاست جمهوری
احمدینژاد ،روحانی و رئیسی استفاده شد .مشکل
آنجاست که استثنائات دردی را دوا نمیکند .تا
زمانی که پست و مقام را غنیمت جنگی تصور
نموده و بر مبنای نزدیکی به ستادهای انتخاباتی
بین افراد تقســیم شود همین آش است و همین
کاسه .انگار نه انگار قدرت مدیریتی یک مسئولیت
اجتماعی اســت که باید در زمان مناسب به فرد
شایسته واگذار شود.
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? گالیه از شهردار کالله؛ پنجشنبه ششم
مرداد بــرای کاری ضروری به شهرســتان
کالله استان گلســتان رفتم .ساعت  ۱۴به
میدان الغدیر این شهر رسیدم ،اولین چیزی
که توجهم را جلب کرد( ،همان طور که در
تصویر مشاهده میکنید) ،عدم نظافت جوی
آب بود .علی  -خبرنگار اجتماعی
?افزایــش قیمت برنــج موجب صفهای
طوالنی مقابل نانواییهای شهرستان گرگان؛
استان گلستان شده است .به دلیل این که
بیشتر روستاییان و قهوه خانه داران هم نان
مصرفی شــان را از دو نانوایی خیابان شهدا
تهیه میکنند ،این موضــوع مزید بر علت
شده اســت .ســاکنان این محل مجبورند
برای خرید نان ســاعتها وقت مفیدشــان
در صف بگذرانند .ســاکنان خیابان شهدا از
مسئوالن فرمانداری استان گلستان تقاضای
چاره اندیشی دارند .علی اکبر فرقانی
?نیما ذاکری مسافر اتوبوس برون شهری
تهران به گرگان نســبت به چاپ پیامی که
پنجشنبه ششم مرداد در مورد قصور یکی از
تعاونیهای مسافربری پایانه شرق در صفحه
دو اطالع رسانی شد ،قدردانی کرد.
?از توجــه و پیگیری عوامل شــهرداری
منطقــه چهــارده ،ناحیه یک ،نســبت به
طعمه گذاری موشها در خیابان نورصالحی
و تعمیــر مخــازن زبالــه خیابــان قریب،
سپاسگزاری میکنم .حاج حسین از تهران
?چرا شهرداری منطقه  ۱۵تهران نسبت
به سدمعبر بساط گستران پایینتر از میدان
خراسان بیتفاوت است؟ حجت محمدی از
تهران
?کنترل جاده ها؛ وقتی جادهای مســدود
میشــود قطعا شــمار تردد از مســیرهای
جایگزین ترافیک ســنگینی به همراه دارد.
بــه عنوان نمونــه هفتم مرداد جــاده هراز
مســدود اما جاده فیروزکوه باز بود .مســیر
گرگان  -تهران با اتوبوس در شرایط عادی
هفت الی هشت و با سواری بین پنج تا شش
ساعت است ،در این روز با سواری مسافربر،
 ۹ساعت به طول انجامید .مسئوالن وزارت
راه و شهرسازی میتواند با تعریض جاده ها،
از اتالف وقت سفرهای برون شهری بکاهد.
علی از تهران
?بیشــتر مانتوها و پوشــاک با شــئونات
اســالمی همخوانی ندارد .تهیه لباسهای
مدل دار و نامتعارف راحتتر از مانتو و لباس
بدون حاشیه است!
?کارمــزد خدمــات بانکــی و هزینــه
پیامکهای بانکی از صاحبان حساب توسط
بانکها دریافت میشــود اما برای ارســال
پیامکهــای بانکی شــرایط جدید تعیین
کرده اند.
?قطع مکرر آب به مدت طوالنی در برخی
مناطق شهرســتان گرگان؛ استان کلستان
آن هم بین  ۸تا  ۱۰ساعت موجب نارضایتی
خانوادهها شده است .چرا مسئوالن شرکت
آب و فاضالب استان گلستان مشکل را رفع
نمیکنند و پاسخگو نیستند .این وضع هر
شــب ادامه دارد و ســاکنان خیابان شهدا،
الله ششــم ،بن بست یکم میخچه گران با
مشکالت فراوانی مواجه اند .علی  -خبرنگار
اجتماعی
?تقریباً در تمام بروشــورها و کاتالوگها
یــا همــان کتابچــه راهنمای اســتفاده از
اجنــاس و کاالهای خارجــی و وارداتی به
کشــور که کشور ســازنده در خارج چاپ
و به همراه جنس تولید شــده در جعبه یا
کارتن به کشورهای خریدار صادر و عرضه
میکنند از تمام زبانهای زنده دنیا استفاده
شــده اســت بغیر از زبان فارسی! چرا؟ لذا
دولــت باید جلوی ورود ایــن کاالها و این
بیاحترامــی علنی به ایرانیان را با تذکر به
آن کارخانجــات و تولیدکنندگان خارجی
کــه حاال اغلب چینی و روســی یا اروپائی
هســتند در صورت عدم رعایت این مورد
مهم و حیثیتی از سوی آنها بگیرد .محمود
بلیغیان از اصفهان
?خانوادههــای کم در آمد به دلیل گرانی
گوشت قرمز و مرغ از خرید آنها خودداری
میکننــد .افزایــش قیمــت حبوبات چه
توجیهی دارد؟ فرخی پور
?تفاوت قیمت برای چیست؟
چرا قیمت گوشت مرغ در خیابان پیروزی،
خیابان  ...متفاوت است و چرا هیچ نظارتی
وجود ندارد؟ افسانه از تهران
?ســدمعبر و آلودگــی صوتی؛ هــر روز
بــدون اســتثنا ،میوه فروش ســیار وانتی،
پایینتر از خیابان شــهید نامجــو ،مقابل
کوچه شهید احتشامی (همان طور که در
تصویر مشاهده میکنید) ،توقف و موجب
ســدمعبر و آلودگی صوتی میشــود .بارها
برای رســیدگی به موضوع با سامانه ۱۳۷
شــهرداری تماس میگیریم ،کد پیگیری
میدهند ،اما رسیدگی نمیکنند .کاسبان
محــل از مســئوالن شــهرداری منطقه ۷
تهران تقاضای رسیدگی دارند .عرفانی
?ساختمان ســینما کوچ ،واقع در میدان
شهید نامجو(گرگان) ،قدیمی ناایمن و هر
لحظه احتمــال ریزش آن وجــود دارد .از
مسئوالن شهرداری منطقه ۷تهران تقاضای
رسیدگی فوری دارم .شاهرخ
پیامهای مردمی در صفحات  2و 7
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره
به کاهش چشمگیر مصرف لبنیات ،عدم جبران
ایــن موضوع را برای کــودکان به ویژه در مناطق
محروم خطرناک خواند.احمد اســماعیلزاده در
گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به گرانی مواد خوراکی
اظهار کرد :گزارشهایی کــه در این حوزه وجود
دارد ،متأسفانه به دلیل گرانی لبنیات ،مصرف مواد
لبنی به ویژه شیر در طی دو سه ماه اخیر کاهش
چشــمگیری داشته اســت .حتی افرادی هم که
محدوده مصرف چشمگیری نیز داشتهاند ،مصرف
خود را کاهش دادهاند .وقتی مصرف لبنیات کاهش
پیدا میکند افراد به سمت گروههای غذایی دیگر
گرایش پیدا میکنند.وی با اشــاره به جایگزینی
نوشابهها و نوشــیدنیهای شیرین به جای شیر
نیز گفت :این موضوع عمدتا در گروههای ســنی
نوجوان بســیار بارز اســت .با این حال با توجه به
اینکه هنوز مدارس تعطیل بوده و بررســیهای
دقیقــی در این رابطه انجام نشــده اســت هنوز
نمیتوان به طور قطع و یقین بگوییم که به جای
شــیر نوشابه مصرف میشود ،اما وقتی نوشیدنی
مانند شیر که به عنوان یک میان وعده در مدارس
اســتفاده میشد کم میشــود بچهها نه تنها به
سمت نوشــابه که حتی به سمت نوشیدنیهای
شیرین ،آبمیوههای صنعتی و شربتها گرایش
پیدا میکنند.اگر کاهش مصرف لبنیات تداوم پیدا
کند کمبود کلسیم ،کمبود پروتئین و مواد مغذی
در کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه در استانهای
کم برخوردار به نحوه قابل توجهی خود را در قالب
پوکی استخوان ،کوتاه قدی و بیماریهایی از این
دست خود را نشان خواهد داد.
انرژی

ساختمانهایاداری
از بزرگترین منابع اتالف انرژی

رئیــس اداره مدیریــت انــرژی اداره کل محیط
زیست و توســعه پایدار شهرداری تهران با اعالم
اینکه ساختمانهای اداری یکی از بزرگترین منابع
اتالف انرژی به شــمار میروند ،گفت :شهرداری
تهران عالوه بر کاهش مصرف  ۱۰درصدی انرژی
تا پایان برنامه پنج ساله ســوم ( )۱۴۰۲در نظر
دارد یــک رده ،رتبه ســاختمانهای خــود را بر
اســاس برچسب انرژی ساختمانها ارتقا دهد.به
گزارش ایسنا ،زهره حسامی با تاکید بر اینکه یکی
از بزرگترین چالشهــای جوامع امروزی کمبود
ذخایر انرژیهای تجدیدناپذیر است ،گفت :اصالح
الگوی مصرف و بهینهســازی مصــرف انرژی به
عنوان یکی از پایههای اصلی توســعه اقتصادی
از اهمیت بســزایی برخوردار اســت؛ به گونهای
که حتی افزایش درآمد ســرانه ملــی نیز بدون
آن نمیتواند نقش موثری در توســعه پایدار ایفا
کند.وی با بیان اینکه ساختمانهای اداری یکی
از بزرگترین منابع اتالف انرژی به شــمار میرود
و این مسئله نه تنها در خصوص صرفهجویی در
مصرف انرژی و هزینههای آن اهمیت دارد بلکه
ســبب افزایش آلودگی محیط زیست میشود،
افزود :از این رو اســتفاده بهینه و ممانعت از هدر
رفتــن امکانات امری اساســی اســت .منظور از
بهینهسازی مصرف انرژی ،انتخاب الگوها و اتخاذ
و بهکارگیری روشها و سیاســتهای پربازده در
مصرف صحیح انرژی است که از دیدگاه اقتصاد
ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی
و ادامه حیــات و حرکت را تضمین کند .رئیس
اداره مدیریــت انرژی اداره کل محیط زیســت و
توسعه پایدار شــهرداری تهران خاطرنشان کرد:
شــهرداری تهران بــه عنوان اصلیتریــن ارگان
مدیریت شــهری ،ســاختمانهای فراوانی را در
اختیاردارد که مصرف انــرژی آنها ،هزینههای
هنگفتی را به این مجموعه تحمیل کرده است.
با انجام اقدامات مختلف نظیر تدوین دستورالعمل
اجرایی بهینهســازی مصرف منابــع (آب ،برق،
گاز) در ساختمانهای شهرداری تهران و اجرای
راهکارهای موثر ،اداره کل محیطزیست و توسعه
پایدار ســعی در کاهش هزینههــای اقتصادی و
ارتقای کیفیت محیط زیست شهری کرده است.
دارو

ورود تنها داروی خوراکی
بیماران اس امای به کشور

مدیرعامل انجمــن اس امای ایران با اعالم ورود
اولین محموله داروی ریسدیپالم ()Risdiplam
با نام تجاری ا ِوریســدی ( )Evrysdiبه کشور،
گفت :این دارو نخستین داروی خوراکی بیماری
اس امای در جهــان بوده و با فاصله کمی بعد از
ورود به بازارهای جهانی وارد ایران شده است.به
گزارش ایلنا به نقل از انجمن اس امای ()SMA
ایران ،سعید اعظمیان با اعالم ورود اولین محموله
داروی ریسدیپالم ( )Risdiplamبا نام تجاری
ا ِوریسدی ( )Evrysdiتولید شرکت دارویی رش
سوئیس در روز شنبه (۱۵مرداد) از طریق گمرک
فــرودگاه امام خمینی (ره) به کشــور گفت :این
دارو نخســتین داروی خوراکی بیماری اس امای
در جهــان بوده و با فاصله کمی بعــد از ورود به
بازارهای جهانی توســط شرکت بهســتان دارو
وارد ایران شــده اســت که به زودی و با نظارت
و همکاری وزارت بهداشت در دسترس بیماران
اس ام ای قرار میگیرد .وی با این توضیح که در
حــال حاضر بیش از پنج هزار بیمار اس امای در
دنیا از این دارو استفاده میکنند ،افزود :این دارو
در سال  ۲۰۲۰تایید سازمان غذا و داروی آمریکا
( )FDAو در ســال  ۲۰۲۱تایید آژانس دارویی
اروپا ( )EMAرا دریافت کرده و ســازمان غذا و
داروی ایران نیز این دارو را در ســال  ۱۴۰۰و به
فاصله کمتر از یکسال از تاییدیههای بینالمللی،
تایید کرد و امروزه این داروی درمانی خوراکی در
بیش از  ۸۶کشور مورد تایید است.

آیامتنتوافقبرایاحیایبرجام«نهایی»شدهاست؟
بر اساس گزارش رسانهها و اظهارات مقامات حاضر در مذاکرات،
موضوعی که بیشتر از همه در این دور مورد تاکید و توجه قرار گرفت ،سواالت پادمانی میان ایران و آژانس است

آفتاب یزد :پس از پنج روز مذاکرات کارشناســی و سیاســی میان
هیاتهــای مذاکــره کننــده ایــران و  ۴+۱و آمریکا کــه به صورت
غیر مســتقیم و با هماهنگی نماینــده اتحادیه اروپــا در وین انجام
شــد ،مذاکرهکنندگان با تفاســیر و تعابیر متفاوتی وین را به مقصد
پایتختهایشان ترک کردند.به گزارش ایسنا ،مذاکرات ایران و آمریکا
بر ســر دو ســه موضوع باقی مانده در رابطه با رفع تحریمها ،مسایل
پادمانی میان ایران و آژانس و تضمین عدم خروج یک جانبه آمریکا از
پنجشنبه هفته گذشته در هتل کوبورگ وین پس از پنج ماه به طور
حضوری و مستقیم آغاز شد .در این مدت به جز هیات مذاکره کننده
ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا ،سایر کشورها در سطح کارشناسان در
جریان مذاکرات قرار گرفتند .اما به طور کلی مذاکرات به واسطه گری
نماینده اتحادیه اروپا میان ایران و آمریکا در جریان بود.
بر اســاس گزارش رســانهها و اظهارات مقامات حاضر در مذاکرات،
موضوعی که بیشتر از همه در این دور مورد تاکید و توجه قرار گرفت،
ســواالت پادمانی میان ایران و آژانس اســت که از سه سال پیش از
ســوی رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی که از ســوی ایران رد و
جعلی اعالم شده ،مطرح شده است .در طی این سه سال موضوعات
و ســواالت آژانس از ایران حول چهار مکان شــکل گرفت .مکانی در
ورامیــن ،دیگری در تورقوزآباد نزدیکی تهران ،ســایتی در مریوان یا
آباده و آزمایشگاه جابربن حیان که در مورد آخر موضوع ظاهرا میان
ایران و آژانس حل شــده اســت .با این حال ســواالت آژانس درباره
ســه مکان دیگر به وجود همکاری و حســن نیت ایران هم چنان از
سوی آژانس الینحل مانده است.بر اساس بیانیه مشترک میان ایران
و آژانس در تاریخ  ۵مارس  ،۲۰۲۲ایران حسن نیت خود را در تعامل
با آژانس با ارائه اطالعات فنی دقیق نشان داد .ایران اجازه بازرسی از
این مکانها را صــادر کرد .انتظار این بود که آژانس نیز با رویکردی
مستقل ،بیطرفانه و حرفهای ،اقدامی سازنده و واقع بینانه در جهت
عادی سازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود آژانس به هیچ وجه
درباره این ســواالت نگرانی اشاعهای ندارد ،صورت دهد اما این اتفاق
نیفتاد و در میان مذاکرات ایران و آژانس و برخالف بیانیه مشــترک
فوق ،سه کشور اروپایی با چراغ سبز آمریکا و اسراییل مسیر تشدید
فضا و تصویب قطعنامه علیه ایران را در پیش گرفتند که با واکنش
جدی ایران مواجه شــد.بر خــالف رویهای کــه در مذاکرات ۲۰۱۵
بر ســر برجام وجود داشت و پرونده مطالعات ادعایی ( )PMDکه
در چارچوب مذاکرات سیاسی و فنی و با تایید قطعنامه  ۲۲۳۱حل
و فصل شــد یعنی قبل از هرگونه توافق نهایی نیز پرونده ســواالت
آژانس درباره ســواالت باقی مانده از گذشــته نیز حل شــد ،این بار
کشــورهای اروپایــی ،آمریکا و نیز آژانس بر این نظرند که ســواالت
پادمانی درباره ســه مکان در چارچوب مذاکرات برجامی نیست چرا
که بعد از اجرای برجام این ســواالت طرح شــدهاند و باید مستقل از
مذاکرات سیاســی در وین مورد بررسی قرار گیرد و به این مذاکرات
گره نخورد.در مقابل ایران ،با توجه به تجربه طوالنی بهانهگیریها و
سنگ اندازیهای کشــورهای اروپایی و آمریکا طی بیش از دو دهه
به واسطه آژانس ،خواستار حل و فصل سواالت آژانس پیش از هرگونه
توافق احتمالی برای بازگشت به برجام است تا به این شکل ضمانت
اجرای برجام افزایش یابد .نکته قابل توجه در این مقطع این است که

آژانس همراهی و حسن نیتی که قبل از سال  ۲۰۱۵در زمان یوکیا
آمانو داشــت را در زمان مدیریت رافائل گروسی ندارد .با وجود اینکه
ایران دسترسیهای الزم برای بازدید از مکانهای مورد نظر به عالوه
اطالعات تکمیلی را در اختیار آژانس قرار داده اســت و برای آژانس
محرز اســت که آلودگی این مکانها به اورانیوم مربوط به سالهای
 ۲۰۰۳به قبل اســت اما اصرار به دریافت اطالعات و دسترســیهای
فراتر خارج از تعهدات پادمانی ایران اســت .اساســا این آژانس است
که برای اثبات ادعای خود درباره این مکانها اسناد معتبر ارائه کند
نه اینکه ایران در رابطه با این اســناد و ادعاهای نامعتبر از خود دفاع
کند.یکی از موضوعاتی که در زمان دونالد ترامپ و حتی بعد از توافق
 ۲۰۱۵از سوی برخی از کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی مطرح
شــد ،اعتراف به اشتباه بودن مختومه شدن پرونده مطالعات ادعایی
بود .آنها معتقد بودند آمریکا و کشــورهای اروپایی بهترین دستاویز
حقوقی و فنی علیه ایران را از دست دادند .امروز با تاکید آژانس بر باز
نگه داشتن سواالت پادمانی روشن است که آنها با حمایت آمریکا و
اروپا سعی دارند این روزنه را علیه ایران باز نگه دارند.
جوزپ بورل ،مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا بعد از اعالم
پایان این دور از مذاکرات و بازگشــت هیاتها به پایتختهایشــان
برای مشــورت و تصمیــم گیری در توییتی نوشــت که ،پایتختها
هماکنون بایــد در خصوص متن نهایی توافق بر ســر احیای برجام
تصمیمگیری کنند.وی مدعی شد که مذاکرهکنندگان از این مذاکرات
و گفتوگوهای نزدیک میان ایران و آمریکا برای تنظیم و رســیدگی
به برخی مشکالت باقی مانده در متن توافقی که او به هماهنگکننده
توافق هستهای برجام در  ۲۱جوالی ارائه کرده ،استفاده کردهاند.بورل
نوشــت :بر سر هر آنچه که میتوانســت مذاکره انجام گیرد ،مذاکره
شــد و حال آنچه مذاکره شــده در متن نهایی قرار دارد .با این حال
پشت هر مشکل فنی یا پاراگرافی ،یک تصمیم سیاسی قرار دارد که
پایتختها باید درخصوص آنها تصمیمگیری کنند .اگر این پاسخها
مثبت باشــند ،آن وقت میتوانیم توافق را امضا کنیم.توییتر رسمی
خبرگــزاری فرانســه نیز به نقل از یک مقام اروپایی مدعی شــد که
اتحادیه اروپا «متن نهایی» مذاکرات هستهای با ایران را به طرفهای
مذاکرات ارائه داده است.شبکه الجزیره نیز در این باره به نقل از یک
مقام اروپایی ادعا کرد :پیشــنهاد اروپا آخریــن و بهترین متن برای
بازگشت آمریکا به توافق هســتهای با ایران است .اتحادیه اروپا متن
نهایی توافق هستهای با ایران را ارائه کرد.میخائیل اولیانوف ،نماینده

روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین نیز در توییتی نوشت:
خبری فوری! هماهنگکننده اتحادیه اروپا «متن نهایی» پیشنویس
احیای برجام را توزیع کرد .مشارکتکنندگان در مذاکرات وین حال
باید تصمیم بگیرند که آیا این طرح قابل قبول است یا نه .اگر مخالفتی
صورت نگیرد ،توافق هستهای احیا خواهد شد.یک مقام وزارت خارجه
آمریکا نیز اعالم کرد که واشــنگتن آماده حصول سریع توافق بر سر
احیای برجام اســت.اما ظاهرا نظر ایران متفاوت از آن چیزی اســت
کــه طرفهای دیگر برجام بر آن تاکید دارند.یــک مقام وزارت امور
خارجه ایران درباره احتمال آماده شــدن متن نهایی توافق گفت :با
توجه به ادامــه بحثها درباره چند موضوع مهم باقیمانده ،هنوز در
مرحلهای قرار نداریم که از نهایی شدن متن سخن بگوییم.وی گفت
که هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران نظرات سازنده خود
را با هدف پیشبرد مذاکرات به طرف مقابل ارائه کرده است و نتیجه
گفتوگوها به اراده طرف مقابل برای اتخاذ تصمیمات سیاســی الزم
بســتگی دارد .همچنان معتقدیم در صورتی که تصمیمات مناسب
طرف مقابل اتخاذ شــود ،میتوان به سرعت مذاکرات را جمعبندی
کرد ،اما هنوز در این مرحله قرار نداریم.یک مقام دیگر ارشــد وزارت
امور خارجه کشورمان نیز خاطرنشان کرد :با توجه به مباحث صورت
گرفته طی روزهای گذشــته ،روز دوشــنبه انریکه مورا چند ایده در
مــورد برخی موضوعات باقیمانده به طرفها ارائه داد و ما به محض
دریافت این ایدهها ،پاسخ و مالحظات اولیه خود را به ایشان منتقل
کردیم ،اما طبیعتا این موارد نیازمند بررسی جامع هستند و ما نظرات
و مالحظات تکمیلی خود را به هماهنگکننده و سایر طرفها منتقل
خواهیم کرد.حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در
تمــاس تلفنی با جوزپ بورل بــا تأکید بر اینکه هیأت مذاکرهکننده
ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته
و ایدههای ســازندهای را برای حل و فصل موضوعات باقیمانده ارائه
داد ،اظهار کرد :دیدگاهها و مالحظات جمهوری اسالمی ایران درباره
ایدههای ارائهشــده از ســوی انریکه مورا به وی منتقل شده است و
انتظار میرود همه طرفها برای دســتیابی بــه متن نهایی توافق از
خود اراده و جدیت نشان دهند.امیرعبداللهیان ،تصریح کرد که توافق
نهایــی باید تأمینکننده حقوق و منافع ملت ایران بوده و رفع پایدار
موثر تحریمها را تضمین کند.وی ابراز امیدواری کرد که با واقعبینی و
اجتناب از اتخاذ مواضع غیرسازنده ،به خصوص از سوی آمریکا ،مسیر
دســتیابی به توافق هموار شود.روشن است که ایران هنوز نسبت به
نهایی بودن آنچه روی میز در وین قرار دارد مطمئن نیســت و شاید
ادامه بحث درباره برخی اختالفات از جمله بر ســر سواالت پادمانی
آژانــس را ضروری بداند .از این رو تعیین تکلیف برخی طرفها برای
مذاکرات با اعالم اینکه متن نهایی روی میز اســت چیزی از واقعیت
و جدی بــودن بحث کم نمیکند از ایــن رو اعالن زودهنگام اینکه
متن نهایی توافق آماده است صرفا یک نظر از سوی برخی طرفهای
مذاکراتی اســت نه همه آنها از جمله ایران .شاید طرفهای دیگر از
طوالنی شدن مذاکرات خسته شدهاند یا تمایل دارند با این اظهارات
ایــران را تحت فشــار قرار دهند اما توافقی ضمانت بــاالی اجرا دارد
که حداکثر رضایت را برای همه طرفها به همراه داشــته باشد و به
عبارتی بازی برد ـ برد را رقم بزند.

معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور:
معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران
کشور تاکید کرد که خأل قانونی در حوزه مدیریت بحران وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،نژاد جهانی با اشاره به تصویب قانون جدید مدیریت
بحران کشور در سال  ۹۸گفت :در آذرماه سال  ۱۴۰۰نیز برنامهها و
آئیننامهها مورد تصویب قرار گرفت و حاال الزم است که در ساختار
نهادها و در حوزه مردمی به پیشگیری توجه بیشتری شود.وی با بیان
اینکه بهاندازه کافی اسناد و ظرفیتهای قانونی در این خصوص وجود
دارد ،گفت :نکته کلیدی در مدیریت بحران انسجامبخشی به اسناد و
قوانین است .آسیبشناسی قانون از سوی دولت و مجلس در جریان
است و نتایج انشاءاهلل در فرآیند مدیریت بحران کشور اثرگذار خواهد

دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان تهران:

متجاهران جمعآوری شده
۳۱درصد
ِ

صرفاکارتنخوابهستند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷هزار معتاد
متجاهر در مراکز ماده ۱۶نگهداری میشوند ،گفت:
 ۳۱درصد افراد جمعآوری شده در طرحها ،معتاد
متجاهر نبوده وصرفا بیخانمان و کارتنخوابهای
غیرمعتاد هستند.مصطفی هادیزاده ،دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران در
گفتوگو با ایلنــا درباره جمــعآوری و نگهداری
معتــادان متجاهــر در مراکز ماده  ۱۶در اســتان
تهران گفت :در حال حاضر بالغ بر  ۱۷هزار معتاد
متجاهر در مراکز ماده  ۱۶نگهداری میشوند.وی
ادامــه داد :البته در غربالگری که پــس از اجرای
طرحهــای جمعآوری انجام میشــود ۳۱ ،درصد
افراد جمعآوری شــده اصال معتاد نیستند و صرفا
بیخانمانبودهوکارتنخوابهایغیرمعتادهستند
که در فضاهای این معتادان زندگی میکنند .این
آمار بسیار قابل توجهی است که به صورت مستند
تهیه شــده است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر استان تهران خاطرنشان کرد :در مجموع
در طرحهای جمــعآوری به صورت میانگین ۴۵
درصد افراد مشمول ماده  ۱۶نیستند یعنی شامل
افراد کارتنخواب غیرمعتاد هستند و یا معتادانی
هســتند که در مراکز ماده  ۱۶پذیرش نمیشوند
مانند معتادان متجاهر دارای صغر یا کبر ســن یا
دارای زخــم باز.وی با بیان اینکــه در حال حاضر
ظرفیتخالیبراینگهداریمعتادانمتجاهردارای
کبر سن نیز وجود دارد ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر این ظرفیتها وجود دارد و چنانچه در زمان
جمعآوری ،معتادی دارای کبر ســن باشد به این
مراکز معرفی میشود.به گفته هادیزاده شهرداری
تهران یک مرکز  ۲۰۰نفره برای نگهداری از زنان
معتاد متجاهر راهاندازی کرده اســت که در حال
حاضــر بالغ بر  ۸۵الی  ۸۶نفر در این مرکز حضور
دارند.

خأل قانونی در مدیریت بحران وجود ندارد
بود.معاون فنی و هماهنگی بازســازی و بازتوانی ســازمان مدیریت
بحران کشور درعینحال تأکید کرد که خأل قانونی در حوزه مدیریت
بحران وجود ندارد و مسئله بر سر تعهد به اجراست که باید ناظر بر
توسعه پیشگیری باشــد و بیمهها نیز روندی تکمیلی را طی کنند.
جهانی با بیان اینکه قانون باید طی یک دوره پوســتاندازی کرده و
نقاط ضعف خود را اصالح کند ،گفت :در این راســتا برنامهای برای
نقاط مشکلدار قانون مدیریت بحران در دستورکار است و گپهای
اجرایی انشاءاهلل برطرف خواهد شد.وی با بیان اینکه سازمان مدیریت
بحران یک سازمان عملیاتی نیســت ،تصریح کرد:سازمان مدیریت
بحران کشور یک سازمان برنامهریز و هماهنگکننده است .در همین

راستا نیز بحرانها در سطح محلی ،استانی و ملی طبقهبندی شدهاند
و رئیس شورایعالی بحران ،رئیسجمهوری است .در واقع دستگاهها
ذیل این فرماندهــی واحد قرار گرفتهاند.جهانــی که در یک برنامه
رادیویی صحبت میکرد ،به سیل اخیر که تحت تاثیر پدیده مونسون
در نقاط مختلف کشــور رخ داد نیز گفت :این سیل متاسفانه تلفات
جانی اما با توجه به سطح درگیری ،میتوانست خطرات بزرگتری را
در پی داشته باشد .اقدامات پیشگیرانه در سیل اخیر صورت گرفت
که باعث شــد از تلفات جانی بیشتر پیشــگیری شود .او همچنین
ارزیابیها را امیدوارکننده دانســت و گفت که فرآیند امداد و نجات
بهخوبی صورت گرفته است.

احتمال باال رفتن مصرف برق در پی افزایش دما

وزیر نیرو با اشاره به افزایش  ۵درصدی تقاضای مصرف برق نسبت به سال
گذشــته ،گفت :محور برنامههــای مختلف وزارت نیرو بــرای عبور موفق از
تابستان ،بر اساس اقدامات صنعت برق و همکاری و صرفهجویی مردم است
که ضرورت دارد این همکاری ادامه یابد .به گزارش ایسنا ،علیاکبر محرابیان
امروز سهشنبه با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور ،اظهار کرد :صنعت
برق در ابتدای تحویل دولت سیزدهم با مشکالت فراوانی در حوزه تامین برق
مردم و رضایتمندی مواجه بود که در این رابطه یک برنامه  ۱۰۰اقدامی را با
حمایت دولت و مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم اجرایی کردیم.
وی افــزود :مهمتریــن محورهای ایــن برنامه افزایش ظرفیــت نیروگاهی،
بکارگیری و تعمیرات اساســی تمــام نیروگاههای موجود و مدیریت مصرف
بود .تا امروز دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با
کمترین مشکل توانسیم این دوره را سپری کنیم.
محرابیــان بــا بیان اینکــه خوشــبختانه  ۴۰درصد مــردم در مصرف خود
صرفهجویی کردند ،گفت :این  ۴۰درصد پاداش صرفهجویی در مصرف برق
خود را دریافت کردند.
وی با اشــاره به شرایط ســخت صنعت برق در وضعیت کنونی آب و هوایی
کشــور افزود :متوسط دمایی کشور نسبت به سال گذشته یک درجه بیشتر
شده و در برخی نقاط مانند استانهای خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و حتی

شمالغرب کشور  ۴الی  ۵درجه افزایش دما را شاهد هستیم.
محرابیان ادامه داد :برای هفته آینده هم پیشبینی میشــود که شــهرهای
شمالی کشور شاهد افزایش دما باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف
برق خواهد شد.
وزر نیرو با اشاره به لزوم تداوم همکاری مردم در زمینه صرفهجویی مصرف
برق خاطرنشان کرد :اگر همکاری و صرفهجویی مردم مانند روزهای ابتدایی
تابستان امسال تداوم داشته باشد ،از روزهای باقیمانده تابستان نیز با کمترین
مشــکل عبور خواهیم کرد چرا که در حال حاضر نیازمند همکاری مردم و
صرفهجویی آنها هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه بارشها ممکن است به صورت نقطهای باعث کاهش
دما شود ،افزود :زمانی که رطوبت در کشور باال میرود ،باعث افزایش مصرف
برق شده و در این شرایط نیاز به صرفهجویی بیشتری داریم.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در تابستان امسال گفت :اوج مصرف برق
کشور در تابستانی که پشت سر گذاشتیم حدود  ۶۹هزار و  ۲۷۸مگاوات بود،
در حالی که تقاضای مصرف در سال گذشته  ۶۷هزار مگاوات بوده است.
طبق اعالم وزارت نیرو ،وی ادامه داد :تقریبا نسبت به سال گذشته تقاضای
مصرف برق  ۵درصد افزایش پیدا کرده که نشــانگر رشــد مصرف در کشور
است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مفقودی

برگ سبز سواری هاچ بک چری TIGGO ۵ FLمدل ۱۳۹۷رنگ سفید روغنی به
شماره پالک ۴۱۱ل – ۹۹ایران ۱۹به شماره موتور MVM۴۸۴FTAJ۰۳۰۷۵۱
و شماره شاسی  NATGBATL۷J۱۰۲۷۲۵۲به نام ایوب شهسواری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

پاسپورت عراقی به نام غدیر نعیمه الزم فرزند نعیمه متولد  ۲۰۰۷/۰۱/۰۶کشور
عراق استان بصره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

پاسپورت عراقی به نام سعدیه عبدولی فرزند عبدولی متولد  ۱۹۷۱/۰۸/۲۰کشور
عراق استان زرباطیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

پاسپورت عراقی به نام زهرا نعیمه الزم فرزند نعیمه متولد  ۲۰۰۸/۰۹/۰۸کشور
عراق استان بصره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس کایکانی فرزند خلیل به شماره شناسنامه
۴۹۰۰۳۹۹۷۷۹صادره از شهریار در مقطع کاردانی رشته مکانیک خودرو صادره
از دانشگاه پرند مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد.ازیابنده تقاضا میگردد
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد پرند به نشانی تهران پرند ارسال
نماید.
مفقودی

ســند کمپانی ،شناســنامه مالکیت و کارت اتومبیل ســمند مــدل ۱۳۸۳
رنــگ نقرهای متالیک شــماره انتظامــی  ۳۰ایران  ۵۴۶ق  ۳۱شــماره موتور
۱۲۴۸۲۰۲۲۹۷۲شماره شاسی  ۸۳۲۰۱۱۶۱بنام مصیب نازاری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

تابلوهای شهری در حال غیب شدن هستند!
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در این باره به آفتاب یزد گفته که برای مقابله با سرقت اموال شهری
از جمله تابلوها ،شهرداری به فکر به کار گرفتن پیمانکار برای نظارت افتاده است

آفتاب یزد _ یگانه شـوق الشـعراء :چندی پیش اعالم شد که
تعداد سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کرده است.
بــه عبارتی دیگــر با توجه به افزایش قیمت آهن این روزها شــاهد
سرقت بسیاری از تابلوهای هشــداردهنده درون شهری و جادهای
هستیم و این ســرقتها میتواند باعث مرگ بسیاری از افراد شود.
بســیاری از رانندگان از نبود تابلوهــا و حفاظهای ایمنی در برخی
مســیرها گالیه دارند و کمبود تابلوهای نشاندهنده مسیر و عالئم
هشداردهنده را در حفظ ایمنی سرنشینان بسیار ضروری میدانند.
فقر و بیکاری گســترده باعث شــده اســت که برخی از افراد برای
ســودجویی دست به سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی بزنند تا
آنها را در قالب ضایعات آهنی در بازار بفروشــند.این افراد نه تنها
به ســرقت تابلوها بلکه به ســرقت حفاظهای آهنی و حتی تیرها و
کابلهای برق رحم نمیکنند .ســرقت تابلو تأثیرات پنهانی دارد و
گاهی خســارات جبرانناپذیری برجا میگذارد چراکه با نبود تابلو
در یــک نقطه پر تصادف ممکن اســت ســانحهای اتفــاق بیفتد و
خانوادههایی را عزادار کند .در خصوص این نوع از سرقتها خبرهای
بسیار زیادی وجود دارد و برخی نیز به خسارات مالی این اتفاق برای
مدیریت شــهری نیز اشاره کرده اند .سرقت تجهیزات شهری اتفاق
تازهای نیســت .دزدی دیوارهای صوتــی بزرگراهها ،کابلهای برق،
مجسمههای شهری ،سطلهای زباله و ..سالهاست که رخ میدهد.
در هر صورت امروز فقر گســترده در جامعه ما شرایط را به گونهای
رقم زده اســت که افراد دســت به چنین کارهایی میزنند و با جان
هموطنان خود بازی میکنند اما مدیریت شــهری در این خصوص
باید تدبیری بیندیشــد زیرا بسیاری از شهروندان در این باره گالیه
مند هســتند .وظیفه مدیران شهری این است که در مورد مبلمان
شــهری و تجهیزات شهری بهگونهای برنامهریزی کنند که احتمال
تخریب و ســرقت را کاهش دهد.همچنین اگر در ارتباط با برخی از
تجهیزات ،حفاظت الزم و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب از
آنها استفاده شود ،احتمال اینگونه سرقتها کاهش پیدا میکند.
>سرقتهای کوچک خسارتهای بزرگ

چندی پیش اصغر عطائی ،مدیرکل سازمان خدمات شهری شهرداری
تهران درباره افزایش ســرقت لولههای آب فضای ســبز بوستانها و
معابر گفته اســت« :براســاس آمار و تماسهای مردمی ،بیشترین
سرقتها ،مربوط به سرقت لولههای آب و آبگرفتگی در معابر است
که در اینباره درخواســت رسیدگی فوری دارند .معموال سرقت این
لوازم کوچک سبب مشکالت مختلفی میشود که باید آنها را جدی
گرفت .بنابراین با هدف پیشگیری از حوادث ،حفظ و نگهداشت شهر
بهصورت منطقهای توسط شهرداران نواحی اقدامات الزم در دستور
کار قرار میگیرد ».او ادامه میدهد« :همین سرقتهای کوچک در
نهایت خسارتهای زیادی به کالبد شهر وارد میکند و معموال این
نوع رفتارها را اغلب از سوی معتادان متجاهر و کارتنخوابها شاهد
هســتیم .رفتار دیگر آنها که ســبب اتفاقهای ناگوار در شهر بوده
است ،پناهبردن به زیر مسیلها و رودخانههای بزرگ شمال غرب و
شمال تهران است .آنها میلههایی که مانع از ورود زباله به حوضچهها
میشوند را قطع میکنند و با رهاسازی سنگ و بتنها به حوضچه،
موجب انباشــت زباله و سایر پیشامدها میشوند .بنابراین در فصول
بارندگی کار نیروهای خدمات شهری چند برابر میشود .حال برای
کنترل و پیشگیری از چنین اتفاقهایی از شهروندان انتظار همکاری
داریم و درصورت مشاهده چنین رفتارهایی آن را با سامانه  ۱۳۷در
میان بگذارند».
>سرقتهای سریالی اموال شهری

قبلتر نیز وحید سرلک ،معاون فنی و مهندسی سازمان حملونقل
و ترافیک شــهرداری تهران بــه اعالم کرد ،تابلوهــای راهنمایی و
رانندگی ،گاردریلها و دیوارهای صوتی ازجمله اموالی هســتند که
بهدلیل گرانی جنس آلومینیوم در بازار توجه سارقان را بهخود جلب
کرده است .بهگفته او ،آمار نشان میدهد که بیشترین سرقتها هم
در بزرگراههای مناطق جنوبی شهر یا اطراف آنها بهخصوص بزرگراه
آزادگان رخ میدهد و روندی ســریالی بهخود گرفته اســت .در این
میان ،از اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان حملونقل و ترافیک
شــهرداری تهران خبر میرسد که سرقت تجهیزات و اموال شهری

مهدی بابایی :در خصوص سرقت
تابلوهای شهری مذاکراتی با حوزه
مدیریت شهری انجام شده است
که حتما برای نگهداشـت تابلوها
و عالئم ترافیکی هـم پیمانکار در
نظر گرفته شـود .یعنی تابلوها و عالئم تحویل
پیمانـکاران داده و همچنیـن از آنهـا تحویـل
گرفته شود.شاید با استفاده از این روش بتوانیم
موضوع سرقت تابلوهای شهری را کاهش دهیم
زیرا خسـارتهای بسـیاری زیادی را برای شهر و
مدیریت شهری به جای میگذارند
زهـرا نـژاد بهـرام :شـاید نصـب
دوربینهای مختلف بتواند راه حل
باشـد دوربینهایـی کـه بتوانند
کنترل گر باشـند و افراد توسـط
آنها شناسایی شـوند این باعث
میشـود که سارقین متوجه شـوند در صورت
سرقت این تابلوها به راحتی شناسایی و دستگیر
میشـوند.آموزش و اطالعرسـانی نیز از موارد
دیگری اسـت کـه در ایـن خصـوص میتواند
کمککنندهباشد
چنــدان کاهش نیافته و حتی در ماههایی از ســال روندی صعودی
داشــته است .در همین خصوص نیز امیر درفشــه ،سرپرست اداره
حقوقی و امور قراردادهای ســازمان حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران بهطور مشخص اعالم میکند که هر شب دستکم ۵۰۰ ،لوازم
تجهیزاتی شهر توسط سارقان ربوده میشود.
>باندهای سرقت اموال شهری

چندی قبل ناصر امانی ،عضو شــورای اسالمی شهر ششم نیز خبر
داد که ســرقت تجهیزات شــهری در ماههای اخیــر افزایش یافته
اســت .او حتی خبر از زیادشــدن باندهــا و تیمهایی میدهد که با
برنامهریزی و همکاری چند نفر ،اموال شــهر را به ســرقت میبرند.
امانی میگوید« :ربودن اموالی مانند دریچههای فاضالب ،یا سرقت
گاردریل بزرگراهها ،چراغهای پارک یا المانهای ترافیکی ،تابلوهای
راهنمایی و رانندگی و…آنقدرزیاد شــده که پیگیری را با دشواری
مواجه کرده است .اما در این میان برخی از سارقان بهصورت باندی
و گروهی هســتند که با پیگیری و رصد میتــوان آنها را یافت؛ در
غیر این صورت پیگیریها برای پیداکردن سارقان به نتیجه چندان
مطلوبی نمیرسد».
>تجربهشهروندان

یکی از شهروندان در این خصوص به آفتاب یزد میگوید «:روزگذشته
زمانی که من میخواســتم از بزرگراه کردستان وارد حکیم شوم بر
ســر دو راهی اتوبان حکیم و رســالت متوجه شدم که هیچ تابلوی
راهنمایی وجود نــدارد در صورتی که قبال در این نقطه تابلو وجود
داشت و به نظر میرســد این تابلو به سرقت رفته است .در شهری
مانند تهران این اتفاق بســیار میتواند آسیب زا باشد زیرا زمانی که

یک تابلویی به ســرقت میرود باعث ســردرگمی مردم میشــود و
همچنین این مورد میتواند بسیار خطر آفرین باشد .از سوی دیگر
ســرقتها صرفا محدود به این نوع از تابلوها نیست حتی در سطح
شهر دیده میشود که بسیاری از تابلوهای ایستگاههای اتوبوس نیز
به سرقت رفته است .در خود اتوبوسهای شهری نیز دیده میشود
که هرچیزی که قابل سرقت بوده مورد سرقت قرار گرفته است».
شهروندی دیگر در این باره به خبرنگار اجتماعی آفتاب یزد گفت«:
ســرقت دریچههای فاضالب یکی از مواردی است که به وفور در هر
کوچه و محلهای دیده میشــود .همچنین پشتســری صندلیها و
قطعات فلزی درون اتوبوس دزدیده میشود .به راحتی میتوان متوجه
شــد که میزان ســرقتهایی که در بزرگراهها و در بسیاری از معابر
غیربزرگراهی اتفاق میافتد ،درمورد تجهیزات و گاردریلها و درواقع
عالئم رانندگی ،بهشدت افزایش پیدا کرده است .از سوی دیگر گران
شــدن این اقالم یکی از دالیل عمدهای است که باعث میشود افراد
آنها را مورد ســرقت قرار دهند .من بارها در روز روشن شاهد بودم
که فردی در حال سرقت دریچه فاضالب بوده اما به محض اینکه که
اقدام به تماس گرفتن کردهام پا به فرار گذاشته است» .
>پیمانکار برای نگهداشت تابلو ها

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شــورای شــهر
تهران در این بــاره به آفتاب یزد گفت «:در این خصوص مذاکراتی
با حوزه مدیریت شــهری انجام شده است که حتما برای نگهداشت
تابلوها و عالئم ترافیکی هم پیمانکار در نظر گرفته شود .یعنی تابلوها
و عالئم تحویــل پیمانکاران داده و همچنین از آنها تحویل گرفته
شود.شاید با اســتفاده از این روش بتوانیم موضوع سرقت تابلوهای
شهری را کاهش دهیم زیرا خسارتهای بسیاری زیادی را برای شهر
و مدیریت شــهری به جای میگذارند و شــهرداری مجبور میشود
هزینههایی که برای توســعه شهری باید صرف شود را صرف مرمت
این تابلوها کند .ســرقت تابلوهای شهری حتما خسارت بار است و
مدیریت شهری را دچار مشکل میسازد» .
>بیشترین خسارت به جان شهروندان وارد میشود

زهرا نژاد بهرام عضو شــورای شهر پنجم شهر تهران در این باره به
آفتاب یزد گفت «:شهرداری و پلیس راهور وظیفه نظارت و پیگیری
این موضوع را به عهده دارند .تابلوهای شــهری چون از فلز ساخته
میشوند و متاســفانه به دلیل اینکه ما االن با یک بحران اقتصادی
رو به رو هســتیم و فشــارهای اقتصادی زیــادی روی مردم وجود
دارد ،یکی از منابعی که میتواند ارزشــمند باشــد فلزاتی است که
در تابلوهای شــهری به کار برده شــده اســت .ما حتی دیدهایم که
پیچهای خطوط راه آهن نیز مورد ســرقت واقع میشــود و گاهی
اوقات پیچهای پلهای فلزی نیز ســرقت میشود و خسارات جانی
زیادی را به وجود میآورد .یک بخشــی از این موضوع باز میگردد
به اطالعرسانی که از طرف رسانهها صورت میگیرد و بایستی انجام
شــود که کســانی که این ســرقتها را انجام میدهند بدانند که با
این نوع از ســرقتها بیشترین خســارات را به جان شهروندان وارد
میســازند و بدانند که آنها در هر خسارتی که به جان شهروندان
وارد میشود دخیل هستند» .
>نصب دوربین

وی در خصــوص لــزوم انجام چه نوع اقداماتی گفت«:شــاید نصب
دوربینهــای مختلف بتواند راه حل باشــد دوربینهایی که بتوانند
کنترل گر باشــند و افراد توســط آنها شناســایی شوند این باعث
میشود که ســارقین متوجه شوند در صورت سرقت این تابلوها به
راحتی شناسایی و دســتگیر میشوند.آموزش و اطالعرسانی نیز از
موارد دیگری است که در این خصوص میتواند کمککننده باشد.
نظارت اجتماعی نیز امری که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ شهروندان
میتواننــد با اطالعرســانی در این خصــوص کمککننده مدیریت
شهری باشند تا سارقین بدانند که نه تنها ظرفیتهای فنی و نظارتی
از سوی نهادهای مرتبط نسبت به سرقت این وسایل وجود دارد بلکه
نظارت اجتماعی نیز وجود دارد .از این روشها شــاید بتوانیم کمک
بگیریم تا مانع شــویم که کمترین فشار و آسیبها در رابطه با این
مسئله به شهروندان وارد شود».

کاهش مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی در چند روز گذشته
رئیس کمیته علمی کشوری کرونا گفت :تعداد مراجعان سرپایی و
بستری بیمارستانها ناشی از بیماری کرونا در چند روز اخیر رو به
کاهش اســت که امیدواریم این روند ادامه داشــته باشد و دوباره به
ســمت روزهای صفر کرونایی برویم .به گزارش ایرنا سعید کریمی
افــزود :واکســنهای موجود در کاهش آمار بســتری و مرگ و میر
بیماران کووید ۱۹-همچنان موثر هســتند اما به واکســن سازهای
داخلــی توصیه کردهایم که تولید واکســن را بر اســاس ســویه و
زیرسویههای غالب کنونی در دستور کار قرار دهند البته در دنیا هم
تا جایی که میدانم ،واکســنهای جدید بر اساس زیرسویه ۵.BA

ســاخته نشده و واکسنهای ساخته شده بر اساس زیرسویه ۱.BA
است و این روند باید همانند ساخت واکسن آنفلوآنزا شود که هر سال

بر اساس سویههای جدید واکسن هم تولید شود.وی اظهار داشت:
پنجره طالیی واکسیناسیون در  ۲ماه آینده ،بسیار مهم است زیرا در
ماههای آینده ،شاهد بازگشایی مدارس و راهپیمایی عظیم زائران در
ایام اربعین حسینی هستیم؛ زائران اربعین حتما واکسیناسیون خود
را به ویژه اگر  ۶ماه از آخرین تزریق واکسن گذشته ،تکمیل کنند.
قبل از کرونا نیز در مســافرتها ،برخی بیماریها همراه مســافران
بود اما در شــرایط کرونا ،حتما قبل از ســفر به ویژه در اربعین که
جمعیت میلیونی در راهپیمایی عظیم حضور دارند ،واکســن نوبت
یادآور تزریق شود.

عضو شورا ی شهر:

قطع درختان به دلیل ساخت و ساز توجیهی ندارد

رئیسکمیسیونسالمتشورایشهرتهرانبااشاره
به قطع و خشکاندن درختان ظرف روزهای گذشته
در تهران گفت :قطع درختان به دلیل ساخت و ساز

توجیهی ندارد.به گزارش ایسنا ،مهدی پیرهادی با
اشــاره به خشک شــدن برخی درختان در شهر
تهران ظرف چند روز گذشــته گفت :این موضوع

را بــه مناطق مختلف شــهرداری تهران منعکس
کــردم و گزارشهایی نیز در ایــن زمینه دریافت
کردم.
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همسرجوان
شوهرمسنراکشت

مأمــوران کالنتــری  ۱۱۸ســتارخان در تماس با
بازپرس میثم حســینپور از قتل مردی  ۶۳ساله
خبر دادند.به گزارش مشرق ،ساعت یک و  ۳۰دقیقه
بامداد پنجشنبه  ۱۳مرداد ،مأموران کالنتری ۱۱۸
ستارخان در تماس با بازپرس میثم حسینپور از
قتل مردی  ۶۳ســاله خبــر دادند .دقایقی بعد که
تیم جنایی راهی محل شد به محض ورود به خانه
داخل راهروی منتهی به سالن پذیرایی جسد مرد
میانســال را دیدند که با ضربات متعدد چاقو از پا
درآمده بود.متخصصان پزشکی قانونی در نخستین
بررســیها اعالم کردند که زمان زیــادی از مرگ
نگذشته است .همسر  ۴۷ساله مقتول در تحقیقات
گفت :من داخل اتاق بودم و همســرم جواد داخل
سالن پذیرایی نشسته بود که متوجه سر و صدایی
از بیرون شدیم .همسرم گفت بروم بیرون تا ببینم
علت صدا کجاســت ،اما وقتی میخواسته از خانه
خارج شود ناگهان مردی نقاب دار وارد خانه شد و
پس از به قتل رساندن همسرم ،خانه را ترک کرد.

جنایتخانوادگی

از آنجا که گفتههای زن میانســال برای کارآگاهان
مشکوک بود در ادامه تحقیقات به سراغ همسایهها
رفته و دریافتند این زوج میانسال اختالف شدیدی
با هم داشتهاند .یکی از همسایهها گفت :صدای دعوا
و درگیری این زوج همیشــه به گوش میرســد و
ســاعاتی قبل هم صدای آنها را شنیدم ،اما ناگهان
صدا قطع شد و تصور کردم که درگیری تمام شده
اســت ،اما لحظاتی بعد زن میانســال سراسیمه از
آپارتمان بیرون آمد و مدعی شد مرد غریبهای وارد
خانهشان شــده و شوهرش را کشته است.مأموران
در گام بعــدی از تحقیقات به ســراغ دوربینهای
مداربسته ساختمان رفتند ،اما در بازبینی دوربینها
تصویر هیچ مرد نقابداری که وارد خانه این زوج شده
باشد به دست نیامد.با قوت گرفتن فرضیه جنایت
خانوادگی و این احتمال که همسر مقتول واقعیت
را پنهان کرده اســت به دستور بازپرس جنایی وی
بازداشت شد .او ابتدا منکر جنایت بود اما زمانی که
در برابر بازپرس جنایی قرار گرفت به قتل ناخواسته
همســرش اعتراف کرد .بنابراین به دستور بازپرس
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران او در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شــد و

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفتوگو با متهم
سهیال ،لیسانس میکروبیولوژی دارد و پس از مدتی
کار در بیمارستان تغییر شغل داده و در یک آرایشگاه
مشغول به کار شد ،اما این اواخر از کار در آرایشگاه نیز
انصراف داده و بهدنبال شغل دیگری بود.
با همسرت چطور آشنا شدی؟
این مرد همســر دومم بود .از همسر اولم به خاطر
خیانت جدا شــدم  ۱۲ســال او را تحمل کردم اما
بیفایــده بود و در نهایت ســال  ۹۵طالق گرفتم.
مدتی تنها زندگی میکردم اما هزینههای زندگی
به قدری باال بود که خانهام را تحویل داده و به خانه
مادرم آمدم .مادرم با مردی ازدواج کرده بود و من با
ناپدری سازش نداشتم .بعد از سه ماه به علت دعوا
با ناپدریام خانه مادرم را ترک کردم و به خانه خاله
پیرم رفتم .شوهر دومم در واقع همسایه خالهام بود
که وقتی مرا دید و به هم عالقهمند شدیم ازدواج
کردیم ۱۵ .ســکه مهریــهام بود بعــد از ازدواج به
خانهاش که طبقه سوم آپارتمانی در ستارخان بود
آمدم .وضع مالیاش خوب بود .او آپارتمان دیگری
هم در همان ســاختمان داشت که اجاره داده بود
و با پول آن هزینه زندگیاش را پرداخت میکرد.
بر سر چه مسائلی اختالف داشتید؟
شــوهر دومم اعتیاد داشت و دارو مصرف میکرد.
همین مسئله باعث اختالفمان شده بود .چندباری
خواستم او را ترک بدهم اما نه تنها ترک نمیکرد
بلکــه این موضــوع باعث درگیــری و اختالف ما
میشــد .او در دعوا مرا کتک میزد و من از ترسم
به داخل اتاق پناه میبردم .رفتارهایش مرا به فکر
طالق انداخت اما وقتی گفتم طالق میخواهم بدتر
از قبل شد.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟
داخل اتاق خوابیده بودم که با سر و صدای شوهرم
بیدار شدم ،او فریاد میزد که دارد خفه میشود و
از من خواست برایش آب ببرم .وقتی به آشپزخانه
رفتم و برایش آب بردم میخواست با تبر مرا بزند.
من هم برای دفاع از خودم چاقویی از آشــپزخانه
برداشتم و چند ضربه به او زدم .به خودم که آمدم
روی زمین افتاده بود .باورم نمیشد که او را به قتل
رساندهام .آن زمان بود که تصمیم گرفتم سناریوی
قتل به دست مرد غریبه را طراحی کنم.

خبر

احتمال ورود واکسن  HPVبه برنامه واکسیناسیون ملی

رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت ضمن
اشاره به وضعیت بروز سرطان دهانه رحم در کشور
گفت :در حال بررســی این موضوع هستیم که آیا
واکسن  HPVوارد برنامه کشوری واکسیناسیون
شــود یا خیر؛ در صورت اتمام اقدامات کارشناسی
ممکن است این واکسن هم به برنامه واکسیناسیون
کشوری اضافه شــود.دکتر علی قنبری مطلق در
گفتوگو با ایســنا ،درباره شــیوع عفونت HPV
در کشــور ،گفت :بر اساس مطالعهای که در چهار
شهرستان انجام دادهایم همچنین چندین مطالعه
دیگر ،میزان شــیوع ایــن عفونت در بین جمعیت
زنانی که در ســنین باروری هستند هشت درصد
است البته مسئله تنها میزان شیوع عفونت نیست.او
تاکید کرد :موضوع این است که میزان بروز سرطان
طــی دو دهه آینده افزایش مییابد که این امر هم
مربوط به نوع خاصی از سرطان نیست و علت اصلی
آن افزایش نسبت جمعیت سالمندی است اما ،در
مورد برخی سرطانها عامل خطر اختصاصی وجود
دارد .مثال در مورد ســرطان دهانه رحم یک عامل
خطر اختصاصی مانند  HPVبا انواع خوش خیم
و بدخیــم وجود دارد.وی با اشــاره بــه اینکه نوع
خوشخیمHPVسبببروززگیلتناسلیونوعبدخیم
آن سبب بروز سرطانهایی از جمله سرطان دهانه
رحم میشود ،تصریح کرد :در حال حاضر سرطان
دهانه رحم در ایران بروز باالیی ندارد .برای کنترل و
تشخیص بیماری ،نوع عادات بهداشت فردی افراد و
انجام پاپاسمیر موثر است که طی دهههای گذشته
انجام پاپاسمیر در جمعیت ایران در نظام شبکه و
خارج از آن نسبتا شایع بوده است.قنبری مطلق با
تاکید بر اینکه تنها سرطانهای قابل پیشگیری در
حال حاضر سرطان وابسته به  HPVاست ،اظهار
کرد :در حال حاضر تنها واکسنی که میتواند سبب
جلوگیری از بروز ســرطان شــود ،واکسن HPV
است .این واکسن تولید شده و در کشورها موجود

است .در ایران دو شرکت دانشبنیان به این موضوع
ورود کردهاند که یکی از آنها واکسن را تولید کرده
و دیگری در حال اخذ مجوز برای تولید اســت.وی
با بیان اینکه شرایط بروز عفونت  HPVدر کشور
قابل کنترل اســت ،توضیح داد :برای آنکه بتوانیم
از بروز این عفونت جلوگیــری کنیم ،راهکارهایی
مانند افزایش دانش افــراد درباره  HPVو راههای
جلوگیری از ابتال به این عفونت و تزریق واکســن
در مقابل ما قرار دارد .عدم رعایت بهداشــت فردی
از ســوی خانمها و آقایان در تماسهای جنســی
مهمترین عامل آلودگی به عفونت  HPVاســت
که میتواند ســبب انتقال عفونت شود.رئیس اداره
مدیریت سرطان وزارت بهداشت ،تاکید کرد :اخیرا
برخی گزارشات نشان میدهد احتمال آلودگی به
 HPVحتی در بین کسانی هم که روابط پرخطر
جنسی نداشتند ممکن است به وجود آید .به عنوان
مثال در خصوص اســتخر یا آبهای آلوده هم این
احتمال مطرح شده است که افراد از این طریق به
عفونت مبتال شوند هرچند این احتمال چندان قوی
نیست.او ادامه داد :بر اساس آنچه که در منابع علمی
به آن توصیه شده اســت ،هر دو جنس میتوانند
واکسن را تزریق کنند ،اما اولویت تزریق واکسن در
دختران بویژه در گروه ســنی  ۹تا  ۱۴ســال است.
البته در ســنین باالتر هم منعی برای تزریق وجود
ندارد .در مورد کسانی هم که در سنین باالتر بوده
و ازدواج کرده و رابطه جنسی دارند ،تزریق واکسن
محدودیتی ندارد ،اما علت اینکه اعالم میشود در
سنین پایین واکسن تزریق شود این است که قبل از
ازدواج و شروع رابطه جنسی ،واکسن تزریق شود تا
اثرات خود را بگذارد .کسانی که ازدواج کرده و وارد
رابطه شدهاند هم میتوانند از واکسن استفاده کنند
اما ممکن است فرد از قبل آلوده به برخی سوشهای
 HPVشــده باشد و این مهم است که واکسن در
چه مرحله از آلودگی فرد به او تزریق شود.

چهارشنبه  19مرداد 1401شماره 6363

4

باشگاه نویسندگان

رکورد حباب در بازار مسکن

سنگی
بر گور کنکور
ادامه از صفحه اول:
مافیایی که ســال به ســال بزرگتر شــده و
خصوصا طی دو دهه اخیر با رشد بیمارگونه
خود به چنان ابعاد عجیب و غریب و خطرناکی
رســیده که توانســته اســت هم به نابودی
روزافزون خالقیت و رشد دانشآموزان و هم
به حــذف حداکثری طبقات غیر برخوردار و
آسیبپذیر اقتصادی از دانشگاهها منجر شود.
بنابراین حداقل طی ده ســال اخیر با لحاظ
بیشــترین ارفاقها نیز نمیتــوان از کنکور
سراســری به عنوان آزمونی علمی با شرایط
منصفانه حداقلی نام برد.
ایــن حذف طبقاتــی دانشآمــوزان خبر از
عقبگــردی خجالتبار به دورانی میدهد که
در آن تنهــا برخی مشــاغل اجازه تحصیل
داشته و سایرین از آن محروم بودهاند.
شــرایطی بحرانــی و نگرانکننــده که باید
اقدامی موثر برای شکستن چرخهی بیمار و
آسیبزای آن انجام شود.
اکثریت موسسات موسوم به آمادگی کنکور
در واقع بــرای خدمت به جیب صاحبان آن
به وجود آمده ،موضوع کمک به دانشآموزان
را تنهــا به عنــوان بهانهای مشــروع جهت
پذیرفته شــدن یدک میکشــند .مافیایی
کــه با منجی نشــان دادن دروغین خود در
قبــال آیندهی مبهم و ترســناک ،والدین را
مســخ نموده ،به غرق شــدن هر چه بیشتر
در دامــان خود وامیدارند .کنکور زیر ســایه
سنگین این موسسات به بازیچهای بیمحتوا
و غیر استاندارد تبدیل شده که موفقیت در
آن به جای تکیه بر دانــش و آگاهی واقعی
دانشآموزان به طــور روزافزون بر یادگیری
تکنیکهــای قابل خرید و فــروش مبتنی
گردیده است.
بنابراین شاید موثرترین اقدام در شکستن این
هژمونی خطرناک و ایجاد حداقلهای عدالت
آموزشــی برخورد محکم با این موسسات و
تعطیلی آنها است.
اساســا نیز هر آنچه یــک دانشآموز برای
تحصیل بــدان نیــاز دارد و بایــد در مورد
آن آگاه و شــیرفهم گــردد میبایســت در
کتابهای درســی او به طــور کامل موجود
باشــد و از هرگونه ارجاع و ایجاد نیاز القایی
به کتابهای کمک درسی که بهانهی ورود و
تکثیر قارچگونهی این مافیای خطرناک است
جلوگیری گردد.
ســواالت کنکور نیــز نیاز به یــک بازنگری
تدریجی جدی دارند؛ به اینصورت که الزم
است جنس سواالت از شکلی که دادن پاسخ
بــه آنها نیاز به آشــنا بودن بــه روشهای
موسوم به تســتی دارد به ســمت سواالت
مفهومی و برآمده از متن کتاب تغییر یابد و
دانش یک داوطلب بر اساس دانش خود او و
نه میزان تسلط او بر تکنیکهای تست زنی و
میانبرهای مصنوعی بیارزش ،سنجیده شود.
در مرحلهی بعد میتوان در کنار کنکور برای
آزمونهای پایان ترم متحدالشکل و یکسان
در سالهای پایانی تحصیل نیز وزن قائل شد
و آنها را دخیل در قبولی دانشآموزان نمود.
این مســئله اوال باعث میشــود سرنوشت و
آینــدهی دانشآموزان منوط بــه تنها یک
آزمون سرنوشتســاز پراســترس که امکان
وقوع انواع مشکالت فردی در آن وجود دارد،
نگردد و از طرف دیگر هرچند سطح آموزش
در مناطق مختلف کشــور یکسان نیست و
بازهم طبقات برخوردار به ســبب موقعیت
خود از امکانات آموزشــی بهتری برخوردار
هســتند ولی با اینهمه نفــس الهام از متن
کتب درســی و منابع یکســان باعث ایجاد
عدالت آموزشی بیشــتری نسبت به شرایط
فعلی خواهد بود.
ضمنا باید تاکید شــود آموزش دوره ابتدایی
و متوســطه چنانکه در قانون اساسی نیز بر
آن تاکید گردیده است باید رایگان و دولتی
باشد.
نفس پولی شــدن آموزش این شــائبه را با
خود مــیآورد که گویی باید به دانشآموزان
این گروه به جبران پرداخت پول! تسهیالت
ویژهای اعطا شود .مرتبط شدن این اقدامات
با تســهیل قبولی کنکور به هر شکل ممکن
همان نقطهی شروع فساد خواهد بود .آموزش
و پرورش حتی اگر برخالف قانون اساسی به
تداوم مــدارس پولی اصرار دارد ،حداقل باید
تضمین نماید که خدمات اضافهی وعده داده
شده در این مدارس در مورد مسائلی بیرون
از دایره تحصیالت رســمی باشد و خصوصا
این موارد نمیبایست در آزمونهای ورودی
علمی واجد هیچ نقشی باشند.
لحاظ ننمودن این مطلب باز هم به این معنی
است که دانشآموزان مدارس پولی مسابقه را
نسبت به سایرین از جایی بسیار نزدیکتر به
خط پایان شروع کردهاند.
مجموعــه راهکارهــای ذکر شــده در این
یادداشــت به عنوان سنگ بنای پیشنهادی
تغییرات کوتاه تا میانمــدت آزمون کنکور
مطرح میشود و قطعا ریزهکاریها و اقدامات
تکمیلی فراوانی را میطلبد که در مقام اجرا
نیازمند ورود کارشناسان حرفهای آموزش به
میدان است.
از طرفی بدون انجــام این تغییرات ابتدایی،
عمال کنکور آزمونی بدون کمترین ارزش در
زمینهی عدالت آموزشی خواهد بود و اجرا و
تداوم آن ضمن اصــرار بر ادامهی یک روش
غیرانســانی ،مرتجعانه و قرون وسطایی ،در
مخالفت آشکار با قانون اساسی کشور است.
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آفتاب یزد :بازار مســکن ابزار مناسبی برای پوشش تورم می باشد
ولی در این برهه ابزار مناســبی برای فرار از تورم احتمالی در آینده
نیست و با سرمایهگذاری در این بازار فرصتهای سرمایهگذاری در
بازارهای دیگر از جمله ســپرده بانکی که چشمانداز بهتری نسبت
به بازار حبابی مســکن دارد را از دســت خواهیم داد ،بازار مسکن
نهتنها نمیتواند پوشش مناسبی برای تورم در آینده باشد حتی باعث جاماندن از تورم
احتمالی هم خواهد بود.
بازار مسکن در شهر تهران همواره در جهت تورم رشد داشته است و هرگاه رشد مازاد
بر تورم صورت گرفته است دچار حباب شده که در ادامه با رکود سنگین و افت قیمت
به همراه بوده اســت ،در حال حاضر نیز با رشــد مازاد بر تورم مواجه هستیم و حباب
شکل گرفته در بازار مسکن یا در اثر گذر زمان و رشد کمتر از تورم و یا با کاهش قیمت
به تعادل خواهد رسید.
طبق آمار منتشــر شده از سوی بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن در تیر ماه ۴.۸درصد
بوده اســت ،تعداد معامالت در این ماه تنها  ۱۰۲۹۴عدد بوده که نسبت به خرداد ماه
با کاهش  ۲۵درصدی همراه بوده است ،الزم به ذکر هست که تعداد بنگاههای امالک
ثبت شده در تهران حدودا ً  ۱۲هزار بنگاه تخمین زده شده که به این تعداد می بایست
بنگاههای ثبت نشده را هم اضافه کرد که در مجموع از حدودا ً  ۱۵هزار بنگاه میتوان نام
برد .با توجه به تعداد معامالت آمار نشان میدهد که سهم هر بنگاه از معامالت مسکن
کمتر از  ۱قرارداد هست.
طبــق اعالم مرکز آمار میانگین قیمت مســکن برای  ۱متر مربع در شــهر تهران به
۴۴.۸میلیون تومان رسیده است که با آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی اختالف
۳میلیــون تومانی دارد ،این اختالف باعث میشــود در این خصوص که برخی آمارها
منتشر میشوند یا به وجود میآیند دچار تردید شویم.
برای بررسی مفید و درک صحیح از قیمت مسکن و تعیین ارزش واقعی آن الزم است
عامل تورم را از قیمت مسکن حذف کنیم برای این کار الزم است قیمت مسکن را به
صورت دالری محاسبه کنیم و از سابقه و گذشته قیمت مسکن برای تعیین ارزش این
بازار بهره ببریم.
در ابتدا الزم اســت یک نگاه کلی نسبت به وضعیت بازار مسکن و دوران رونق و رکود
این بازار در  ۳۰سال گذشته داشته باشیم:
از ابتدای ســال  ۱۳۷۰تا اواخر  ۱۳۷۳دوره رکود به مدت  ۱۵فصل و از اواخر ســال
 ۱۳۷۳تــا اواخر  ۱۳۷۵دوره رونق به مــدت  ۸فصل ،در این چرخه طول دوران رکود
تقریباً دو برابر طول دوران رونق بوده است.
از اواخر ســال  ۱۳۷۵تا اوایل  ۱۳۷۸دوره رکود به مدت  ۱۵فصل و از اوایل  ۱۳۷۸تا
اوایــل  ۱۳۸۲دوره رونق به مدت  ۱۶فصل ،در این چرخــه طول دوران رکود و رونق
تقریباً برابر بوده است.
از اوایل ســال  ۱۳۸۲تا انتهای  ۱۳۸۳دوره رکود به مدت  ۷فصل و از ابتدای ســال
 ۱۳۸۴تــا اواخر  ۱۳۸۶دوره رونق به مدت  ۱۱فصل ،در این چرخه طول دوران رونق
بیشتر از رکود بوده است.
از اواخر ســال  ۱۳۸۶تا انتهای  ۱۳۸۹دوره رکود به مدت  ۱۳فصل و از ابتدای ســال
 ۱۳۹۰تــا اواخر  ۱۳۹۱دوره رونق به مــدت  ۷فصل ،در این چرخه طول دوران رکود
تقریباً دو برابر دوران رونق بوده است.
از اواخر سال  ۱۳۹۱تا اواخر  ۱۳۹۶دوره رکود به مدت  ۲۰فصل و از اواخر سال ۱۳۹۶
بازار مســکن پس از  ۸۰ماه رکود با افزایش تعداد معامالت وارد دوران رونق شد که با
یک رالی صعودی سنگین در شهرها و افزایش خارق العاده در حومه شهرها همراه بود،
به طوری که در حال حاضر بازار مســکن از تورم پیشــی گرفته است ،با بررسی طول
دوران رکود و رونق به این نتیجه میرسیم که هرچه طول دوران رکود بیشتر بوده ،طول
دوران رونق هم افزایش یافته و در این نسبت در اکثر مواقع طول دوران رکود بیشتر از
دوران رونق می باشــد .در آخرین چرخه با  ۲۰فصل رکود که معادل  ۸۰ماه می باشد
مواجه بودیم و طول دوران رونق در این چرخه که از اواخر سال  ۱۳۹۶شروع شده است
تا به امروز حدودا ً به  ۱۹فصل رسیده است.
در همیــن حین یعنی از اوایل دوران رونق در آخرین چرخه که از اواخر ســال ۱۳۹۶
شروع شد نرخ دالری به ازای هر متر مربع در شهر تهران از  ۵۴۰دالر که با حباب منفی
بازار و ارزندگی بازار مسکن همراه بود به باالتر از  ۱۴۰۰دالر رسیده است.
افرادی که پیشــینه بازار مســکن را به یــاد نمیآورند محکوم به تکرار آن هســتند،
سرمایهگذاران میتوانند به جای اســتفاده از جملهی خطای «این بار متفاوت است»
از مطالعه تاریخچه مسکن اجتناب نمایند ولیکن سابقه و تاریخچه قیمت همواره به ما
یادآوری میکند که چیز جدید و متفاوتی وجود ندارد.
ســابقه قیمتی بازار مسکن حاکی از این میباشد که میانگین قیمت دالری مسکن در
شــهر تهران حوالی  ۹۰۰دالر میباشد ،در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در شهر

رضا حسین آبادی

یکی از موانع افت قیمت در بازار مسکن همواره عاملی
برایعدم اعالم ورشکســتگی بنگاههای بزرگ بوده
است .هرچند بنگاههای بزرگ و میزان سرمایه آنها
نقش انکار ناپذیری در قدرت مانور ســرمایهگذاران
در بازار مســکن دارند ولیکــن در بلندمدت میزان
دانش بازاری به مراتب مهمتر از میزان سرمایه است
و به نوعی در بازار مســکن علم بهتر از ثروت کاربرد
دارد؛ قطع ًا بنگاههای بزرگ هم بر وضعیت حال حاضر
بازار مسکن و عدم ارزندگی آن واقف هستند و شاید
بتوانیم بگوییم که مجوز خالی شدن حباب بازار مسکن
منوط به اعالم خبر خاصی شده است منتها خریداران
این روزهای بازار مسکن بدانند که حباب فروخته شده
پس گرفته نخواهد شد
تهران به ازای هر متر به  ۱۴۰۰دالر رســیده اســت که نسبت به سابقه قیمتی حاکی
از  ۵۵درصد رشــد مازاد بر تورم میباشد که نوید رکود سنگین در آیندهای نزدیک را
میدهد .رونق و رکود در بازار مسکن عمدتاً از ناحیه تقاضا شروع میشود ،هنگامی که
تقاضا در بازار به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند با رکود مواجه خواهیم شد.
تا زمانی که رکود سنگین در بازار مسکن فرا نرسد عموم مردم و سرمایهگذاران متوجه
اهمیت روند و پیشــینه بازار مسکن و جایگاه آن در سبد سرمایهگذاری نخواهند شد.
زمانی که رکود فراگیر شــد عموم مردم و سرمایهگذاران میکوشند تا روند آتی و زمان
خروج بازار از رکود را پیشبینی کنند.
در حال حاضر با بررســی زوایای دیگر بازار مسکن سه سناریو برای این بازار با نگاه به
قیمت دالر می توان متصور بود که با در نظر گرفتن تمامی مفروضات در ســه حالت
ممکن سرمایهگذاری در بخش مسکن با خطرات و ریسکهای زیادی مواجه است.
در ســناریو اول با این فرض که نرخ دالر در بازار آزاد باالتر از ارزش ذاتی و واقعی دالر
میباشد و به نوعی دالر حباب مثبت دارد ،با تایید این مفروضات بهعدم ارزندگی مسکن
از دو جناح میتوان اشاره کرد :جناح اول رشد مازاد بر تورم و قیمت  ۱۴۰۰دالری حال
حاضر و اختالف قیمت  ۵۰۰دالری (با توجه به سابقه  ۹۰۰دالری) به ازای هر متر مربع
با پیشینه این بازار و جناح دیگر از طریق حباب دالر که با این اوصاف با کاهش دالر ،رکود
و افت قیمت در بازار مسکن با ضریب و شدت باالتری نمایان خواهد شد.
در سناریو دوم با این فرض که نرخ دالر در بازار آزاد نرخ معقولی میباشد در این حالت
هم با توجه به رشد مازاد بازار مسکن نسبت به دالر و پیشتازی بازار مسکن نسبت به
تورم تبدیل مسکن به داراییهای دیگر که تورم آینده را در خود پیشبینی و محاسبه
نکردهاند مطلوبتر به نظر میرسد.
در سناریو سوم با این فرض که نرخ دالر در بازار آزاد ارزانتر از ارزش ذاتی خود میباشد
و به نوعی دالر در بازار آزاد حباب منفی دارد و قیمت مســکن معقول هســت؛ در این
صورت هم ،این دالر هست که نسبت به مسکن جا مانده و مسکن رشد مازادی نداشته
و با تأیید این فرضیه نیز به این نتیجه میرســیم که موقعیت مناسبی برای فروش در
بازار مســکن محیا میباشــد تا با تبدیل آن به دارایی دالری از عقب ماندن دالر بهره
الزم را ببریم.

حجم نقدینگی کشــور این علم را به ما میدهد که دالر در حال حاضر قیمت معقولی
دارد و نمی توان گفت دالر ارزان هست.
در جمعبندی ســه سناریو به این نتیجه میرسیم که بازار مسکن تحت هیچ شرایطی
ارزنده نیست حتی اگر قیمت دالر چشمانداز رو به رشدی داشته باشد ،بازار مسکن این
رشد را پیش خور کرده است و خریداران این روزهای بازار مسکن در اواخر یک سیکل
صعودی بلند مدت و در زمان نامناســب اقدام به سرمایهگذاری در بازاری میکنند که
قیمتگذاری در آن با دالر حوالی  ۵۰هزار تومان در حال انجام میباشد.
ورود به بازار مسکن ساده ولی خروج از آن به ویژه در دوره رکود مشکل است.
بازار مسکن از خرد جمعی اندکی برخوردار است بنابراین برای سود بردن از خطاهای
بازار باید اطالعات را بهتر از خرد جمعی متداول موجود در بازار تفســیر نمود ،هرچه
بازار از نرخ تعادلی دالری خود بیشــتر رشد کند فرصت بهتری برای فروشندگان خود
فراهم میکند در مقابل هر چه قیمت پایینتر از نرخ تعادلی قرار گیرد فرصت بهتری
برای خریداران محیا میکند مانند خریدارانی که اواخر سال  ۱۳۹۶و زمانی که قیمت
دالری مســکن حوالــی  ۵۴۰دالر به ازای هر متر مربع در شــهر تهران قیمتگذاری
میشد اقدام به خرید کردند ،در مواقعی بازار در قیمتگذاری دچار خطا میشود گاهی
حباب مثبت دارد و گاهی حباب منفی و خطای بازار فرصت مناسب را برای خریداران
و فروشندگان فراهم میکند.
شــاید خریداران این روزهای بازار مســکن در آینده همانقدر پشــیمان شــوند که
فروشندگان مسکن در اواخر سال  ۱۳۹۶امالک خود را پس از  ۸۰ماه رکود در بازار و
درســت در زمان گذر از رکود به رونق در اختیار خریداران قرار دادند ،آمار و دادههای
موجود در بازار نیز اشــتباه خریداران در حال حاضر را تأیید میکنند ،خریداران بازار
مسکن در این برهه پس از  ۷۶ماه که در دوران رونق بازار قرار داشتیم در حال تکرار
چرخه اشتباه در تصمیمگیری هستند با این تفاوت که اواخر سال  ۱۳۹۶فروشندگان
این اشــتباه را مرتکب شــدند و امروزه خریداران در حال تکرار اشــتباه فروشندگان
سال ۱۳۹۶هستند.
در زمــان گذر از دوران رکود به دوران رونق حجم معامالت افزایش پیدا میکند مانند
اواخر ســال  ۱۳۹۶و بر خالف آن در زمان گــذر از دوران رونق به دوران رکود حجم
معامــالت کاهش پیدا میکند ،در حال حاضر بــا کاهش  ۵۷درصدی تعداد معامالت
نسبت به سال  ۱۳۹۶مواجه هستیم که خود دلیلی برای گذر از دوران رونق به دوران
رکود میباشد.
افت قیمت در دوره رکود به ویژه در اوایل رکود برخی از افراد کم تجربه را تشــویق به
خرید و سرمایهگذاری در بخش مسکن می نماید که اگر هزینه فرصت لحاظ شود این
تصمیم به لحاظ اقتصادی فاقد توجیه است.
عامل دیگری که میتوانیم برای اثبات حبابی بودن بازار مسکن به آن اشاره کنیم ،دوره
بازگشــت سرمایه ( )P/Rاست .پی به ار یعنی نسبت قیمت به سود-اجاره ،به عبارتی
دیگر برای یک واحد به مدت زمانی که با اجاره دریافتی آن واحد می توانیم همان واحد
را خریداری کنیم گفته میشود.
در  ۱۵ســال گذشــته میانگین  P/Rدر ایران تقریباً  ۱۷سال بوده است ولی در حال
حاضر این نسبت باالتر از  ۳۵و در مواردی باالتر از  ۵۰میباشد.
در کنار همه موارد ذکر شــده و با توجه به سیاســتهای پولی و افزایش نرخ بهره در
اکثر کشورها از جمله آمریکا با چشمانداز رو به رکود در بازارهای مالی و بخش مسکن
در سطح جهانی مواجه هستیم .در حال حاضر بخشی از شرکتهای بزرگ و غولهای
ساختمانســازی در بخش عمدهای از دنیا با خطر ورشکستگی و بحران دست و پنجه
نرم میکنند .برای نمونه قیمت مسکن در کانادا طی ماههای گذشته بیشترین کاهش
ماهانه در  ۱۷سال گذشته را تجربه کرد ،در چین شاخص رشد بهای مسکن برای اولین
بار از سال  ۲۰۱۴منفی شد و طی  ۱۱ماه گذشته قیمت و روند فروش مسکن در این
کشــور نزولی بود ،در آمریکا هم تقاضای وام مســکن نسبت به سال گذشته با کاهش
۱۸درصدی مواجه شده است.
با نگاه کلی به بازار مســکن در سطح جهانی و بررســی پیشینه بازار مسکن و عوامل
دخیل در تعیین قیمت و ارزش مســکن در ایران ،میتوانیم انتظار افت قیمت مسکن
در ایران را باالتر ببریم.
یکی از موانع افت قیمت در بازار مســکن همواره عاملی برایعدم اعالم ورشکســتگی
بنگاههای بزرگ بوده اســت .هرچند بنگاههای بزرگ و میزان سرمایه آنها نقش انکار
ناپذیری در قدرت مانور سرمایهگذاران در بازار مسکن دارند ولیکن در بلندمدت میزان
دانش بازاری به مراتب مهمتر از میزان سرمایه است و به نوعی در بازار مسکن علم بهتر
از ثروت کاربرد دارد؛ قطعاً بنگاههای بزرگ هم بر وضعیت حال حاضر بازار مســکن و
عدم ارزندگی آن واقف هستند و شاید بتوانیم بگوییم که مجوز خالی شدن حباب بازار
مسکن منوط به اعالم خبر خاصی شده است منتها خریداران این روزهای بازار مسکن
بدانند که حباب فروخته شده پس گرفته نخواهد شد.

یادداشت

طالق
و چگونگی اقدام برای آن
دکتر اکبر منفرد

استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

یکی از موضوعاتی که در فقه و حقوق مطرح میشــود طالق
اســت ،علیرغم اینکه طالق در شرع مبغوض است اما امروزه
متاســفانه به دالیل مختلف آمــار آن در جامعه روبه فزونی
است و بســیاری از ازدواجها در همان سالهای نخستین به
طالق منتهی میشود ،واژه طالق از ریشه عربی «طلق» است
بــه معنی رهاکردن و بازکردن گره اســت و در فقه و حقوق
یعنی از بین بــردن عقد ازدواج با الفــاظ مخصوص و پایان
دادن شرعی و قانونی به عقد ازدواج و زمانی اتفاق میافتدکه
بواســطه اختالفات وتنشها ادامه زندگی مشترک ناممکن و
اســتحکام رابطه زناشــویی ازبین میرود و ممکن است یا به
صورت اجتماعی باشد یا روانی و عاطفی.
طالق با فسخ نکاح و بطالن نکاح متفاوت است و یا به تقاضای
مرد است یا به تقاضای زن و یا با توافق زوجین که ذیال بدانها
میپردازیم:
الف :طالق به تقاضای مرد:
طالق حق اختصاصی مرد اســت هم به لحاظ قواعد شــرعی
و هــم مقررات قانونی به صراحت ماده ۱۱۳۳قانون مدنی ،در
مبانی دینی هرچنــد آیات قرآن به صراحت در این خصوص
مطلبــی نداریم اما آیات زیر تاویــال حاکی از اختصاص حق
طالق به مرد اســت ۲۲۷و۲۳۱و۲۳۶و۲۳۷بقره و ۴۹احزاب
و  ۵تحریم و اما در روایات براســاس آراء فقها مســتند این
حکم روایت نبوی الطالق بید من اخذ بالســاق اســت یعنی
طالق در اختیار کســی است که مالک ساق است مالک ساق
کنایه از شوهراست .برهمین اساس مرد میتواند به همسرش
چه بــه صورت مطلق و چه به صورت خاص وکالت در طالق
بدهد و برای جلوگیری از ســوء اســتفاده مرد این وکالت به
صورت شــرط ضمن عقد الزم قرار میدهند همچنانکه زوجه
هم میتواند با بخشــیدن مهریه یا پرداخت مالی به شــوهر
درخواست طالق کند که یا بصورت خلع است یا مبارات.
در این قســم از طالق شرایط نسبتا آســانتری وجوددارد و
مرد میتواند مســتند به ماده۱۱۳۳و بدون اینکه اجباری در
ارائه دلیل طالق داشته باشد یعنی حتی دادگاه حق اجبار او

را به بیان دلیل طالق ندارد با حصول شــرایط مقرر در قانون
از جملــه تعیین تکلیف مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق
مالی وفق ماده ۲۶قانون حمایت از خانواده با دردست داشتن
سند ازدواج و شناسنامه وکارت ملی به دفاتر خدمات قضائی
مراجعه و دادخواست طالق (صدور گواهیعدم امکان سازش)
راثبت ســپس با ارجاع پرونده به دادگاه ،به دادگاه مراجعه و
پس از انجام تشریفات قانونی گواهیعدم امکان سازش صادر
میشود که ســه ماه اعتبار دارد و مستند به آن به دفترخانه
طالق مراجعه و طــالق را ثبت کند و اگر در این مدت اقدام
نکند گواهی باطل میشود.
ب :طالق به درخواست زوجه (زن):
همانطور که گفتیم وفق شرع و قانون امر طالق به دست مرد
میباشــد همین امر باعث دشواری طالق به درخواست زوجه
میشود بنابراین محدود به شرایطی است که قانون مشخص
کرده لذا اگر زوج مخالف طالق باشــد فرآیند رســیدگی به
طــالق طوالنی ،پیچیده و تخصصی خواهــد بود و لزوما باید
توســط وکیل انجام شود هرچند شــرع و قانون برای حفظ
حقــوق زن برای مرد موانعی ایجادکردهاند و شــرایطی مقرر
کردهاند که زن در صورت وجود آنها بتواند خود را از شــرایط
نامطلوب زندگی مشترک رها سازد.
درهرحال زن در صورت داشتن حق طالق از همسر یا اثبات
یکی از شــروط دوازدهگانه عقدنامــه و یا اثبات یکی از موانع
عسروحرج میتواند تقاضای طالق کند و موفق شود موارد زیر
را میتوان مصادیق این شرایط بیان کرد:
 .۱عدم پرداخت نفقه و سایر حقوق قانونی جهت مدت شش
ماه وفق ماده۱۱۲۹
 .۲ســوء رفتار و ســوء معاشــرت مرد به گونهای که موجب
غیرقابل تحمل شدن زندگی برای زوجه شود وفق ماده۱۱۳۰
که مصادیق مختلفی دارد از جمله اعتیاد ،غیبت مرد ،بیماری،
رفتارهای مالی غیرقابل تحمل ،محکومیتهای قضائی،
 .۳ابتالی مرد به بیماریهای صعب العالج به گونهای که ادامه
زندگی برای زوجه مخاطره آمیز باشد
 .۴جنون زوج درمواردیکه امکان فسخ نکاح نیست
 .۵اشتغال زوج به شغلی که منافیشان و آبروی زن میباشد
و دادگاه تایید کند
 .۶محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر یا جزای
نقدی که بواسطهعدم پرداخت منجر به حبس فوق شود و در
حال اجرا باشد

 .۷اعتیاد مضره زوج بهگونهای که به اساس زندگی آسیب زده
و ادامه زندگی برای زوجه مشکل شود
 .۸ترک زندگی توسط مرد و یا شش ماه متوالی غیبت بدون
عذرموجه وفق ماده۱۰۲۹
 .۹محکومیت زوج بخاطر ســرقت و اجرای هرگونه مجازات
حدی مثل تبعید حدی یا تعزیری که مغایر با شان زن باشد
 .۱۰عقیم بودن مرد یا سایر عوارض جسمی که در نتیجه بعد
از پنج سال بچه دار شوند
 .۱۱مفقوداالثر شدن مرد که بعدازشش ماه مراجعه به دادگاه
یافت نشود
 .۱۲ازدواج مجددمردبدون اجازه همســر یــا اگر مرد دارای
دوهمسراســت به تشــخیص دادگاه توان رعایت عدالت بین
آنها را ندارد
 .۱۳شــروط دوازدهگانه ضمن عقد که بــا تحقق آنها زوجه
میتواند دادخواست طالق بدهد
 .۱۴وکالت بالعزل طالق داشــتن زن به صورت شرط ضمن
عقد نکاح یا عقد خارج الزم.
در مواردی همانند ناتوانی زوج از پرداخت نفقه ،حبس شوهر،
مفقود شــدن شــوهر و غیبت او حاکم شرع میتواند مستند
بــه قواعد فقهی الضرر و نفی عســروحرج حکم طالق زوجه
را صادر نماید.
درهرحال بار اثباتی این دالیل به عهده زوجه اســت و زوجه
باید با دردســت داشتن سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی
به دفاتر خدمات قضائی مراجعه و دادخواســت طالق را ثبت
نماید.
ج :طالق توافقی و مراحل آن:
در این نوع طالق زن و شــوهر با توجه بهعــدم امکان ادامه
زندگی مشترک پس از رایزنی به این نتیجه و توافق میرسند
که ازهم جداشوند در این صورت باید درخصوص حقوق مالی
زوجــه و فرزندان یعنی مهریه ،نفقــه ،اجرت المثل به توافق
برســند و همچنین در رابطه با حضانــت فرزندان و کیفیت
مالقات با فرزندان و سپس توافقنامهای نوشته و امضا کنند و
ترجیحا دو شاهد هم امضا کنند و همین توافقنامه پایه اصلی
اقدام دادگاه خواهد بود و در گواهیعدم امکان سازش دادگاه
منعکس میشود.
در طالق توافقی مراحل زیر باید طی شود:
 .۱مشــاوره :بعــداز مکتوب کردن توافقنامــه زوجین باید با
مراجعه به ســامانه نوبت دهی طالق مراجعه و اطالعات خود

را بارگذاری و در مراکز مخصوص مشاوره خانواده و غربالگری
تحت نظارت قوه قضائیه نوبت مشــاوره گرفته و حاضرشده و
جلسات مشاوره اجباری را شرکت نمایند و اگر همچنان اصرار
بر طالق داشته باشند گوهیعدم انصراف از طالق را دریافت
کنند و با دریافت این گواهی اقدام به مرحله دوم نمایند.
 .۲ارائه دادخواست طالق توافقی :با دردست داشتن توافقنامه
وگواهیعدم انصراف از طالق و عقدنامه و شناســنامه وکارت
ملــی به دفاتر خدمــات قضائــی مراجعه و دادخواســت را
ثبت کنند.
 .۳بعد از ثبت دادخواســت پرونده توســط دفتر خدمات به
دادگاه ارســال و تعیین شعبه میشود و سپس توسط شعبه
ابالغیه از طریق سامانه ثنا به طرفین ابالغ میشود
 .۴در این تاریخ هم طرفین شــخصا میتوانند حاضر شــوند
و هــم میتوانند وکیل بگیرند و اصول اســناد و مدارک را به
دادگاه ارائه نمایند
 .۵دراین مرحله الزاما پرونده به حکم قانون و دســتور صریح
قرآن جهت سازش و اصالح ذات البین به واحد مشاوره دادگاه
خانواده ارجاع و مشــاور جهت سازش تالش میکند و نهایتا
اگر موفق به سازش نشود به صورت مکتوب اظهارنظر و دالیل
خــود را برای قاضی مینویســد و توافقنامه قبلی که زوجین
نوشــته بودند را تکمیل و خودش هــم امضا میکند و موارد
مربوط به مهریه ،نفقه ،اجرت المثل ،حضانت ،مالقات فرزندان
و ...را تکمیل میکند.
 .۶این مرحله مربوط به تعییــن تکلیف درخصوص وضعیت
بارداری زوجه اســت که باید برای دادگاه محرز شــود که به
سه صورت انجام میشود یا خود زوجه اقرار میکند یا از یک
آزمایشگاه گواهیعدم بارداری میآورد یا هر دوطرف اقرار به
عدم بارداری میکنند.
باید توجه داشــت نظر به اینکه موقع اجرای صیغه طالق در
دفاتر طالق گواهیعدم بارداری از آزمایشگاه معتبر الزم است
بهتر اســت همان ابتدا این گواهی اخذ شود مگر اینکه زوجه
باکره یا یائسه باشد
 .۷پــس از طی این مراحل زوجین بایــد در دادگاه حاضر و
دادگاه بر پایه توافقنامه قبلی که به امضای زوجین و مشــاور
و رای مشاور و مدارک پرونده گواهیعدم امکان سازش صادر
میکند و این گواهی سه ماه اعتبار دارد
 .۸و ســرانجام زوجین به دفتر طالق مراجعه و صیغه طالق
جاری و رسما طالق ثبت میشود.
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آفتاب یزد -سـعیده خدابخش :چندی اســت که آخرین ســاخته حسن
فتحی به دالیل نامعلومی متوقف شده است و عالقه مندان نمیتوانند از طریق
پلتفرم «فیلیمو» این اثر نمایشی را مشاهده کنند .در ابتدای ساخت این سریال
زمزمههایی به گوش میرسید که فتحی در آخرین اثرش در تاریخ و روایت آن
دست برده است که بارها تهیهکننده و عوامل توضیح دادند که به لحاظ نمایشی
دخل و تصرفی صورت گرفته است اما به طور کلی تحریف تاریخ را منکر شدند.
بعد از این توضیحات وضعیت آرام شد و چند قسمتی از سریال «جیران» پخش
شد و موافقان و مخالفان خود را شناسایی کرد ،تا اینکه به یکباره و بیهیچ دلیل
مشخصی جلوی پخش این سریال گرفته شد .در جلوگیری از نمایش این سریال
خانگی چند نکته حائز تفکر است:
یکی اینکه اساســا در ســاخت ســریالهایی که یک برههای از تاریخ را روایت
میکنند ،نظارتی صورت میگیرد و در جزئیات پرداخت به زندگینامه پادشاهان
ایران و رخدادهای تاریخی حساســیتی وجود دارد و یا به صرف مجوز گرفتن
کلیت فیلمنوشــت کارگردان در روایت و دخل و تصور در جزئیات دستش باز
است؟ حال اگر حساسیتها به این اندازه است که جلوی پخش سریال گرفته
میشود چطور از ابتدای کلید زدن این پروژهها با کستهای سنگین و هزینههای
سرســامآور اعمال نمیشود و دوستان نظارتی دست و روی دست میگذارند و
شــاهد خرج شدن پولهایی هستند که با آن میشود چند ده فیلم سینمایی
را کلیــد زد و وقتی به اصطــالح درخت به زمان باروری یا همان اقبال عمومی
میرســد جلوی آن را میگیرند؟ از سوی دیگر شایعاتی مبنی بر اینکه برخی
آفتابیزد–گروهفرهنگی:نمایش«تنداده»پسازاجراینمایشدرتماشاخانهی
دیوار چهارم با حضور رضا آشفته رئیس کانون ملی منتقدان ،محسن خیمهدوز منتقد
تئاتروازکانونمنتقدان،رضادرستکارمنتقدشناختهشدهیسینماوعلیقنبریشاعر
و منتقد ادبی و جمعی از روزنامهنگاران نقد و بررسی شد .در ابتدای جلسه ،رضا آشفته
پس از ارائه تاریخچهای کوتاه از تئاتر ابزورد و نویسندگان شناختهشده این سبک ،در
نقد نمایش «تن داده» گفت« :متن آقای صلواتی دقیقاً معنای ابزورد است .گروهی از
آدمها دچار بحران مشترک میشوند و این بحران مشترک تبدیل به زبان مشترک
نمیشود ،زبانی که بتواند این مسئله را حل بکند .مسئلهای که اینجا وجود دارد همان
تابو یا خط قرمز است .اینجا تابو به خیابان و چراغ قرمز کشیده میشود که نشانهای از
شهرنشینی مدرن است و ۱۹انسان از تیپها و طبقات مختلف اجتماعی به شکلهای
گوناگون با این مسئله برخورد میکنند .چراغی بیدلیل قرمز مانده و شاید حسن این
متنهمینبیدلیلبودناست.چیزیکهاگردرمتونگذشتهبود،قطعاًبرایآندلیلی
اساطیری ،مذهبی یا اجتماعی وجود داشت و ما در این متن علتی نمیبینیم .هر چراغ
قرمزی سبز میشود اما بیهیچ دلیل این چراغ قرمز است .این انسانها میآیند و با این
ممنوعیت مواجه میشوند ،چون چراغ قرمز استنباید رد بشوند .وضعیتغیرمتعارف
اســت و این افراد راهی هم جز انتظارکشــیدن ندارند .این وضعیت ،این افراد را به
جستوجوی راه حل میکشاند اما در همین فرایند چارهیابی نیز آنقدر خزعبل به هم
میبافند که به نتیجهای نمیرسند .همین خزعبلهای بیارتباط و گسست موجود
میتواندپیکرهنمایشهایابزوردراتشکیلبدهد.درمتنهاییونسکووگاهیچخوف
هم میتوان آن را دید و ما میبینیم سالها پس از نوشتههای یونسکو ،در تهران هم
چنینچیزهایینوشتهمیشود.اینمیتواندخودعلتیاجتماعیداشتهباشد،یاحتی
سیاسی ،فلسفی یا اقتصادی .حسن این اجرا به نظر من قلم آقای صلواتی است .من
پیشتر از ایشــان کار ندیدهام اما همین که توانســته است منظور خود را در قالبی
مشخص برساند و مخاطب را پای کار نگه دارد ،نشان میدهد قدرت قلمی وجود دارد
و در عین حال اندیشــه فلسفی که این کار در ما ایجاد میکند ،نشانگر اینست که
نویسنده دانش کافی دارد و باری به هر جهت نمینویسد ».در ادامه ،محسن خیمهدوز
به بررسی نمایش پرداخت و گفت« :تنداده به نظرم نمایش خوبی بود به چند دلیل.
اول اینکه هر مدل از تماشاگر را تحت تاثیر قرار میداد ،حتماً الزم نیست مخاطب
اندیشمند و منتقد و فرهیخته باشد .من به تماشای هر اثری میروم پیشینه و دانش
خودم را دور میریزم و آن را به چشم کسی که هیچ چیز از تئاتر نمیداند میبینم که
بتوانم رها باشم و ببینم اثر در من تاثیر میگذارد یا نه .اگر نکند ،مشکل از اثر است .این
کار روی من تاثیر گذاشت .وقتی خودم را رها کردم ،دیدم ما در این اجرا با جامعهای

«بیگانگی»در«اعتماد»

آفتاب یزد« :بیگانگی» عنوان بیســت و هشتمین نمایشگاه انفرادی
مجسمه قدرت اهلل عاقلی است که از  ۲۱مردادماه تا  ۱۹شهریورماه در
گالری اعتماد برپا میشود .قدرت اهلل عاقلی درباره نمایشگاه «بیگانگی»
گفت :بیگانگی بیست و هشتمین نمایشگاه مجسمه انفرادی من است
و در این نمایشگاه مجموعهای از  ۱۵مجسمه برنزی را که در سه سال
اخیر خلق کــردهام را به نمایش میگــذارم .او درباره چرایی انتخاب
عنوان بیگانگی برای این مجموعه خاطرنشان کرد :من سال هاست که
تمرکزم را بر روی مفهوم گذاشتهام و خود را هنرمندی مفهوم گرا میدانم
و همواره از جهان پیرامونم ایده خلق آثارم را میگیرم .در جهان امروز
هر یک از آدمها به نوعی تالش میکنند از خود و هویت شــان فاصله
بگیرند و به نوعی دچار نوعی اســتحاله و بیگانگی از خود هســتند و
من در این مجموعه تالش کردهام به نوعی این بیگانگی را دســتمایه
خلق آثارم قرار دهم .عاقلی ادامه داد :مجسمههای این مجموعه برآمده
از ساختار کالسیک مجسمهســازی هستند و هر یک نیم تنه انسان
هســتند که بر روی این فیگورها جزییاتی اضافه شــده اند.هر یک از
مجســمههای این مجموعه که در ابعاد  ۹۰در  ۵۰در  ۳۰خلق شــده
اند ،سه تا پنج نسخه دارند .عاقلی در بخشی از استیمنت این نمایشگاه
نوشــته است« :عصر حاضر عصر سنتهای فردیســت .در این دوران
هنرمند درک و باورهای شخصی خود را از جهان پیرامون بیان میکند.
به نظر میرسد که در حال حاضر جنبشهای عمده از بین رفتهاند و ما
در عین بیگانگی در ارتباط با یکدیگر با هجوم درون مایهها و روندهای
شخصی مواجه هستیم .دیگر هیچ فلسفه زیباشناسی خاصی حکمفرما
نیســت .گویی مدرنیســم پایان یافته و جریان پســت مدرن با -نگاه
انتقادیاش به مدرنیزم ،-بنا بر گفته منتقدان هنرهای تجسمی؛ دیگر
از مد افتاده باشــد .دلمشغولی هنرمند معاصر ،در جستجوی برقراری
ارتباط با گروهی عظیم است .در پی این مسیر شیوههای فردی آنها گاه
به یکدیگر نزدیک و گاهی از هم فاصله میگیرد .در این میان برقراری
ارتباط بین سبکهای تاریخی با مفاهیم نو و خالقانه ،گرایشهایی را
بوجود آورده که گامی نو در بیان ســنت ،روایت و خالقیت محسوب
میشود هر چند عناصر اخیر نسبت به گذشته به شکلی کامال متفاوت
بکار گرفته شــده اند .وقتی همه عناصر با یکدیگر جمع میشــوند به
تناســباتی دست مییابند که قدرت دارد تا روح بیننده را با هیجانات
مختلــف تحریک کند .گاهی هنرمند معاصر در قالب منحصر بفردی
به زیبایی کالســیک اهمیــت داده و آن را به مثابه یک ایدئولوژی در
آثارش مورد اســتفاده قرار میدهد .گویی بــه یک قلمرو جاودانی به
مــوازات زندگی این جهانی باور دارد و با فراخواندن آرامش باســتان،
بیگانگی ناهنجار مدرنیســم را به چالش میطلبد ».قدرت اهلل عاقلی
متولد  ۱۳۴۷جلفا اســت ،دیپلم نقاشی از هنرستان تجسمی پسران
اســت .او موســس و دبیر ســایت جامع تخصصی و پژوهشــی ایران
مجســمه اســت .او تاکنون در بیش از  ۲۲۰نمایشگاه گروهی آثارش
را در ایــران ،هلند ،فرانســه ،مراکش،انگیلس،ایتالیــا ،قطر،اتریش و
آمریکا به نمایش گذاشته است .آثار او به بینالهای متعددی راه پیدا
کرده است.

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ ۰۹2۱۳۵۵۳۱۹۳
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تحریف تاریخ یا اعمال سلیقه؟

مدعی شــدهاند که فیلمنامه «جیــران» متعلق به
آنهاست هم نمیتواند دلیل محکمی بر جلوگیری
از پخش این ســریال باشــد زیرا که در کشــور ما
تقریبا هیــچ کس قائل به قانونی تحت عنوان کپی
رایت نیست و اساسا حســن فتحی با کارهایی که
در کارنامه کاریاش دارد نشــان میدهد که نیازی
به ســرقت ادبی ندارد و اخالق مدارتر از این اســت
که حق یک نویسنده را نادیده بگیرد! سکوت فتحی
اما حرف و حدیثها را دامن میزند ،سکوت فتحی
پس از توقیف سریالش و تبلیغ منتخب شدنش توسط «فیلیمو» باز هم درها را
برای صحه گذاشتن بر سرقت ادبی باز میگذارد ،حال اینکه بسیاری از منتقدان
معتقد هستند ،سکوت فتحی به دلیل عدم پاسخ به منتقدان سریالش است و
ابدا ربطی به سرقت و کپی بودن فیلمنوشت را ندارد .حال اگر از روی مشکالت
پیرامون «جیران» بگذریم و به کیفیت نگاه کنیم به نظر نگارنده آخرین ساخته

فتحی مانند ساختههای قبلیاش یک کست بزرگ و
چشــم نواز دارد ،پر اســت از اسامی دهان پر کن و....
اما باید به این مهــم دقت کرد که آیا بازیگری مانند
بهرام رادان کــه به هر حال به دلیل خصوصیتهای
ظاهریاش دارای اســم و رسمی در دنیای هنر است
با فاصله گرفتن از کلیشههای همیشگی در بازیاش
و خصوصیات ظاهری که در «جیران» در آن دســت
برده شده است چقدر توانسته با مخاطب ارتباط برقرار
کنــد و آیا کارگردان هیچ گزینه بهتری برای انتخاب
ناصرالدین شــاه قاجار پیدا نکرده است که از بهرام رادان با گریم سنگین و لنز
تیره استفاده کرده است؟ «جیران» ماجرا همان پریناز ایزدیاری است که تحقیقا
سالهاست در کلیشه خودش گرفتار شده ،مدام آه و ناله و همزاد پنداری گرفتن
گل درشــت از تماشاگر! بازیگرهای مطرح و چهره در آخرین ساخته فتحی به
وفور یافت میشــوند ولی آنها همه آخرین ورژن خودشان را بازی میکنند ،در

نقد و بررسی نمایش «تن داده» به کارگردانی منصور صلواتی

آینهای از جهانی که در آن زندگی میکنیم

الینه مواجه میشویم .جامعهای که تحت سلطه قواعد خودساخته خود است و بیشتر
درگیر شبهمسئلههاست تا خود مسئلهای که پیش رو دارد .شبهمسئله را میبیند و
وقتش را برای آنها میگذارد .این درد تاریخ ما هم هست .از مشروطه به اینسو ما
همینطور دور خود چرخیدهایم .حرف همیشه بوده اما نشانهای نیست .دلیلش هم
اسارت ما در چارچوب پارادایمها و قواعد خودساخته خودمان است ،به ویژه آنها که به
واسطه سنت بر ما حاکم بوده است .این کار متن خوبی دارد .ریتم درونی دارد .قابل
خواندن است و میتوان از آن لذت برد » .او افزود« :نیمههای اول اجرا افت ریتم داشتیم،
انگار که اجرا از متن عقبتر بود .این یعنی میتوان خوب نوشت ،پرتوپالها را هم خوب
نوشت و طنز درونی هم داد اما اجرایش کار هر کسی نیست .حتی گاهی از توان خود
نویسندهخارجاست.تعددبازیگرانهمگاهیمزیدبرعلتمیشودکهدیگرواویالست،
چونممکناستهمهفقطرویصحنهبیحرکتبایستندکهلحظاتیاینراداشتیم،
یا ممکن است بیجهت حرکت بکنند که فقط ایستا نباشند .این نقد از نظر من به اجرا
وارد است اما اجرا موفق شد کاریکاتوری از این الیناسیون جمعی را در فرم فانتزی ارائه
بدهد .حاال خود آقای صلواتی میگوید نام این سبک را رئالیسم اگزجره گذاشته است.
من خیلی رئال ندیدم و اگر چنین باشد این نقد هم به اجرا وارد است .اگر بخش رئال
بیشتر بود بخش کاریکاتوری به کمدی تبدیل میشد اما چون کم بود ،آن بخش
کاریکاتوری مسلط شد و آن جامعه الینهشده را نمایش داد .انجامدادن تمام این کارها
با هم سخت است؛ هم بنویسی و هم اجرا کنی و هم طنز را وارد کار کنی اما چون متن
خوب و این جهان را به درســتی ترسیم میکند ،ناخودآگاه انتظار مخاطب بیشتر
میشود .اص ً
ال کار خوب انتظار ایجاد میکند و قابل نقد است.کار ضعیف را که کسی
نقد نمیکند .اینجا به نظر میآید سوژه فنا نشده ،تنها نیازمند درخشش بیشتری
است .الیناسیون و تحت سلطه خودساختگی قرارگرفتن را به هر شکل میتوان نشان
داد .حاال اینجا چراغ قرمز است و هر تعبیری میتوان از آن کرد؛ میتواند بگوید چه
کار بکنیم و چه کار نکنیم ،میتواند نماد حاکمیت باشد ،میتواند بگوید شما فکر
میکنید از موبایلتان استفاده میکنید اما موبایل است که شما را هدایت میکند .این
تلنگرها مسائل روز ماست که در این متن به شکل دراماتیک به اجرا درآمدهاند ».رضا
درستکار ،منتقد سینما نیز گفت« :من خیلی چیز زیادی از تئاتر نمیدانم .آنچه االن
میگویم چیزی اســت که به عنوان تماشاگر دیدهام اما همیشه صحنه تئاتر من را

«آب شدن» آماده شد

آفتاب یزد :فیلم کوتاه «آب شــدن» بــه کارگردانی و تهیه کنندگی علی زندیه
آماده نمایش و پخش در جشنوارههای داخلی و بینالمللی شد .این فیلم کوتاه که
با ســرمایهگذاری فاطمه محمدی سیجانی ساخته شده است ،برای سی و نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ثبت نام کرده است .در خالصه اثر این فیلم
کوتاه که در تهران و در چهار شــبانه روز فیلمبرداری شده است ،آمده است« :علی
که مادرش نیاز شدیدی به دارویی دارد ،در بحبوحه کمبود دارو از تمام دوستانش
کمــک میگیــرد تا او را در پیدا کردن آن یاری کننــد .این پیدا کردن دارو با تمام
مشقتهایی که دارد انجام میشود اما واقعیت هر کدام از دوستانش در این روند هویدا
میشود»...

«راز ناتمام» میآید

مجموعــه تلویزیونــی «راز ناتمــام» بــه کارگردانــی امین امانی بــا مضمونی
تاریخیسیاســی از شــنبه ۲۲مردادماه روانه آنتن شــبکه یک سیما میشود.
ایــن ســریال در آســتانه شــهادت دو دولتمــرد بــزرگ ،شــهید محمدعلی
رجایــی (رئیسجمهــور) و شــهید حجتاالســالم و المســلمین محمدجواد
باهنــر (نخســتوزیر) به روی آنتن مــیرود .به گزارش ایرنــا« ،راز ناتمام» در
کش و قوس یک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشــیب شهید محمدجواد
باهنــر میپردازد کــه در فعالیتهای پرثمرش ،ســوابق مبارزاتــی علیه رژیم
ستمشاهی و بارها محکومیت به زندان دارد و پس از انقالب نیز وزیر آموزش و
پرورش و سپس دومین نخستوزیر دولت جمهوری اسالمی ایران بوده است.

تولیدات آثار مذهبی مانند لبه تیغ هستند

شگفتزده کرده است .سالها پیش در سالن لومییر در فستیوال کن فیلم «داگویل»
رفتن در تاریکی الرنس فونتریه را دیدم .نصف جمعیت از وسط کار سالن را ترک
کردند اما آنهایی که تا آخر نشستند هم در انتها با فحش و ناسزا از سالن بیرون رفتند.
امروز یاد «داگویل» هم افتادم ،چون به هر حال تئاتر صحنه هنرمندی است .به نظر
من کار هنر و کارگردان و ســازندگان تئاتر اینست که بتواند جهانش را به مخاطب
بقبوالند .در فیلمهای عادی میبینید که شــهری را ترسیم میکنند که نهادهای
متعددی دارد و ما هم آن را میپذیریم اما در داگویل همه اینها در صحنه تئاتر اتفاق
میافتد .یک صحنه صاف که کالنتری و فروشگاه و بیمارستانش با یک خط از هم
تفکیک شده بودند اما در چند دقیقه آن اغنا به وجود آمد و ما پذیرفتیم اینجا یک شهر
است و اتفاقات هم در بستر شهر رقم میخورد .من با بخشی از حرفهای اساتید موافقم
اما با بخشی نه .مث ً
ال در سینما ما چیزی داریم به نام فیلم دایرکتور ،عباس کیارستمی
فیلم دایرکتور بود اما حاتمیکیا فیلم دایرکتور نیست .بازیگران فیلمهای حاتمیکیا
جلوهگران صحنهاش هستند .این یک تئاتر دایرکتور بود .احساس کردم صحنهای که
آقای صلواتی چیده بیشتر برای مانیفست خودشان حفظ کردهاند .به نظرم بازیگران
این فرصت را داشتند که ایست و ژست خاصی داشته باشند و دیالوگها را جور دیگری
ادا بکنند اما این لحن و پینگپونگیکردن و حسندادن به لحن تعمدی بوده .بازیگرها
میتوانند شهادت بدهند .اینجا میتوانم حق را به آقای صلواتی بدهم اما حرف کسی
را نقض نمیکنم ».در ادامه نشست ،علی قنبری گفت« :من پیشتر هم از آقای صلواتی
کار دیدهام .ویژگی تئاتر ایشان زبانیبودن تئاتر اوست .نمیخواهم بگویم ابزورد ،کام ً
ال
زبانی اســت .وقتی کار قبلی منصور را دیدم یاد کارگردان آلمانی اوستر مایر افتادم،
بازیهای زبانی و دیالوگگویی و منصور خیلی خوب این جنس را اجرا میکند .قصد
کالسهبندی سبک ایشان را ندارم ،خودشان گفتند اسم این سبک را رئالیسم اگزجره
گذاشــتهاند ،چون کالسهبندی یک جنبه معرفتشناسانه دارد و ما فقط میتوانیم
چیزهایی دربارهاش بگوییم .این اجرا از آن جهت که خیابان را انتخاب کرده و به قول
والتر بنیامین خیابان نمادی از مدرنیته است ،مثل تمام داستانها وجهی سمبولیک
دارد اما ویژگی کار منصور وجه اسکیزوفرن آن است ،یعنی در واقع ویژگی جامعه ما.
جامعه اسکیزوفرن چه خصوصیاتی دارد؟ حاشیهپردازی ،بیربطگویی ،پرواز تفکر و...
این وجه را در دیالوگها و اجرا به طور کلی داریم ،زیرا کاراکترهایمان اسکیزوفرناند،

کلیشــه بازی خودشــان گیر افتادهاند و مدام در حال تکرار خودشان هستند،
قهرمانهای «جیران» اتفاقا نابازیگرها هســتند انگار در یک لوکیشــن دل باز
دستشــان برای نشان دادن بهترین خودشان باز است به بهترین شکل ممکن
اکت هایشــان با قصه شناور اســت و در دام مبالغه نمیافتند و به روایت گر و
حتی فیلمبردار کمک میکنند تا مغز ماجرا را در اختیار تماشاگر بگذارند .برنده
نهایی در این اثر نمایشی بدون شک متعلق به لوکیشنهای چشم نواز و بازی
نابازیگرهاست ،تماشاگر با دیدن «جیران» فقط لوکیشنهای جدید چشم نواز و
بازیگرهای جدیدی میبیند که میتواند به آیندهشان امیدوار باشد .اثر نمایشی
مانند جیران که بسیار پرهزینه است اگر قرار است روایت کند باید به گونهای
این کار را انجام دهد که تماشــاگر را پس نزند ،غلو شــده نباشد ،همان ابتدای
راه صدای تاریخ پژوهان را درنیاورد زیرا که این اصول ابتدایی را هر کارگردانی
میداند که اگر قرار نیست به تاریخ وفادار باشد و دخل و تصرف هایش ممکن
اســت مردم را در برههای از تاریخ به اشــتباه بیندازد اول اثرش اعالم کند که
فیلمش گرتهبرداری از تاریخی اســت که شاهد هستیم و ندانستن یک چنین
بدیهیاتی از کارگردان کاربلدی چون فتحی بعید اســت .القصه در «جیران» نه
نیاز به آن کست عجیب و غریب است و نه نیاز به استفاده از بازیگران چشم رنگی
که به زور لنزهای تیره آنها را ایرانی و آریایی جلوه دهیم .اندکی تامل و عالقه به
تاریخ کافی است تا اثری خلق شود که ضمن وفاداری به تاریخ با صداقت اتفاقات
زمان قاجار و یا هر پادشاهی را تصویر کند ،اندکی ذوق هم چاشنی این صداقت
و وفاداری شود قطعا مخاطب خود را بدون حاشیه پیدا خواهد کرد.
زیرامادرعینباهوشبودناحمقیم،درعینباشکوهبودنمبتذلیم،درعینواقعیبودن
مجازی هستیم .این ویژگی را در کار قبلی آقای صلواتی و این کار دیدم».قنبری افزود:
ما شخصیت در هنر مدرن را تحلیل میکنیم ،این شخصیت تیپ است و آن یکی
واقعی .در هنر پستمدرن اص ً
ال مهم نیست شخصیت چگونه است.کاری که انجام
میدهد ویژگی اوست .پس وقتی آدمها روی صحنه میآیند و رفتاری اگزجره یا حتی
کاریکاتورگونه دارند ،مدل رفتاریشان تیپ نیست .ممکن است کسی یک وجهی از
شما را ببیند و بعد بدون توجه به ابعاد دیگرتان از شما تعریفی پیدا بکند .اینجا هم
آدمهایی میآیند که میخواهند جور خاصی رفتار بکنند .مهم نیست به جهان واقعه
وابسته است یا نه .ما با جهانی روبهرو هستیم که باید شکل بگیرد .من حتی بازیهای
خوب و بد را هم نمیتوانم تفکیک بکنم .من هنر پســتمدرن را دوســت دارم ،آن
شلختگی و بیعلتی را دوست دارم .روزگاری به این نوع گفتار ابزورد میگفتند اما االن
این ویژگی همه ماست .ما در زندگی عادی چرتوپرت میگوییم ،چون نیاز داریم به
این چرتوپرتگویی .مث ً
ال ما یک شخصیت روشنفکر داریم که باید برای فهمیدن
دیالوگهایش تمرکز بکنیم .آخر هم نمیفهمیم چه میگوید .مثل آدمی است که از
سیاره دیگری آمده و حرفهایی میزند که تنها مشخص میکند همزیست ما نیست.
مهمنیستبفهمیمچهمیگوید،مهماینستکهبفهمیداینشخصیتیکنقشمندی
داردودربرابرجامعهچنینرفتاریدارد.ماخطقرمزهایجامعهخودمانرامیشناسیم
امانمیتوانیمآنرابهآدمهاییتفکیکبکنیمکهتصمیممیگیرندازاینمرزهابگذرند
و آنهایی که تصمیم به ماندن میگیرند .هر کدام از این آدمها تصمیم میگیرند برای
خود جهانی بسازند و در آن زندگی بکنند .نمیشود گفت آنها بازندهاند و آنها که
میروندبرندهاند».قنبریدربارهمیزانسنهاینمایشگفت:گاهیشمامیتوانیدبانور
شخصیتی را در صحنه بولد بکنید .مث ً
ال من در حین دیالوگگفتن یکی از شخصیتها
دیدم یک بازیگر دیگر دارد ادا و اطواری درمیآورد و قبلی یادم رفت .چون ادا و اطوار
را دوست دارم .چه اشکالی دارد که یکسری بازیگر بایستند و فقط نظارهگر باشند ،چون
جهان فقط جهان انسان سخنگو نیست .دیگران هم حضور دارند .میتوانند بایستند،
شــلخته هم بایستند .این به خاطر جامعه اسکیزوفرن ماست که در هر جا لباس و
گویشی متفاوت را اتخاذ میکنیم .در نهایت میخواهم بگویم این وجه زبانی در تئاتر
آقای صلواتی که من نمیخواهم اسمش را ابزورد بگذارم وجود دارد .این ویژگی گاهی
هم در دیالوگگویی سرعت زیادی دارد و پاسکاری گفتار سریع انجام میشود و تامل
در آن نیست که تکنیکهای بازیگری اســت .در کل دیالوگنویسی آقای صلواتی
فوقالعاده اســت .نمایش «تنداده» تا پایان مردادماه ســاعت  ۲۱در تماشــاخانهی
دیوارچهارماجرامیشود.
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فلورا سام بازیگر ،کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون درباره ساخت آثار نمایشی
در ژانر تاریخی-مذهبی با محوریت تاریخ اســالم در پاسخ به این سوال که آیا به
عنوان خالق یک اثر مذهبی باید به این جنس کارها با یک اعتقادی نگاه کرد و در
هنگام نگارش حس و حال خاصی داشت یا نه؟ گفت :به عقیده من اعتقاد و حس
و حال یک نویسنده در هر حوزهای که مینویسد باید با اندیشهی او یکی باشد.
یعنی اگر نویسنده به آن چیزی که به نگارش در میآورد ایمان نداشته باشد عمال
کار دلنشینی ساخته نخواهد شد .در نتیجه هر زمان که من اثری را مینوشتم در
ابتدا خودم به آن اعتقاد داشتم و بعد شروع به تحقیق ،بررسی و نگارش میکردم.
در خصوص کارهای مذهبی هم موضوع دقیقا همین گونه است؛ در ابتدا کسی که
داستانی را به تحریر در میآورد باید روی هدفی که دارد صحه بگذارد وگرنه شاید
اثرش کمی مصنوعی از آب در بیاید .به گزارش برنا ،نویسنده سریال «مرضیه» در
خصوص اینکه چرا ما نتوانستیم مخاطب را در ژانر مذهبی به خودمان نزدیک کنیم
عنوان کرد :پاسخگوی افت و کمبود آثار نمایشی برای ماه محرم یا مناسبتهای
دیگر مدیریتهای فرهنگی هستند اما مسئله مهمی که من میتوانم به آن اشاره
کنم این اســت که وقتی به سراغ آثار تولید شده مخصوصا آثار مذهبی میرویم
باید محتاطانه عمل کنیم .اینگونه تولیدات مانند لبهی تیغ هستند؛ اگر ما نتوانیم
درست روی آن راه برویم بیننده ما را پس خواهد زد و کار را دوست نخواهد داشت.
از سوی دیگر اگر کمی به سمت شعارزدگی برویم و یا کاری کنیم که بیننده درکی
از آن نداشته باشد اثر ما بیکیفیت و غیرقابل پذیرش خواهد شد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

زندگی

در گفتگوی آفتاب یزد با متخصصان مطرح شد

اختالالت هورمونی تهدید جدی در ناباروری

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا :بیش از  ۱۵درصد زوجین در سراسر جهان از
مشکل ناباروری رنج میبرند و از میان علل مرتبط با عدم باروری ،نقش مشکالت
هورمونی چشــمگیر است زیرا باروری به طیف وســیعی از هورمونهای مولد
بستگی دارد .هورمون یک پیامرسان شیمیایی است که از طریق جریان خون
بــه اندامها و بافتها میرود .هورمونها به اندامهای بدن میگویند که باید چه
کاری را و چگونه انجام دهند .با این حال عملکرد هورمونها آهستهتر از دیگر
پیامرسانهای شیمیایی است .هورمونها توسط غدد درون ریز که گروه خاصی
از ســلولها در سراسر بدن هستند ،تولید میشوند .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد درباره نقش هورمونها در بروز ناباروری با دکتر فاطمه نعمت اللهی،
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی و دکتر سید حسین دهقان منشادی،
فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد گفتگو کرده است .دکتر نعمت اللهی در
این باره میگوید :ناباروری وضعیتی است که در آن یک زوج بعد از داشتن ۱۲
ماه رابطه منظم بدون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری ،صاحب فرزند
نشــوند.وی بیان کرد :در ایجاد ناباروری ،مشکالت زنان و مردان تقریبا به طور
مســاوی دخالت دارند و در بسیاری از موارد ،هر دو زوج دچار مشکالت مربوط
به بروز ناباروری هستند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی مطرح کرد :علل متعددی ممکن
است در بروز ناباروری در زنان دخالت داشته باشند .در حدود  ۲۵درصد از زنان
نابارور دچار مشکالت مربوط به تخمکگذاری هستند .این زنان معموال قائدگی
نامنظم را تجربه میکنند و یا قائدگی در آنها رخ نمیدهد اما یکی دیگر از عللی
که با بســیاری از موارد ناباروری در زنان در ارتباط اســت ،مربوط به اختالل در
هورمونها است.
وی تصریح کرد :هورمونهای متعددی میتوانند بر روند باروری و تخمکگذاری
زنان تأثیرگذار باشند که شامل هورمونهای ترشح شونده از هیپوفیز (غدهای در
مغز که هورمونهای  FSHو  LHرا تولید میکند) ،تخمدانها و تیروئید است.
دکتر نعمت اللهی توضیح داد :هورمون پروالکتین ،هورمونی اســت که از غده
هیپوفیز ترشح شده و در رشد بافت پستان و تولید شیر دخالت دارد .این هورمون
معموال در زنان باردار و در دوران شــیردهی تولید باالیی دارد اما در ۱۵الی ۲۰
درصــد از زنان نابارور نیز ،باال بودن این هورمون عامل ابتال به ناباروری در زنان
است زیرا با شبیهسازی حالت بارداری ،مانع از تشکیل سیکل صحیح قائدگی و
تخمکگذاریمیشود.
ایــن جراح و متخصص زنان و زایمــان و نازایی عنوان کرد :هورمونهای FSH
و  LHدر رشــد تخمک در تخمدانهــا و تحریک تخمکگذاری دخالت دارند
و مشکالتی که بروز باعث اختالل در ترشح و عملکرد این هورمونها میشوند
شامل آسیب به هیپوفیز و تومورهای هیپوفیز ،وزن بسیار کم یا بسیار زیاد ،ورزش
سنگین و استرس بیش از حد و طوالنی مدت است.
وی ادامــه داد:همچنین ،بــه دلیل اینکه این هورمونها در تولید اســتروژن و
پروژسترون توسط تخمدانها دخالت دارند ،در حالت نارسایی تخمدان و عدم
تخمک گذاری ،ترشح این هورمونها افزایش چشمگیری نشان میدهد.
دکتر نعمت اللهی تشریح کرد :در بیماری تخمدان پلی کیستیک ،معموال سطح
هورمون استروژن پایین است اما سطح هورمون تستوسترون که هورمون جنسی
مردانه است باال میباشد .به همین دلیل در بیشتر موارد ،چنین بیمارانی دچار
پرمویی بدن هستند .به دلیل عدم آزادسازی تخمک ،معموال سطح هورمون LH
نیز باالتر از حد نرمال است اما سطح هورمون  FSHبسیار پایین است بنابراین،
علت عمده ناباروری در این زنان عدم ترشح صحیح هورمون ها ،قائدگی نامنظم
و نداشتن سیکل تخمکگذاری صحیح است.این جراح و متخصص زنان و زایمان
و نازایی اذعان کرد :به طور کلی تیروئید را میتوانید به عنوان عضوی اساسی در
یک ماشین بسیار پیچیده در نظر بگیرید که اگر به خوبی عمل نکند ،فرد را دچار
مشــکالت زیادی میکند که یکی از آنها این است که اختالالت هورمونی غده
تیروئید تاثیر مستقیمی در بروز ناباروری دارد بنابراین بررسی علل این اختالالت
در ابتدای درمان ناباروری ضروری است.
وی توضیح داد :کمکاری و پرکاری تیروئید با وجود اینکه ضد هم هستند اما در
عمل هر دو میتوانند موجب ناتوانی زنان در تخمکگذاری و نازایی آنان شوند.
میلیونها نفر دچار مشکالت تیروئیدی هستند اما اکثریت آنها از آن بیخبرند.
دکتر نعمت اللهی گفت :وقتــی غده تیروئیدتان خوب عمل نکند ،میتواند بر
هر جنبه از ســالمتی شما ،به ویژه وزن ،افسردگی و ســطح انرژی اثر بگذارد.
مشکالت تیروئیدی که تشخیص داده نشدهاند میتوانند به شدت موجب چاقی،
بیماریهای قلبی ،افسردگی ،اضطراب ،ریزش مو ،ناکارایی جنسی ،ناباروری و
عالئم و مشکالت دیگر شوند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی متذکر شد :برخی عوامل میتوانند
عملکرد طبیعی تیروئید را مختل کننــد که عبارتند از قرار گرفتن در معرض
سموم محیطی مانند اشعه الکترومغناطیس ،مواد شیمیایی ،آفت کشها ،فلزات
ســنگین مثل فلوراید و جیوه،استعداد ژنتیکی ،ســطح باالی استرس ،کمبود
مواد مغذی،اختالالت خود ایمنی ،عفونتها ،عدم تعادل سایر هورمونها مانند
استروژن باال ،سطح پروالکتین باال.
وی تشریح کرد :درد در ناحیه عضالت و مفصلها ،ضعف دستها و گرایش به
ایجاد مشــکل تونل کارپال در دستها ،تونل تارسال در رانها و التهاب پالنتار
در پاها ،همه میتوانند از عالئم مشــکالت تیروئید تشخیص داده نشده باشند.
احســاس تورم در گردن و ناراحتی در قســمت جلویی گردن ،خش دار شدن
صدا یا بزرگ شدن محسوس تیروئید ،همه از عالئم مشکالت تیروئید به شمار
میروند.دکتر نعمت اللهی عنوان کرد :عالئم بیماری پرکاری و کم کاری تیروئید
ممکن اســت متفاوت باشــد .بیمار مبتال به کم کاری تیروئید ممکن است از
بیحالی ،افزایش وزن خفیف ،ناتوانی در تحمل سرما ،یبوست ،خشکی پوست،
اختالل روانی ،افســردگی ،عادت ماهانه نامنظم و گرفتگی صدا شکایت داشته
باشد .عالئم فیزیکی که ممکن اســت در معاینه مورد توجه پزشک قرار گیرد
شــامل بزرگ یا دردناک شدن غده تیروئید ،ضربان قلب پایین ،تغییر در بافت
پوست یا مو و تغییراتی در واکنشهای عصبی است.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اضافه کرد :بیمار مبتال به پرکاری
تیروئید از برافروختگــی ،ضربان قلب باال ،ناتوانی در تحمل گرما ،کاهش وزن،
تغییرات احساسی و درد گردن شکایت دارد .نشانههای فیزیکی که ممکن است
در معاینه مورد توجه پزشک قرار گیرد شامل غده تیروئید بزرگشده یا برآمده،
بیرونزدگی چشم یا اگزوفتالموس ،ضربان باالی قلب ،لرزش ،تغییراتی در پوست
یا مو و در موارد شــدید ،از دست دادن بافت عضالنی و مشاهده تغییرات قلبی
روی نوار قلب است.وی ابراز کرد :آزمایش خون برای اندازهگیری هورمون محرک
تیروئید یــا  ،TSHکارآمدترین و دقیقترین آزمایش موجود برای تشــخیص
کمکاری یا پرکاری تیروئید است .مقدار باالی  TSHدر آزمایش خون میتواند
نشاندهنده نارسایی تیروئید و کمبود مقدار کافی از هورمون تیروئید برای حفظ
عملکرد طبیعی بدن باشد .در مقابل ،مقدار پایین  TSHمیتواند نشاندهنده
تولید بیش از حد هورمون تیروئید باشد .دامنه طبیعی سرم  TSHبین  ۰/۵تا
 ۵میلی واحد در میلیلیتر اســت .اگر مقدار  TSHغیر طبیعی باشد ،ارزیابی
تیروکســین آزاد برای بررسی بیشــتر محل دقیق این اختالل یعنی در سطح
تیروئید ،هیپوفیز و هیپوتاالموس ضروری است.
دکتر نعمت اللهی خاطرنشان کرد :خانمهای مبتال به پرکاری در سه ماهه اول
بارداری ،دچار تهوع و استفراغ شدید میشوند که باعث از دست دادن آب زیاد
از بدن میشود .تعریق زیاد ،لرزش دست ،تپش قلب ،پریدن از خواب و بدخوابی
و افزایش فشارخون و مسمومیت بارداری نیز از عوارض دیگر ابتال به این بیماری
است .این بیماران با اینکه خوب غذا میخورند ،وزنشان کم میشود .این جراح
و متخصــص زنــان و زایمان و نازایی ادامــه داد :مبتالیان به کم کاری تیروئید
معموال پرخواب میشــوند ولی خواب خوبی ندارنــد ،ادم و تورم پیدا میکنند،
مخصوصا در اطراف چشــم ها .آنها مدام احساس خستگی میکنند و به دلیل
جمع شدن مایع بین سلولی و ادم ،دچار افزایش وزن میشوند.وی هشدار داد:
خانمهای باردار که دچارمشکل کم کاری یا پرکاری تیروئید هستند حتما باید
هم با پزشــک متخصص غددشان مشــورت کنند و هم پزشک زنان .همه آنها

الزم نیست آزمایش انجام دهند ولی اگر عالیم
خاص یا سابقه فامیلی داشته باشند ،این بررسی
برایشــان الزم اســت .معموال این کار در مورد
خانمهای جوان بدون عالمت انجام نمیشــود
ولی خانمهای میانسال بهتر است از نظر ابتال
به بیماریهای تیروئید ،قبل از بارداری پایش
شوند.
دکتــر نعمت اللهی خاطرنشــان کرد :مصرف
داروهایــی که برای درمــان کم کاری تیروئید
تجویز میشوند ،حتما در دوران بارداری الزم
اســت و نه تنها زیانی ندارند ،بلکه بخشی از
آنها به جنین هم میرسد و اگر جنین هم به
این بیماری مبتال باشد ،بیماری او را تخفیف
میدهند و از ایجاد عوارض شدید در جنین
جلوگیریمیکند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
ادامه داد :خانمهای مبتال به کم کاری تیروئید
که باردار میشوند باید بدانند که در بارداری
نیاز به هورمون تیروئیــد  ۵۰الی  ۲۵درصد
افزایش مییابد ،بنابراین ایده آل آن است که
ایــن افراد قبل از بارداری از وضعیت تیروئید
خود با خبر باشند و با پزشک معالج خود در
مورد مقدار مصرف دارو مشورت کنند.
وی گفــت :خانمهای با کــم کاری تیروئید
شناخته شده در صورت بارداری باید سریعا
جهت آزمایش تیروئید و مراجعه به پزشک
اقدام نمایند .تستهای عملکرد تیروئید در
نیمه اول بارداری باید هر  ۶الی۴هفته تکرار
شــوند .خانمهای باردار باید به خاطر داشته
باشند که مصرف همزمان مولتی ویتامینهای
بارداری که حاوی آهن و کلسیم میباشند،
با لووتیروکسین جذب گوارشی آن را مختل
میکند و بهتر است این مکملها با فاصله ۴
الی  ۳ساعت از لووتیروکسین مصرف شود.
دکتر نعمــت اللهی افــزود :بعــد از زایمان
مقدار مصرف دارو به مقــدار قبل از بارداری
بر میگردد و بیمــاران  ۸الی  ۶هفته پس از
زایمان مجددا ً جهت بررسی وضعیت تیروئید
خود مراجعه نمایند ولی در پرکاری تیروئید،
داروها باید حتما زیرنظر پزشک مصرف شوند
و بیمار تحت نظر و مدام ســونوگرافی انجام
دهد .این داروها معمــوال عوارض دارند ولی
مصرفشان بهتر از مصرف نکردنشان است.
این جــراح و متخصــص زنــان و زایمان و
نازایــی عنوان کرد :برای خانــم باردار مبتال
به بیماریهای تیروئید ،درمان ضرورت اول
است .بیشتر مواقع کم کاری تیروئید در اثر
فعالیت سیســتم ایمنی بدن علیه تیروئید
اتفــاق میافتد و تغذیه در آن نقش چندانی
نــدارد فقط اگــر فرد در منطقــهای زندگی
میکند که میزان ید پایین است و از لحاظ ید
فقیر است ،باید موادغذایی حاوی ید مصرف
کند زیرا نیاز خانمهای باردار به ید بیشتر از
افراد غیر حامله و حدود  ۲۰۰میکروگرم در
روز اســت که تغذیه مناسب با میزان کافی
ید مثل مصرف انواع ماهی ها ،میگو و دیگر
آبزیان و همچنین مقدار توصیه شــده نمک
یــددار آن را تامین میکند و میتواند باعث
سالمت جنین و مادر باردار باشد.

>بارداری باعث
ایجاد مشکل تیروئید نمیشود

=دکتر نعمت اللهی :علل متعددی ممکن است
در بروز ناباروری در زنان دخالت داشته باشند.
در حدود  ۲5درصد از زنان نابارور دچار مشکالت
مربوط به تخمکگذاری هستند .این زنان معموال
قاعدگی نامنظم را تجربه میکنند و یا قائدگی
در آنها رخ نمیدهد اما یکی دیگر از عللی که با
بسیاری از موارد ناباروری در زنان در ارتباط است،
مربوط به اختالل در هورمونها است
=مصرف داروهایی که برای درمان کم کاری
تیروئید تجویز میشوند ،حتما در دوران بارداری
الزم است و نه تنها زیانی ندارند ،بلکه بخشی از
آنها به جنین هم میرسد و اگر جنین هم به این
بیماری مبتال باشد ،بیماری او را تخفیف میدهند و
از ایجاد عوارض شدید در جنین جلوگیری میکند
=هورمون پروالکتین ،هورمونی است که از غده
هیپوفیز ترشح شده و در رشد بافت پستان و
تولید شیر دخالت دارد .این هورمون معموال در
زنان باردار و در دوران شیردهی تولید باالیی دارد
اما در  15الی  ۲۰درصد از زنان نابارور نی ز ،باال بودن
این هورمون عامل ابتال به ناباروری در زنان است
زیرا با شبیهسازی حالت بارداری ،مانع از تشکیل
سیکل صحیح قائدگی و تخمکگذاری میشود
=دکتر دهقان منشادی :پزشک شما ممکن
است پیشنهاد دهد که قبل از هر اقداماتی
جهت درمان ناباروری تغییر در الگوی زندگی را
انجام دهید که شامل تغییر در زمانهای مقاربت
جنسی به طوری که با الگوی تخمکگذاری زن
هماهنگی داشته باشد ،داشتن وزن مناسب،
اجتناب از مصرف تنباکو یا الکل ،اجتناب از انجام
ورزشهای شدید و پرفشار و کاهش استرس و
گرفتن مشاوره وراهنمایی برای درمان افسردگی
است
=اختالل در تخمکگذاری ممکن است بر اثر
تغییراتی در ترشح برخی هورمونهای خاص که
از غده هیپوفیز ترشح میشوند ،ایجاد شود
(هیپوفیز غدهای است که در پایین ساقه مغز
قرار دارد) .این هورمونها – هورمون جسمزرد یا
 LHو هورمون محرک فولیکول یا  -FSHبه یک
تخمک دستور میدهند که رشد کند و سپس از
تخمدان آزاد شود
=پزشک در ابتدا جهت تشخیص ناباروری
در مورد سوابق پزشکی شما ،چرخه قائدگی،
بیماریهایی که در گذشته به آن مبتال شدهاید،
ابتال به بیماریهای مقاربتی ،جراحیهایی که انجام
دادهاید و هر نوع دارویی که مصرف میکنید،
سواالتی میپرسد

وی تشریح کرد :بارداری باعث ایجاد مشکل
تیروئید نمیشود ولی ممکن است بیماری تیروئید در این دوران خود را نشان
دهد چون فعالیت تیروئید و ترشح هورمونهایش در بارداری بیشتر میشود و
فعالیــت این غده افزایش مییابد بنابراین طبیعی اســت که اگر اختاللی دارد،
در این زمان معلوم شــود .فقط در آنهایی که مول یا بچه خوره دارند ،هورمونی
شبیه  TSHاز جفتشان ترشح میشود و روی تیروئید اثر میگذارد و پرکاری
تیروئیدی میدهد و بعد از خارج شدن جفت ،مشکلشان حل میشود.
دکتر نعمت اللهی در پاسخ به این پرسش که " بیماری پرکاری تیروئید مادر چه
تاثیری بر روی جنین میگذارد" ،بیان کرد :پرکاری تیروئید کنترل و تشخیص
داده نشده در بارداری تاثیرات منفی بر سالمتی مادر و جنین دارد که برخی از
رایجترین تاثیرات منفی پرکاری تیروئیدعبارتند از :نارسایی احتقانی قلب،افزایش
فشــار خون در مــاه آخر بارداری،ســقط جنین،تولد نوزاد نــارس و تولد نوزاد
کم وزن.
ایــن جراح و متخصص زنــان و زایمان و نازایی مطرح کرد :با توجه به اینکه در
طی سه ماه اول بارداری ،جنین کامال وابسته به هورمونهای تیروئید مادر است
که از جفت عبور نموده و به جنین میرسند .پس از پایان سه ماه اول بارداری
غده تیروئید جنین فعالیت خود را شروع نموده و هورمون تیروئید تولید میکند.
وی ادامه داد :از زمان پایان سه ماه اول بارداری تا پایان بارداری جنین برای تولید
هورمون تیروئید نیاز به ید دارد که باید از طریق مادر به او برســد و درصورت
بیماری کم کاری تیروئید مادر برای جنین مشکالتی ایجاد میشود که عبارتند
از زایمان زودرس ،سقط (بخصوص در سه ماهه اول بارداری) ،جدا شدن زودرس
جفــت ،زجر جنین ،مرگ داخل رحمی جنین ،تولد نــوزاد نارس ،تولد نوزاد با
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ناباروری و سقط جنین ریسک سکته را افزایش میدهد

وزن کم ،پره اکالمپسی (افزایش فشارخون طی
بارداری و دفع کلیوی پروتئین که به مسمومیت
بارداری هم معروف است) ،بروز بیماری تیروئید
در جنین و نوزاد ،افزایش میزان ســزارین ،بروز
اختالالت شناختی و عصبی در جنین ،خونریزی
پس از زایمان را به وجود میآورد.
دکتر نعمت اللهی عنوان کرد :کم کاری تیروئید
اگر قبل از بارداری درمان نشود میتواند کاهش
رشد جســمی و ذهنی نوزاد را ایجاد کند و به
همیــن علت باید  TSHدر دوران بارداری به
کمتر از  ۲.۵برسد.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
متذکر شد :به یاد داشته باشید که کم کاری
مــادرزادی تیروئیــد ،شــایعترین علت قابل
پیشــگیری عقب ماندگی ذهنی در نوزادان
است و میتوان با انجام غربالگری بیماری کم
کاری مادرزادی تیروئیــد در روزهای  ۳الی۵
تولد ،از عقــب ماندگی ذهنی ناشــی از این
بیماری پیشگیری کرد.
وی گفت :کم کاری تیروئید و سایر بیماریهای
غیرواگیر ،به علت طوالنی بودن دوره درمان،
نیاز به همکاری مستقیم و مستمر با پزشک
معالج دارد تا به خوبی کنترل شوند.بنابراین
مادران باردار باید به طور منظم به پزشک غدد
مراجعه کنند و به توصیههای او عمل نمایند.
در بسیاری از خانمها درمان کم کاری تیروئید
بخش مهمی از تصحیح و بهبود قدرت باروری
است.
دکتــر نعمت اللهی گفت :اگــر ناباروری بعد
از برطرف شــدن کم کاری تیروئید کماکان
پا برجا باشــد آنوقت بایــد راههای درمانی و
احتماالت دیگری را در نظر گرفت.
این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
توصیه کرد :اگر شما مبتال به کم کاری تیروئید
بوده و قصد باردار شــدن دارید بهتر است از
پزشک خود بخواهید تا مطمئن شود بیماری
شما کامال تحت کنترل است .در صورت لزوم
به یک متخصص نازایی مراجعه کنید.اگر هم
کم کاری تیروئید داشته و باردار شدهاید فورا
به پزشک خود اطالع دهید.
وی اضافه کرد :کنترل دقیق سطح هورمونهای
تیروئیدی طی بارداری باعث رشــد طبیعی
جنین شــده و خطر سقط را کاهش میدهد
و بــه همین دلیل درمان به موقع و مناســب
بیماریهای تیروئیدی در دوران بارداری ،از بروز
کلیه عوارض پیشگیری مینماید.
دکتر نعمت اللهی گفت :به دلیل نقش مهمی
که هورمونها در تنظیم بــاروری و ناباروری
افراد دارند ،اندازهگیری آنها میتواند بسیاری
از علل ناباروری در زوجها را مشــخص کرده
و حتــی احتمال موفقیــت روشهای کمک
باروری را نیز تعیین کند .همچنین ،بررســی
ســطوح این هورمونها در بدن ،در بسیاری
از موارد میتواند مناســبترین درمان را برای
بیماران مبتال به ناباروری مشخص کند.
> ناباروری در بین زنان
باالی  ۳۵سال بیشتر شایع است

در ادامه نیز دکتر دهقان منشادی خاطرنشان
کرد :نابــاروری به معنای عــدم توانایی یک
زوج در بــاردار شــدن بعد از یکســال تالش
برای بارداری اســت ،درحالی که از روشهای
پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمیکنند.
وی توضیــح داد :برای باردار شــدن یک زن ،در ابتــدا باید در تخمدان زن یک
تخمک تشکیل شود.تخمدان زن باید هر ماه یکی از تخمکها را آزاد کند .سپس
این تخمک باید وارد یکی از لولههای فالوپ شود.اسپرم مرد باید بعد از وارد شدن
به رحم ،خودش را به لولههای فالوپ برساند و بعد از رسیدن به تخمک موجود
در لولههای فالوپ ،آن را بارور کند.تخمک بارور شده باید از درون لولههای فالوپ
حرکت کند و بعد از وارد شدن به رحم به دیوارهی رحم بچسبد (یا اصطالحا در
دیواره رحم کاشته شود) و اگر هر کدام از مراحل باال اتفاق نیفتد یا اختاللی در
آن ایجاد شود ،موجب ناباروری زن خواهد شد.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد مطرح کرد :بین  ۳۵تا  ۴۰درصد از
موارد ناباروری زوجها به علت ناباروری و نازایی در زنان میباشــد و مابقی موارد
(که در اکثریت میباشند) به خاطر ناباروری مرد است .بنابراین قبل از این که
شما آزمایشات بسیاری بدهید و تحت درمان قرار بگیرید ،الزم است همسر شما
آزمایش مایع منی را بدهد و مشخص شود که اسپرمهای او عملکرد طبیعی دارند
یا خیر .البته حتی در صورتی که مشکل ناباروری به خاطر عملکرد غیرطبیعی
اسپرمها باشد نیز راههای مختلفی برای درمان آن وجود دارد.
وی میگویــد :در حدود  ۲۵درصد از زنان نابارور ،تخمکگذاری طبق ســیکل
عادی انجام نمیشود و یا به طور کلی انجام نمیشود .سیکل پریود در این زنان
معموال نامنظم است و یا اصال پریود نمیشوند.
دکتر دهقان منشــادی ادامه داد :اختالل در تخمکگذاری ممکن اســت بر اثر
تغییراتی در ترشح برخی هورمونهای خاص که از غده هیپوفیز ترشح میشوند،
ایجاد شــود (هیپوفیز غدهای اســت که در پایین ســاقهی مغز قرار دارد) .این

از آنجایی که زنان بیشتر از مردان عمر میکنند ،خطر سکته مغزی در طول عمرشان بیشتر از مردان است .از هر  ۵زن  ۵۵تا  7۵ساله  1نفر
دچار سکته مغزی میشود .به گزارش مهر ،تحقیقات جدید برای درك عوامل جنسیتی که در بروز سکته مغزی نقش دارند ،نشان میدهد
زنانی که ناباروری ،سقط جنین یا مردهزایی را تجربه کردهاند ،ممکن است بیشتر در معرض خطر سکته مغزی باشند.یافتهها نشان میدهد که
 2.8درصد از زنان حداقل یک سکته مغزی غیرمرگبار و  0.7درصد سکته مغزی ُکشنده داشته اند 24,873 .زن سابقه مرده زایی و 91,۵69
زن سابقه سقط جنین داشتند.در مقایسه با زنانی که بارداری داشتهاند اما هرگز سقط جنین نکرده اند ،زنان با سه سقط جنین یا بیشتر3۵ ،
درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی غیر ُکشنده و  82درصد بیشتر در معرض خطر سکته ُکشنده قرار دارند .محققان همچنین دریافتند
که ناباروری با افزایش خطر سکته مغزی غیر ُکشنده مرتبط است.با نگاهی به نوع سکته ،یافتهها موارد مختلفی را نشان میدهد که عبارتند از
ناباروری با افزایش خطر سکته مغزی غیر ُکشنده همراه بود ،مرده زایی مکرر با افزایش سکته مغزی ایسکمیک غیر ُکشنده همراه بود و سقط
مکرر با افزایش خطر سکته مغزی غیر ُکشنده و ُکشنده همراه بود.دکتر میش را میگوید« :مکانیسم مسئول افزایش خطر ،حوزهای از تحقیقات
فعال اسـت و میتواند به دلیل عوامل خطر رایج مانند عوامل ژنتیکی باشـد که ممکن است زنان را مستعد ابتالء به از دست دادن بارداری و
سکته مغزی کند .همچنین ممکن است به دلیل اختالل عملکرد غدد درون ریز باشد».محققان توصیه میکنند افرادی که ناباروری ،سقط جنین
یا مردهزایی را تجربه کردهاند ،میتوانند رژیم غذایی سالم و سبک زندگی خود را برای بهبود سالمت قلب خود تغییر دهند.دکتر «گیتا میش را»،
استاد اپیدمیولوژی توضیح داد« :با توجه به اینکه در بیشتر موارد سکته مغزی حداقل یک دهه پس از از دست دادن بارداری رخ داده است،
آگاهی از اینکه یک زن در معرض خطر بیشتر سکته مغزی است ،فرصتی برای نظارت بر سالمت خود و ایجاد تغییراتی در سبک زندگی او
میتواند به جلوگیری از سکته مغزی کمک کند .این موارد شامل ترك سیگار ،فعالیت بدنی و داشتن یک رژیم غذایی سالم است».به گفته
محققان ،یافتههای مطالعه نشان میدهد که سابقه باروری زنان باید در ارزیابی عوامل خطر بیماری قلبی عروقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

هورمونها – هورمون جسمزرد یا  LHو هورمون محرک فولیکول یا  -FSHبه
یک تخمک دستور میدهند که رشد کند و سپس از تخمدان آزاد شود.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد ادامه داد :مشکالتی که موجب اختالل
در ترشــح هورمونهای  LHو  FSHمیشــود عبارتند از ضربه یا وارد شــدن
هر گونه آســیب بــه هیپوتاالموس ،تومورهــای هیپوفیزی ،چاقــی یا الغری
بیش از حد ،ورزش کردن بیش از حد و استرس شدید.
وی اضافه کرد :ســایر مشــکالت هورمونی کــه میتواند موجــب اختالل در
تخمکگذاری یا باروری زن شــوند عبارتند از سندرم تخمدان پلیکیستیک،
پــرکاری یا کمکاری تیروئید ،ابتال به دیابت ،یائســگی زودرس و گاهاً ،ابتال به
سندرم کوشینگ (بیماری که موجب باال بودن میزان هورمون کورتیزول یا همان
هورمون استرس میشود).
دکتر دهقان منشــادی اظهار کرد :توانایی باردار شدن یک زن همچنین تحت
تاثیر سن او نیز میباشد چرا که تعداد و کیفیت تخمکها بعد از  ۳۰سالگی ،به
مرور زمان کاهش پیدا میکند.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد اضافه کرد :سایر عوامل موثر بر ناباروری
عبارتند ازوجود مشکالتی در اندام تناسلی مانند مسدود بودن لولههای فالوپ،
زخم بودن الیهی مخاطی رحم ،وجود پولیپ یا فیبروز در رحم و اندومتریوز،ابتال
بــه بیماریهای مقاربتی مانند کالمیدیا و ســوزاک که میتواند باعث بســته
شــدن لولههای رحمی شود ،سیگار کشــیدن ،مصرف الکل یا استفاده از مواد
مخدر،مصرف برخی داروهای خاص مانند داروهای ضدافسردگی ،آرامبخشها،
داروهای مسدودکننده کانال کلسیم ،نارکوتیکها و داروهای ضدسرطان و ابتال
به برخی بیماریهای مزمن مانند مشکالت کلیوی ،مشکالت کبدی ،کمخونی
داسیشکل ،ایدز و هپاتیت  Bیا .C
وی گفت :ناباروری در بین زنان باالی  ۳۵سال بیشتر شایع است .برخی عوامل نیز
احتمال بروز ناباروری را در فرد افزایش میدهند که عبارتند از باال بودن یا پایین
بودن بیش از حد چربی بدن و چاقی،ورزش شدید و پرفشار،ابتال به بیماریهای
مزمن مانند لوپوس ،آرتروز ،فشار خون باال ،آسم ،سیگار کشیدن،مصرف بیش
از حد کافئین.
دکتر دهقان منشــادی افزود :قرار گرفتن در محیطهای کاری با شرایط درجه
حرارت باال ،قرارگیری در معرض مواد سمی ،قرارگیری در معرض مواد شیمیایی،
قرارگیری در معرض آفت کشها،قرارگیری در معرض پرتوهای رادیواکتیو نیز
میتواند سبب بروز ناباروری گردد.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد ادامه داد:استرس مداوم ،داشتن سابقه
ابتال به بیماری التهابی لگن ،اندومتریوز،سندرم تخمدان پلیکیستیک ،حاملگی
خارج از رحم ،نارســایی کلیهها،سیروز کبدی ،تومور غده هیپوفیز ،بیاشتهایی
عصبی،کــمکاری تیروئید بر اثر اختالالت خودایمنــی ،فیبروئید رحمی،انجام
جراحی باز در ناحیــه لگن (ازجمله جراحی رحم)،کولیت اولســراتیو،بیماری
کرون ،صرع،بیماری کوشینگ،کمخونی داسیشکل ،ویروس ،HIVاختالالت
کلیوی،التهاب آپاندیس که منجر به بروز عوارض شده (پارگی آپاندیس) نیز از
دیگر عوامل خطرساز بروز ناباروری هستند.
وی مطرح کرد :مصرف برخی داروها از جمله استامینوفن ،ایبوپروفن ،داروهای
مسکن ،آنتیبیوتیکها،داروهای ضدافسردگی نیز به مدت طوالنی عوارضی دارند
که یکی از آنها ممکن است ناباروری باشد.
دکتر دهقان منشــادی اذعان کرد :پزشک در ابتدا جهت تشخیص ناباروری در
مورد ســوابق پزشکی شما ،چرخه قائدگی  ،بیماریهایی که در گذشته به آن
مبتال شدهاید ،ابتال به بیماریهای مقاربتی ،جراحیهایی که انجام دادهاید و هر
نوع دارویی که مصرف میکنید ،سواالتی میپرسد.
این فوق تخصص غدد و متابولیســم و رشد ادامه داد :قدم بعدی ،معاینه لگنی
است تا پزشک مطمئن شود که اندامهای باروری شما (واژن ،رحم و تخمدانها)
مشکلی ندارند .همچنین برای اندازهگیری سطح هورمونهای مختلف ،از شما
آزمایش خون گرفته میشود .الزم است مایع منی همسر شما نیز مورد آزمایش
قرار گیرد و سوابق پزشکی او نیز ارزیابی شود .پزشک شما بسته به نتایجی که از
آزمایشات اولیه به دست میآید ،آزمایشات دیگری را تجویز خواهد کرد ،به عنوان
مثال انجام تستی برای اطمینان از عدم مسدود بودن لولههای فالوپ.
وی توضیــح داد :روش درمان ناباروری به علت ایجادکننده آن بســتگی دارد.
درمان نازایی و ناباروری ممکن اســت بســیار طوالنی مدت باشد.اگر تخمدان
شما ،تخمکگذاری نمیکند ،ممکن است داروهایی به شما داده شوند که باعث
تخمکگذاری میشــوند .در این حالت احتمال باردار شدن چند قلوها بیشتر
میشود.
دکتر دهقان منشادی افزود :در صورتی که لولههای فالوپ مسدود شده باشند،
ممکن است برای باز کردن آنها نیاز به انجام عمل جراحی باشد .عمل جراحی
همچنین ممکن است برای بازسازی مشکالتی که در ارگانهای تناسلی وجود
دارد ،انجام میشود .همچنین برای برداشتن برخی بافتهای اضافی نیاز به انجام
عمل جراحی میباشــد ،ازجمله :کیستهای تخمدان ،بافتهای فیبروئیدی و
بافتهای فیبروزی (که در جای زخم شکل میگیرند).
این فوق تخصص غدد و متابولیســم و رشــد تشریح کرد :در روشهای کمک
باروری ،به روشهای مصنوعی و در آزمایشگاه به باروری تخمکها و اسپرمها و
تشکیل جنین کمک میشود .در این روشها میتوان از اسپرمها یا تخمکهای
خود زوج و یا تخمک با اسپرم شخص اهداکننده استفاده کرد.
وی افزود:روشهای کمک باروری عبارتند از لقاح مصنوعی (تلقیح داخلرحمی)،
تلقیح خارج رحمی ( ،)IVFانتقال گامت یا تخم به داخل لوله رحم ،انتقال جنین
به لوله رحمی در مرحله بالستوسیست و تزریق اسپرم داخل تخمک.
دکتر دهقان منشادی گفت :درروش لقاح مصنوعی (تلقیح داخلرحمی) ،مایع
منی جمعآوری میشود و پس از آن که در آزمایشگاه پردازش شد و اسپرمهایی
با کیفیت بهتر و حرکت بیشتر جداسازی شدند ،توسط یک لوله باریک به داخل
رحم یا گردن رحم زن منتقل میشود.
این فوق تخصص غدد و متابولیســم و رشــد مطرح کرد :در روش تلقیح خارج
رحمی ( )IVFتخمکهای رسیده موجود در رحم زن از داخل رحم او برداشته
میشوند و از طرف دیگر نمونه مایع منی نیز از مرد گرفته میشود و سپس در
محیط آزمایشگاه کشت میشوند و اسپرمها در مجاورت تخمکها قرار میگیرند
تا تخمکها بارور شوند و بعد از دو یا سه روز این ترکیب (ترکیب تخمک و اسپرم
یا همان جنین) در داخل رحم زن قرار داده میشود.
وی ابــراز کرد :روش کمک باروری انتقال گامت یا تخم به داخل لوله رحم نیز
بدین صورت است که تخمکها و اسپرمها از بدن زن و مرد گرفته میشوند و
سپس در محیط آزمایشگاه کشت شده و با یکدیگر ترکیب میشوند و پس از
گذشــت دو یا سه روز از باردار شدن تخمکها (تشکیل جنین دو یا سه روزه)،
جنین در داخل لولههای رحم زن کاشته میشود.
دکتر دهقان منشادی اظهار کرد :درروش انتقال جنین به لوله رحمی در مرحله
بالستوسیســت نیز تخمکهای زن از داخل رحم او برداشته میشوند و بعد از
آن که اســپرمهای مردانه به آن تزریق شــدند و تخمکها باردار شدند ،جنین
در محیط آزمایشگاه رشد میکند و بعد از رسیدن به مرحلهی بالستوسیست
(  ۵تا  ۶روز بعد از تشکیل جنین) در لولههای رحمی کاشته میشود.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد میگوید :در روش تزریق اسپرم داخل
تخمک هم یک اسپرم تکی در داخل تخمک زن تزریق میشود (بعد از خارج
کردن تخمک و اسپرم از بدن زن و مرد) .سپس جنین تشکیل شده (بعد از دو تا
سه روز) به داخل رحم زن منتقل میشود و یا ممکن است جنین تشکیل شده
برای استفاده در آینده فریز شود.
وی در پایان گفت :پزشک شما ممکن است پیشنهاد دهد که قبل از هر اقداماتی
جهت درمان ناباروری تغییر در الگوی زندگی را انجام دهید که شامل تغییر در
زمانهای مقاربت جنســی به طوری که با الگوی تخمکگذاری زن هماهنگی
داشته باشد ،داشتن وزن مناسب ،اجتناب از مصرف تنباکو یا الکل ،اجتناب از
انجام ورزشهای شدید و پرفشار و کاهش استرس و گرفتن مشاوره وراهنمایی
برای درمان افسردگی است.

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

سیاسی

ِ
شرایط پیش روی مذاکرات هستهای
آفتاب یزد در گفتگو با عبدالرضافرجی راد ،استاد ژئوپلیتیک دانشگاه،
با تکیه بر بحران اوکراین و تایوان را بررسی میکند

برجام دیگر بازی مرگ و زندگی نیست

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در
گفتگــو با آفتاب یزد ضمن تأیید این نکته که «برجام» برای همهی
طرفهــا از جمله ایــران و آمریکا به انــدازهی  ۲۰۱۵اهمیت ندارد
خاطرنشــان کرد« :این که برجام مهم است تردیدی وجود ندارد اما
این که برجام را بازی مرگ و زندگی بدانیم ،نه این گونه نیست».
عبدالرضا فرجی راد با تأکید بر این نکته که «کســی از برجام بیرون
نمیرود چون زیــان بیرون رفتن برای بازار و نفــت و انرژی جهان
مخاطراتی به دنبال خواهد داشت» میافزاید« :اگر به این نکته توجه
کنیم که برای آمریکاییها ســه نقطهی بسیار مهم و استراتژیک در
ســطح جهان وجود دارد یعنی اروپا ،شــرق دور و خاورمیانه ،به این
مسئله باید توجه ویژه نشان دهیم که گر ِه کور آمریکاییها در این سه
نقطه ،خاورمیانه و در خاورمیانه مسئلهی ایران ،توافقات هستهای و
سرانجا ِم برجام است».
> آمریکا در خاورمیانه یک شکست خوردهی تمام عیار است

این استاد دانشگاه به تقسیم حرکت آمریکاییها در بحران اوکراین،
مســئلهی تایوان و خاورمیانه به دو قســمت یعنــی حرکاتی صرفاً
تبلیغاتی ،حزبی و انتخابی و حرکتهای اســتراتژیک و به اصطالح،
ذاتاً آمریکایی اظهار میدارد :آمریکا در بحث اوکراین به مجموعهای
از اهداف خود از جمله:
همپیمانان اروپایی
 ایجاد انسجام درِ
 تقویت ناتو به انزوا کشانیدن مسکو و فشار بر اقتصاد این کشور همراهی تمام عیار اتحادیهی اروپایی با اهداف و برنامههای جهانیآمریکا
رســید تا جایی کــه میتوان گفت هــم جمهوری خواهــان و نیز
دموکراتها در این فقره توافق کامل داشــتند زیرا مسئلهی اوکراین
برای کاخ سفید از درجهی اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود.
همپیمانان آمریکا در این
فرجی راد در ادامه با اشــاره به شرق دور و
ِ
منطقه خاطرنشان میکند :اگرچه حرکت آمریکا در اعزام خانم پلوسی
به تایوان که میدانستند چینیها را به شدت عصبانی میکند ،بسیار
عجیب بود اما در این نقطه از جهان ،بازهم آمریکاییها حساب شده و
بر اساس اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک خود گام برداشتند و به طور
قطع این بحران ،تا مدتها ادامه دار خواهد بود.
عبدالرضا فرجی راد در تشــریح اهداف و برنامههای ایاالت متحدهی
دانستن حضور آمریکا در این
آمریکا در خاورمیانه ،با شکست خورده
ِ
ناحیه از جهان بعد سالها بیتوجهی و فاصله گرفتن میگوید :حضور
بایدن در خاورمیانه تقریباً هیچ دســتاوردی برای کاخ ســفید درپی
نداشت و کشــورهای منطقه و نیز اســرائیل متوجه شدند با وجود
مسئلهی حل ناشــدهای به نام برجام بین ایران و آمریکا ،عم ً
ال روی
کمک این کشور هیچ حسابی نمیتوانند باز کنند.
فرجی راد با اشاره به تماس محمد بن سلمان بالفاصله بعد از خروج
بایدن از منطقه با والدیمیر پوتین اظهار میدارد:
این که محمد بن ســلمان در تماســی با پوتین بر تعهدات خود با
کرملیــن با موضو ِع اوپک پالس این اطمینان را به روســیه میدهد
که منافع روسهــا مدنظر باقی خواهد ماند یــک مفهوم را منتقل
میکند و آن این که؛ عم ً
ال کاخ سفید در خاورمیانه هیچ دستاوردی
نخواهد داشت.
> چین صریحتر از مواضع تهران دفاع خواهد کرد

این اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه ضمن رد «نرم» تر شــدن ادبیاتِ
آمریکاییها پس از بحران اوکراین و تأکید بر این مســئله که اساساً
آمریکاییها در مسئلهی اوکراین هیچ توجهی به «برجام» و حواشی
ِ
دست برقضا آمریکاییها همزمان با آغاز حملهی
آن نداشتند میگوید:
روســیه به اوکراین از موضع تندتری نســبت به ایران وارد مذاکرات
شــدند و اگر خواسته باشیم صریح بگوییم ،این روسیه بود که از بع ِد
بحران اوکراین به این مسئله توجه داشت که منافع روسیه در برجام
دستیابی
دســتخوش ضرر و زیان نشــود که معنا و مفهو ِم آن عد ِم
ِ
ایرانیهــا به بازارهای انرژی در زمانی بــود که خأل انرژی ،اروپاییها
را به شــدت دچار ترس و یأس کرده بود و میدانســتند ادامهی این

> جمهوری اسالمی ایران به خوبی میداند
ِ
شرایط فعلی ،آمریکاییها هرگز تن به
در
خروج
خروج از برجام نخواهند داد چون
ِ
ِ
کشانیدن پروندهی ایران
از برجام یعنی
به شورای امنیت و تحریمهای سختتر و
ایجاد شرایطی که قطع ًا واکنشهایی را از
سوی تهران در پی خواهد داشت
> آیا میدانید توقف صادرات سه و نیم
میلیون بشکه نفت از عراق یعنی رسیدن
نفت به چند دالر؟ آیا میدانید فشــار
مضاعف بر ایران در ســایهی به توافق
ِ
شدن بحران
نرسیدن به معنای بغرنجتر
تبع آن ایجاد بحرانی
در خاورمیانه و بــه ِ
بــزرگ در حوزهی نفــت و گاز و انرژی
است؟
> آن چه فع ً
ال بــرای جهان اهمیت دارد
امنیت حاصــل از به مخاطــره گرفتار
نیامــدن نفــت و گاز و انرژی اســت و
مســئلهی برجام و مذاکرات هستهای تا
جایی که بر این مسئله تأثیر منفی نگذارد
چندان مهم نیست
بحران عم ً
ال مســئلهی انرژی به یک مسئلهی حاد در جهان تبدیل
خواهد شد.
فرجی راد ،تنها تأثی ِر ســفر نانسی پلوســی به تایوان را از این منظر
تحلیل میکند کــه تالش آمریکاییها برای ائتالفِ تام و تمام ایران،
چین و روســیه بع ِد این سفر ،کنترل نشدهتر کرد و عم ً
ال چینیها از
بدون هماهنگی با آنها راهی
زمانی که یک مقام عالیرتبهی آمریکایی ِ
تایوان شد با ادبیات صریحتری به دفاع از ایران پرداختند که باید گفت
ِ
مثبت این سفر که میتواند تاثیراتی بر برجام داشته باشد،
تنها نقطهی
ِ
مواضع برجامی تهران بود.
حمایت بیشتر پکن از
خشم چینیها و
ِ
> برجام دیگر «بازی مرگ و زندگی» نیست!

این اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه در بخش دیگری از این مصاحبه با
جوانب مسائل اســتراتژیک حال حاضر جهان به این
بررســی تما ِم
ِ
مســئله میپردازد که؛ برای آمریکایی ها ،برجام هم مهم اســت هم
اهمیت دارد به این معنا که ،درافتادن با ایران در حالی که خاورمیانه
اکنون دستخوش تحوالتی است که هرلحظه میتواند بر بازار انرژی
کشــانیدن
تاثیــر منفی بگذارد بــه معنای بیرون آمدن از برجام یا
ِ
کردن شرایط نیست.
پروندهی ایران به شورای امنیت و سختتر
ِ
این تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک با این گفته که« :ایرانیها به شرایط
فعلی برجام عادت کرده اند» تأکید میکند :ایرانیها سالهای سختی

را پشت سر گذاشتهاند و اقتصاد و معیشت مردم این کشور به شدت
آسیب دیده و این یعنی حل شدن مسئلهی برجام عم ً
ال در کوتاه مدت
نفعی برای تهران ندارد و جمهوری اسالمی ایران حتی با احیای برجام
نیز به سرعت نمیتواند آسیبهای وارد آمده به اقتصادش را به سرعت
ترمیم کند پس ،چندان تفاوتی نمیکند که این مذاکرات همین امروز
به نتیجه برسد یا یکی دوما ِه دیگر یا حتی یکی دو سال دورتر!
فرجــی راد در ادامه با تأکید بر اینکه اگرچه حل مســئلهی برجام
ِ
فرصت بازســازیِ آسیبهای ناشی از تحریمهای برجامی را
به ایران
خواهد داد ،ادامه میدهد؛
جمهوری اسالمی ایران به خوبی میداند در شرایطِ فعلی ،آمریکاییها
خروج از برجام یعنی
هرگــز تن به خروج از برجام نخواهند داد چون
ِ
کشــانیدن پروندهی ایران به شــورای امنیت و تحریمهای سختتر
ِ
و ایجاد شــرایطی که قطعــاً واکنشهایی را از ســوی تهران در پی
خواهد داشت.
> وضعیت عراق به نقطهی اوج و هشدار رسیده است

پایانی این گفتگو با اشاره به مناقشاتِ
عیدالرضا فرجی راد در قسمت
ِ
سیاسی در عراق و دست گذاشتن بر این مسئله که فروپاشی سیاسی
در عراق میتواند تالطمی شــدید در بازار انرژی جهان ایجاد کند و
بحرانــی در بازار نفت به وجود آورد اظهار میدارد :آیا میدانید توقف
صادرات ســه و نیم میلیون بشکه نفت از عراق یعنی رسیدن نفت به
چند دالر؟ آیا میدانید فشــار مضاعف بر ایران در ســایهی به توافق
تبع آن
نرسیدن به معنای بغرنجتر
ِ
شــدن بحران در خاورمیانه و به ِ
ایجاد بحرانی بزرگ در حوزهی نفت و گاز و انرژی است؟
نرسیدن برجام یعنی جنگ؛
فرجی راد با رد این مسئله که به سرانجام
ِ
ِ
وضعیــت فعلی برای همهی
تأکید میکند :باقی ماندن شــرایط در
طرفهای حاضر در مذاکرات هســتهای به این معنا اســت که زنده
شدن وضعیت بحران
داشــتنن چراغ مذاکرات حداقل تا معلوم
نگاه
ِ
ِ
اوکراین یکی از عقالنیترین کارها است به این معنا که روی گرداندن
از مذاکرات هستهای به این معنا است که طرفهای دیگر باید حرکتی
منفی را علیه ایران طراحی کنند که عم ً
ال روسیه و چین با این مسئله
همراهی نخواهند کرد ضمن آن که تهران نیز با این مسئله به آسانی
کنــار نخواهد آمد و واکنشهایی غیر قابــل پیشبینی از خود بروز
خواهد داد که قطعاً آمریکا یک ســوی آن و بازار نفت و گاز و انرژی
جهان ،سوی دیگر آن خواهد بود.
> بورل ،مورا و گروسی وارد گود میشوند

عبدالرضــا فرجی راد در بخش پایانی این گفتگو به آفتاب یزد گفت:
فع ً
ال که همه منتظر تهران و پاسخ تهران به پیشنهادات هستند ،در
ادامه احتماالً تهران شــرایطی جدید را مطرح خواهد کرد و در ادامه
مثل ماهها و سالهای قبل ،بورل ســفری به تهران خواهد داشت و
احتماال گروسی و آژانس خود را برای قطعنامهای دیگر آماده میکنند
و دست آخر ،میز مذاکرات و مسائلی است که بارها شاه ِد آن بودهایم
و این یعنی حتی اگر برجام به توافق منتهی نشود بسیاری از رفتارها
و اتفاقات گذشــته تکرار میشود و همهی اینها بدان معنا است که
کسی به مرگ برجام تن در نخواهد داد!

> انرژی تعیینکننده است نه برجام

عبدالرضا فرجی راد در ادامه میافزاید :آن چه فع ً
ال برای جهان اهمیت
دارد امنیــت حاصل از به مخاطره گرفتار نیامدن نفت و گاز و انرژی
است و مسئلهی برجام و مذاکرات هستهای تا جایی که بر این مسئله
تأثیر منفی نگذارد چندان مهم نیست.
بودن مسئلهی سفر
این استاد دانشگاه تأکید میکند :جدای از عجیب ِ
خانم پلوســی به تایوان باید گفت ارتباطِ بحران اوکراین و مسئلهی
تایوان با مذاکرات هستهای به آن اندازه نیست که مث ً
ال بگوییم آثاری
تخریبی داشــته یا مثبت و سازنده اما پیچیدگی مسائل استراتژیک
جهان به حدی است که هر مسئلهای میتواند روی بحرانها و آیند و
روندهای اینچینی در مسائل مهم دنیا حائز اهمیت باشد .از این منظر،
سفر خانم پلوسی نیز میتواند بر فضای کلی مذاکرات برجامی موثر
تلقی شود.

کوروش احمدی تشریح کرد

یک کارشناس ارشد مسائل بینالملل مسائل پادمانی بین ایران و
آژانس را یکی از مهمترین موانع بر سر راه توافق دانست .وی معتقد
اســت :تنها ایجاد رابطهای غیررسمی و عملی بین تعیین تکلیف
مســائل پادمانی با آژانس از یک ســو و نهایی کردن احیای برجام
از سوی دیگر میتواند حلکننده مشکل باشد؛ در غیر این صورت،
مشــکل میتوان آژانس را به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی که
باید از نظر سیاسی بیطرف باشد ،از طریق یک توافق سیاسی بین
تعدادی از کشورها به انجام یاعدم انجام کاری وادار کرد.
کوروش احمدی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که این
دور از مذاکرات که از روز پنج شنبه آغاز و در روز دوشنبه متوقف
شد را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت :به نظر این دور از مذاکرات به
نوعی ادامه مذاکرات دوحه بود .به لحاظ شکلی مذاکره غیر مستقیم
بین ایران و آمریکا انجام میشد و مدیران سیاسی سه کشور اروپایی
حضور نداشتند .در دوحه طرفین موضوعات باقی مانده را به همراه
برخی ایدههای جدید از ســوی اتحادیه اروپا مرور کرده بودند .در
فاصله بین دوحه تا وین ،جوزپ بورل ،مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا ،ظاهرا بر مبنای آنچه که در دوحه گذشــته بود و
مشورت با کشورهای  ،۵+۱متنی را که از مارس گذشته روی میز
است ،کمی تا قسمتی تعدیل کرد و در  ۲۱ژوئیه به ایران و آمریکا
ارائه داد .همچنین ،بورل طی مقالهای در فایننشال تایمز قضیه را
توضیح داد با این هدف که قدری چاشنی فشار افکار عمومی و فشار
دولتها را هم وارد معادله کند.
وی افزود :با چنین مقدمهای ،ایران و آمریکا با اطالع از موضوعات
باقی مانده در متن و با آمادگی و کســب دســتورالعملهای الزم
در وین حاضر شــدند .شواهد و قراین حاکی از آن است که نهایتا
نماینده اتحادیه اروپا به عنوان تســهیلکننده و بر اساس برداشت
خود از مواضع طرفین راه حلهایی را برای برخی موضوعات باقی
مانده وارد متن کرده که به نظر میرســد شامل تعیین تکلیف ۲۷
دوربین برجامی در تاسیسات هســته ایران که خاموش شده اند،
نحوه انتقال اورانیوم  ۶۰درصد غنی شــده و به فلز تبدیل شده به
خارج از ایران و حل مســئله تضمینهای مورد نظر ایران از طریق
تضمین تداوم توافقات اقتصادی منعقده بین ایران و شــرکتهای
بینالمللی در صورت خروج آمریکا از برجام در آینده باشــد( .البته
مورد تضمیــن هم در قطعنامه  ۲۲۳۱و هم در متن برجام ۱۳۹۴
مورد تاکید قرار گرفته اســت ).متن به عنوان یک متن نهایی ۲۵
صفحهای به طرفین داده شــده و گویا طرفین باید یا آنرا بپذیرند
یا رد کنند.

مهمترین موانع توافق در وین

احمدی ادامــه داد :به گفته بورل آنچه که باید مذاکره میشــد،
مذاکره شده و اکنون زمان تصمیم است .بنا به گفته یک سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا ظاهرا این متن برای آمریکا قابل قبول است.
در صــورت پذیرش طرفین ،وزرای خارجه برای اعالم رســمی آن
به وین خواهند رفت .این متن در صورت نهایی شــدن ،مشخص
میکند که هر یک از دو طرف چه اقداماتی برای بازگشت به برجام
باید انجام دهند .این کارشناس ارشد مسائل بینالملل در پاسخ به
این ســوال که آیا این امکان وجود دارد که موضوع پادمانی جدا از
دیگر موضوعات توافق مورد بررسی قرار بگیرد موضوعی که برخی
از مقامات اروپایی مطرح میکنند ولی ایران معتقد اســت که باید
پرونده موضوعات پادمانی نیز حل شود و بعد از آن توافق امضا شود
تا مســائل پادمانی به عنوان اهرم فشــار از سوی طرفهای مقابل
علیه ایران به کار گرفته نشود؟ تحلیل شما در این ارتباط چیست؟
اظهار کرد :هنوز تکلیف مسائل پادمانی روشن نشده و این موضوع
میتواند یکی از مهمترین موانع بر سر راه باشد .در ارتباط با مسائل
پادمانی ما تجربه دور قبلی در ســال  ۹۴را پیش رو داریم .در آن
دوره مســئله ابعاد احتماال نظامی برنامه هستهای ایران یا اختصارا
 PMDمطرح بود .کاری که در آن دوره شــد این بود که به طور
همزمان در یک روز ،یعنی  ۱۴ژوئیه  ،۲۰۱۵هم توافق برجام نهایی
شــد و هم یک «نقشه راه برای روشنسازی مسائل گذشته و حال
برنامه هستهای ایران» به امضای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و
رئیس آژانس یعنی آقایان صالحی و آمانو رسید.
احمدی با بیان این که جدول زمانی برای اجرای برجام به گونهای
بود که شروع اجرای تعهدات ایران باید از سه ماه بعد شروع میشد
و مطابق «نقشــه راه» ،آژانس فرصت داشــت تا طی این سه ماه
بازرسیها و تحقیقات مورد نظر خود را انجام دهد گفت :به عبارت

دیگر ،برجام و مسائل پادمانی رسما مجزا از هم مد نظر بود ،اما عمال
به هم وابســته بودند .به این معنی که اجرای توافق برجام عمال و
بطور غیر رسمی موکول شده بود به نهایی شدن کار آژانس در مورد
 .PMDاز آنجا که اراده سیاسی غرب بر اجرای برجام بود و اعضای
برجام در زمره اعضای اصلی شورای حکام آژانس هستند ،توانستند
از نفوذ خود برای پیشبرد کار به نحو مورد نظر اطمینان یابند.
وی با بیان این که در ماه مارس گذشــته نیز یک «نقشه راه» بین
ایران و گروســی ،مدیر کل کنونی آژانس ،که به تهران سفر کرده
بود ،امضا شد و قرار شــد که ایران طی یک دوره زمانی مشخص
به ســواالت آژانس در باره سه ســایت مورد نظر پاسخ دهد .ایران
پاســخها را ارائه کرد اما متاسفانه آژانس این پاسخها را غیر معتبر
دانست و در شش ژوئن قطعنامهای در این مورد به تصویب شورای
حکام آژانس رسید که کار را مشکلتر کرد ،خاطرنشان کرد :مسئله
این اســت که آن «نقشــه راه» در ماه مارس به نوعی در خالء و
بدون اینکه توافقی برای احیای برجام در کار باشد ،امضا شده بود
و کشورهای ذی نفوذ در آژانس ظاهرا دلیلی برای استفاده از نفوذ
خود نمیدیدند و در نتیجه کار به جایی نرسید .تنها ایجاد رابطهای
غیررســمی و عملی بین تعیین تکلیف مســائل پادمانی با آژانس
از یک ســو و نهایی کردن احیای برجام از ســوی دیگر میتواند
حلکننده مشکل باشد.
این کارشناس ارشد مسائل بینالملل در این ارتباط تاکید کرد :به
عبارت دیگر ،تنها ایجاد رابطهای غیررســمی و عملی بین تعیین
تکلیف مســائل پادمانی با آژانس از یک سو و نهایی کردن احیای
برجام از ســوی دیگر میتواند حلکننده مشکل باشد .در غیر این
صورت ،مشکل میتوان آژانس را به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی
که باید از نظر سیاسی بیطرف باشد ،از طریق یک توافق سیاسی
بین تعدادی از کشــورها به انجام یاعدم انجام کاری وادار کرد .به
ویژه به نظر میرسد که سه کشور اروپایی در این مورد حساسیت
زیادی دارند؛ چه اینکه ســه روز قبل با صدور بیانیهای مشترک در
این مورد خواستار خودداری ایران از طرح مسائل فرابرجامی شدند
که اشــارهای به این موضوع بود .احمدی در این زمینه تاکید کرد:
لذا در این رابطه باید فرمولی یافته شود که هم کار انجام شود و هم
اصل بیطرفی و غیر سیاسی بودن آژانس آشکارا و در پیش چشم
جهانیان دچار خدشه نشود .البته شرایط امروز با شرایط سال  ۹۴از
جهاتی متفاوت است .از جمله اینکه مسائل امروز شاید مشخصتر و
دشوارتر از مسائل آن زمان باشد و دیگر اینکه این بار گروسی مدیر
آژانس است و آن زمان آمانو که شخص مالیمتری بود.
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عفوبینالملل:

مکث

به خاطر گزارش اوکراین متاسفیم
اما پای درستی آن میایستیم

سازمان عفو بینالملل در پی نارضایتیهایی
که گزارشش درباره متهم کردن ارتش اوکراین
به در خطر انداختن جان غیرنظامیان در میان
طرفها و کشــورهای غربی مخالف با روسیه
برانگیخت ،اعالم کرد که از بابت ناراحتی که
این گزارشش در میان این طرفها ایجاد کرده
متاسف اســت اما همچنان پای درست بودن
محتوای این گزارش ایســتاده و بر آن تاکید
دارد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از یورونیوز ،گزارش
چند روز پیش عفو بینالملل که در آن کییف
را متهم به خطر آفرینی برای جان غیرنظامیان
کرده بود با موجی از واکنشهای خشمگینانه
مقامات اوکراینی و غربی مواجه شد.
این طرفهای ناراضی نویسندگان این گزارش
را متهم کردند به این که این گزارش آنها به
عنوان یک توجیه دیگر برای مسکو در قبال
بمبارانهــای فزاینــدهاش در هفتههای اخیر
خدمت خواهد کرد .این گروه حقوق بشــری
با این وجود اعالم کرد که از بابت رنجشی که
این گزارشــش در میان این طرفهای مخالف
با روسیه از جمله ولودیمیر زلنسکی ،رئیس
جمهور اوکراین ایجاد کرده و تحوالتی نظیر
اســتعفای رئیس دفتر این سازمان در شهر
کییف را رقم زده ،متاسف است.
در این میان هیئت روســیه در شــهر ژنو در
توئیتی نوشت :اگر یک ساختمان غیرنظامی
«برای مقاصــد نظامی مورد اســتفاده قرار
بگیرد ،این ســاختمان هدفی مشــروع برای
یک حمله دقیق اســت» .این توئیت به نوبه
خود واکنشهای منفی بیشــتری را در میان
طرفهای مخالف با روسیه در پی داشت .عفو
بینالملل گزارش خود را روز پنجشنبه منتشر
کــرده و در آن عنوان کرد حضور ســربازان
اوکراینی در مناطق مســکونی خطرات علیه
جان غیرنظامیان را در جریان حمله روســیه
افزایش داده است.
عفو بینالملــل در بیانیه خود به منظور ابزار
تاســف گفت :گروه عفــو بینالملل عمیقا از
بابت ناراحتی و خشمی که بیانیه مطبوعاتی
ما در مورد تاکتیکهای جنگی ارتش اوکراین
ایجاد کرده ،متاسف است .در ادامه این بیانیه
تصریح شد :اولویت عفو بینالملل در قبال این
جنگ و هر جنگ دیگری تضمین محافظت
از غیرنظامیــان اســت .در حقیقت این تنها
هدف ما به هنگام منتشر ساختن این مطلب
تحقیقاتی اخیر بود .در حالی که ما کامال پای
درست بودن یافتههایمان میایستیم از بابت
رنجشی که ایجاد کرده است ،متاسفیم.

مرندی:

برجام

مذاکرهکنندگانایرانیتهدیدهای
غربیوضرباالجلهایساختگیرا
نادیدهگرفتهاند

یک وبگاه خبری در گزارشــی درباره جزئیات
مذاکرات اخیر در وین درباره طرح پیشنهادی
اتحادیه اروپــا برای احیای برجــام ،به بیان
دیدگاههای برخی مقامات آمریکایی و ایرانی
دربــاره این مرحله از مذاکــرات پرداخت .به
گزارش ایسنا به نقل از وبگاه المانیتور ،در پی
پایان یافتن مذاکرات ایران با قدرتهای جهانی
در وین درباره طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا در
زمینه احیای توافق هستهای ،یک سخنگوی
وزارت امــور خارجه آمریکا به المانیتور گفت
که دولت این کشور آماده است که به سرعت
توافقی در زمینه طرح اتحادیه اروپا انجام دهد
اما از گمانهزنی درباره موضع ایران خودداری
کرد .این مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی
شد :آنها[ایران] مدام میگویند آماده بازگشت
به اجــرای دوجانبه برجام[توافق هســتهای]
هستند .همانطور که هماهنگکننده اتحادیه
اروپا روشن ساخته است ،این متن تنها مبنای
کاری است که باید انجام شود.
با این وجود ،محمد مرندی ،مشــاور رسانهای
تیم مذاکرهکننده ایــران میگوید ،گزارشها
درباره جزئیات چیزی که پیشــنهاد شــده
«صرفــا گمانهزنیاند ».مرنــدی مطرح کرد:
تیم مذاکرهکننده تــا زمانی که متن حاصله،
با دقت در تهران مطالعه و بررســی نشــود،
نمیتواند درباره چیزی که تا االن به دســت
آمــده نظری ارائه دهد .در چند ماه اخیر ،چه
در وین و چه زمانــی که مذاکرهکنندگان در
پایتختهایشان هستند ،مذاکرهکنندگان ایران
تهدیدهای غربی و ضرباالجلهای ساختگی
را برای حفظ حقوق ایرانیان و دست یافتن به
امتیازات مهم ،نادیده گرفتهاند .تفاوت آن موقع
با االن بسیار زیاد است.

روزی که از قلم
بوسه چکید!
ادامه از صفحه اول:
 ...سطرهایی به رنگ عشــق از یاد این جهان
آکنده از قساوت و قباحت خواهد رفت.
و ما تا هفده مرداد دیگر دوره میکنیم شب را و
روز را ،هنوز را و بر شبهای تیره این محنتآباد،
قبای ژنده خویش را خواهیم آویخت و چشم در
چشــم حروف سربی به آرزوهای حک شده بر
صفحاتمطهرمیاندیشیم.
اما تو نبودی وقتی ماه پهنای صورتمان را پوشاند
و از قلم ،بوســه چکید در روز واقعه .به همین
روز عزیز قسم!

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

? طرح دارویار و بیمه شدن ۶میلیون
هموطن فاقد بیمه در صورت اجراشدن
تحولــی بزرگ در نظام ســالمت ایجاد
خواهد کــرد .جان یک نفــر هم عزیز
وســالمتش برای همه انسان ها مهم و
ثواب نجاتش بیپایان است.
? امیدواریــم با اجرای طــرح دارویار
مشــکالت کمبود یا نایاب بودن داروها
برای همیشــه رفع شود .وقتی پزشکان
معالج نجات و ســالمتی بیمارانشان را
منوط به مصــرف فــالن داروی نایاب
اعالم میکنند ،وجدانهای سلیم و بیدار
همراهان بیمــار نمیتوانندقبول کنند
که شاهد پرپرشــدن عزیزانشان مقابل
چشمانشان باشند.
? آفتــاب ســالم! از بهشــهر تماس
میگیــرم .با ســالم و درود بــه رئیس
جمهــور محترم! آقــای رئیس جمهور!
شما فرمودید اجاره منزل باید بیشتر از
۲۵درصد اضافه نشود اما فقط فرمودید
و رد شــدید هیــچ کاری بــرای عملی
شــدن حرفتان انجام ندادید لطفا توجه
فرمایید :پارســال خانــهای اجاره کردم
با ۱۲۰میلیون پیــش و اجاره ۵میلیون
همان خانه امســال ۳۵۰پیش ۹میلیون
اجــاره .به نظرتــان این چنــد درصد
افزایشه؟ شما که قادر نیستید قیمتها
را کنتــرل کنید الاقــل قانونی بگذارید
که قراردادهــا الاقل دوســاله با همان
اجاره تنظیم گردد هرساله اسبابکشی
کردن و جابجا شــدن و هزینههایی که
به گردن مســتاجر میفتد واقعا سخت و
طاقت فرساست .خدارو خوش نمیاد اون
مثال قدیمی اجارهنشینی خوشنشینی
رو پــاک فراموش کنید در روزگار فعلی
این سخن هیچ محلی از اعراب ندارد.
? درخواست از بانک مرکزی؛ بانک ....
کد شــعبه ۱۰۴۶روزهای  ۶و  ۸مرداد
سیســتم کامپیوترشان قطع و با ازدحام
مراجعان همراه بود و کســی پاســخگو
نبود .متاسفانه رئیس و کارمندان شعبه
برخوردشــان با مراجعه کنندگان خوب
نیست .پیشنهاد میشود برای پیشگیری
از ادامه رفتارهای نامناســب ،نسبت به
جابجایی پرســنل این شــعبه اقدام و
شرایط مناسب را برای مشتریان فراهم
کنند/ .شاهرخ از تهران
? بساط گســتری ،رفت و آمد میوه و
ســبزی فروشــان دوره گرد و خریداران
ضایعات و سمســاریها که با جارزنی و
سلب آسایش در کوچههای کم عرض اما
ماشین رو که مخل آسایش سالمندان و
بیماران میشوند ،ممنوع و جرم محسوب
میشــود .چرا عوامل سدمعبر شهرداری
مناطــق و نواحــی تهران بــه این گونه
تخلفها به طور جدی و قانونی رسیدگی
نمیکنند؟ روزی نیســت در محله ما در
عرض یک ساعت پنج خودرو که بلندگو
هم دارند برای فروش میوه ،سبزی و خرید
ضایعات عبور نکنند .بجاست شهرداری
برای برقراری آسایش خانواده ها ،چارهای
اساسی بیندیشد .علی از تهران
? برخی وکالی دادگســتری به جای
رسیدگی به پرونده موکالنشان بیشتر
به فکر دریافت پول از آنان هســتند .به
عنوان نمونه ســالهای گذشــته برای
رســیدگی به خانــهای موروثی واقع در
شهرســتان کرمان ،وکیل گرفتیم ،وجه
آن را بــه طور کامل پرداخت کردیم ،اما
هنوز به درخواست ما رسیدگی نشده و
همچنان خانه پدری ما در تصرف برادر
ناتنی ما است و قسمتی از محل سکونت
را به تعمیرگاه خودرو اختصاص داده اند.
فاطمه فرخیپور
? باشــگاه ورزشی هفده شــهریور به
نشــانی تهران ،خیابان هفده شــهریور،
ابتــدای بزرگراه شــهید محالتــی ،با
نازلترین شهریه در خدمت ورزشکاران
گرامــی اســت .بجاســت از بــرادران
ملکمحمدی از این که چنین شرایطی
برای ورزش دوستان و ورزشکاران فراهم
کردهاند ،قدردانی کنیم .ع .فرقانی
? شمار زباله گردها نسبت به سالهای
گذشته بیشتر شده و این مسئله موجب
تخریب چرخهای مخازن زباله و هزینه
از سوی شهرداران مناطق و نواحی برای
تعمیــرات به موقع و ســاماندهی آنها
شــده اســت که باید برای پیشگیری از
آسیبرسانی و تخریب مخازن زباله ها،
تمهیداتی اندیشیده شود .اکبر از تهران
? لغوتحریمهــای ظالمانــه و کوتــاه
نیامدن ازخواســتههای مشروع ،دو حق
مسلم ایران اسالمی اســت .بدخواهان
چنین اجازهای ندارند که برای ما تعیین
تکلیف کننــد و هرگز چنین فرصتی به
آنان داده نخواهد شد.
پیامهای مردمی در صفحات 7-2

خبرچین

اگر را کاشتند در نیامد
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

اخیــرا آقــای روحانی رئیس جمهور ســابق که
مدتها خلوت نشــینی و سکوت را انتخاب کرده
بود از بس که خبرچین بارها نوشت :بابا این بنده
خدا کجا رفته؟ از وی بیخبریم! باالخره به ندای
ما پاسخ داد و لب به ســخن باز کرد و گفته اند:
سال  ۹۷ترامپ فشــار حداکثری را کلید زد .اما
چه کســی چراغ سبز نشــان داد! از داخل به او
عالمت دادند یا گفتند اگر میگذاشــتند در سال
 ۹۹به برجام برگردیم دولت را در شرایط دیگری
تحویل میدادیم.
پیرو این سخنان خبرچین عرض میکند :نبودی
رفتی در سایه سکوت بودی وقتی هم آمدی با اما
و اگرها آمدی؟
جنــاب روحانی دیگر فقط مانــده ننه جون خدا
بیامرز ما هم که اکنون سالهاست زیر خاک است
حتما خاک گور برایش خبر برده که ترامپ سال
 ۹۷از برجام خارج شــد .این حرفها دیگر افاقه
نمیکند .اگر ترامپ از برجام خارج نمیشــد اگر
برجام میت و جنازه نمیشد تورم تک رقمی میشد
و مثال مردم خوشــبخت میشدند و یا شاید خط
فقریها هم از زیر این خــط که از دور از جان از
زیر خاک رفتن بدتر اســت در میامدند .شاید اگر
برجام پاینده بود آنقدر داللیســم و پدر سوخته
بازیهــای اقتصادی تکثیر نمیشــد .قبال عرض
کردیم باز هم میگوییم :حتی اگر با ادامه برجام
خوشبخت میشــدیم اما مهم این است که ادامه
نیافت .حیاتش رو به موت گذاشت و معلوم نیست
عمرش به دنیا باشــد یا خیر .لذا ذکر اگر برجام
بود ال میشــد بل میشد رونق عهد شباب میشد
همه اینها فقط اگر است .دیگر با اگر گفتن مشکل
گشایی صورت نمیگیرد .این مردم حتی پول خرید
آجیل مشکلگشــا هم ندارند .آنقدر از اگر فالن
میشد بهمان میشد نگویید.
یا از چراغ سبز بعضیها به ترامپ گفتید .خب همه
میدانند منظورتان از بعضیها نمایندگان مجلس
و مصوبه مجلس بود .امــا این هم چیز جدیدی
نیســت .مگر با این حرفها بخواهید مردم را به
جان نمایندگان بیاندازید؟ مجلس و نمایندگان را
چشم مردم بیاندازید؟ بعد مدتها غیبت و سکوت
آمدید و سخنانی میگویید که دو بهم زنی کنید؟
شــما که بعد از لغــو برجام و اعمــال تحریمها
نتوانســتید آثار تحریمها را خنثی کنید و هر چه
فشــار رو مردم آمد و هر کــه داد و آه و نالهاش
درآمد پاسخ دادید :میخواهید ناسزا بدهید آدرس
غلط ندهید .مســتقیم ناسزایتان را به کاخ سفید
بفرســتید .بعد هم جل و پــالس دولت را جمع
کردیــد و رفتید و بیخیال مردم و کلید و قفل و
حتی رنگ بنفش (رنگ تبلیغات انتخاباتی) شدید.
اکنون آثار تحریمها خنثی شــده .معیشــت ما
هم به مذاکرات گره نخــورده .فقط کمی گره به
زندگیمان افتاده.
دیالوگ

حرفاي خوب همیشه مال آدماي خوب نیست.
شب هاي روشن -فرزاد موتمن

دسته عزاداری با گان ،ماسک
و دستکش برای قدردانی از
کادر درمان

یک دســته عزاداری با پوشــیدن لباس کادر
درمــان از آنهــا قدردانی کردند .عــزاداران
«مسجد سجادیه عبدالحق شهرستان بهشهر»
در یک اقدام درخور تحسین با پوشیدن گان،
ماســک و دســتکش حین عزاداری تاسوعا و
عاشورا ،از زحمات کادر بهداشت و درمان تقدیر
کردند / .خبرآنالین

سردار آزمون باالتر از ستارگان
بایرندرترانسفرمارکت

ستاره تیم ملی ایران و عضو باشگاه بایرلورکوزن
باالتر از ســتارگان سرشــناس بایــرن مونیخ
قرار گرفت .سایت «ترانسفر مارکت» در آخرین
بروزرسانی خود ارزش بازیکنان بوندس لیگا را
اعالم کرد .سردار آزمون ستاره تیم ملی ایران
که در نیم فصل گذشته راهی بوندس لیگا شد
و به تیم لورکوزن پیوست با ارزش  ۲۲میلیون
یــورو در رده چهل و دوم بــا ارزشترینهای
بوندس لیگا ایســتاد .نکته جالب این است که
ســردار آزمون در این ردهبندی از ســتارگان
سرشناس بایرن مونیخ همچون توماس مولر و
مانویر نویر باالتر ایستاد .نویر دروازه بان بایرن
مونیخ با ارزش  ۱۵میلیون یورو و توماس مولر
هم با ارزش  ۲۲میلیون یورو پایینتر از آزمون
قرار گرفتند.

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس
بادام دوست
عشق شِ َّکر و
طوطی طبعم ز
ِ
ِ
تفسیر :حافظ این شعر را به هر مسئولی که با خبرهای خوش باعث
دلگرمی مردم شــود تقدیم میکند .مراد از «شکر و بادام دوست»
خبرهای خوش مسئولین است.

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

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :اساس کفر خیانت است.

عقب نشینی وزیر از دیوارکشی در فضای مجازی؟

آفتاب یزد -گروه شــبکه :باالخره عیسی
زارعپور وزیــر ارتباطــات از طرحی که
مدتهاســت فقط ترس و دلهــره به جان
مردم انداخته عقب نشــینی کرد و گفت:
«طرحی به عنوان طــرح صیانت از فضای
مجازی تصویب نشــده و اساسا چیزی به
نام اینترنت ملی نداریم ».اما طرح صیانت
از فضای مجازی ،طرحی اســت که بعد از
روی کارآمدن دولت جدید مطرح شد و سر
و صدای زیادی به پا کرد .طرحی که عنوان
میشد در راســتای ملی کردن اینترنت،
دیوار کشی در فضای مجازی و فیلتر شدن
فضای مجازی قدم برخواهد داشت .از همین
رو این طرح نگرانیهای زیادی را در عصری
که بیشــتر کارها با اینترنت سرو کار دارد
به وجود آورد به خصوص در میان کسانی
که کسب و کارشــان اینترنتی است .البته
مســئوالن امر و موافقان اجرای این طرح
عنوان میکردند که قرار نیســت با اجرای
طرح صیانت ،فضای مجازی فیلتر شــود
بلکه این طرح به دنبال سروسامان دادن به
فضای مجازی است .در همین حین هم وزیر
ارتباطات مدام از کیفیت و ســرعت باالی
اینترنت سخن میگفت که در تضاد با طرحی
بود (صیانــت از فضای مجازی) که عدهای
به دنبال آن بودند و هســتند .اما وضعیت
زمانی نگران کننده شد که در یک ماه اخیر
اینترنت کشــور دچار اختالل و بعضا قطع
شد .اگرچه مسئوالن اختالل فنی ،قطعی
برق و آتشســوزیدریکیازحوضچههای
ارتباطــی را علت اصلــی قطعی اینترنت
عنوان کردند اما برای مردم مســجل شده
بود که این قطعیها دلیلی جز اجرای طرح

صیانت از فضای مجازی ندارد وگرنه نباید
در یک مدت زمان کوتاه برای چندمین بار
اینترنت کشــور دچار اختالل شود .افزون
بر اینها کندی سرعت اینترنت هم مزید
بر علت شد که برخیها به این باور برسند
که قرار است اینترنت کشور ملی شود .البته
هنوز هم این مشکالت وجود دارد و اینترنت
کشورمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اما
طبق آخرین اظهارات عیسی زارعپور ،وزیر
ارتباطات میتــوان به این موضوع پی برد
که آنها از طرحشــان که صیانت از فضای
مجازی است عقب نشینی کرده اند.
> چیزی به نام «اینترنت ملی» نداریم

وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات درباره
آخریــن وضعیت «طــرح صیانت» گفته

آفتاب یزد  -گروه شبکه :یکی از محبوبترین انیمیشنهایی که
صدا و سیما در این چند سال اخیر به خود دیده ،انیمیشن دیرین
دیرین است .دیرین دیرین نام یک مجموعه پویانمایی در ژانر طنز
به کارگردانی و تصویرگری علی درخشی و با صدا پیشگی علیرضا
مردانی است که به مشکالت اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی
میپــردازد .حال با اظهاراتــی که به تازگی خالــق این مجموعه
و صداپیشــه آن عنوان کردهاند به نظر میرسد که این انیمیشن
محبوب هم از تلویزیون خداحافظی کرده و پرونده «دیرین دیرین»
بسته شده است.
علــی درخشــی کارگــردان ،تصویرگــر و خالــق مجموعه طنز
دیریندیرین در صفحه مجــازی خود اعالم کرد که این مجموعه
را ترک کرده و دیگر در ساخت «دیرین دیرین» همکاری نخواهد
داشــت .او نوشــت« :به عنوان خالق دیرین دیرین امروز بعد از ۸
سال به ناچار این پروژه را ترک میکنم اتفاقی که شاید میبایست
زودتر رخ میداد .هشــت سال پیش این مجموعه را خلق کردم و
با حمایت مرحوم ابوالحســنی و خالقیت محمدرضا علیمردانی و
همکاران گرانقدرم ،آن را به اوج رساندم .اما امروز برخالف گذشته
دیگر شرایط همکاری مهیا نیســت و ناچار به ترک پروژه هستم.
شــهر باســتانی «تیــکال» که در بخشــی از
«گواتماال» واقع شده است ،یکی از محوطههای
تاریخی حیرتانگیزی به شمار میآید که پس از
گذشت قرنها هنوز بناهای هرمیشکل در آن پابرجا باقی ماندهاند.
به گزارش ایسنا« ،تیکال» شــهر باستانی «مایا» ها در گواتماالی
کنونی (آمریکای مرکزی) واقع شــده اســت و در فاصله بین ۶۰۰
پیش از میالد و  ۹۰۰میالدی به شکوفایی رسید« .تیکال» در ابتدا
مجموعهای از دهکدههای کوچک بود ،اما با گذشــت زمان به یکی
از شــهرهای بزرگ تمدن «مایا» تبدیل شد و دهها هرم عظیم در
آن ســاخته شــد .هر بار دو هرم کامال مشابه ساخته میشدند که
در هر طــرف آنها یک پلکان قرار گرفته بود .این شــهر در ابتدا
با نام «تیکال» شــناخته نمیشد و مردم ،این شهر را که در مرکز
قلمرو قدرتمند «مایا» قرار داشــت با نام « »Mutulمیشناختند.
وســعت «تیکال» در دوران اوج ،یعنــی در فاصله  ۶۸۲میالدی تا
 ۹۰۹میــالدی بیش از  ۱۳۰کیلومتر مربع افزایش یافت .اطالعات
دقیقی درباره جمعیت این شــهر در دست نیست ،اما تخمین زده
میشــود بین ۴۵هزار تا ۶۲هزار نفر در دورانی که «تیکال» در اوج
قدرت قرار داشت ،در این شهر زندگی میکردند .در نتیجه «تیکال»
به یکی از بزرگترین شــهرهای منطقه تبدیل شد .بر اساس نتایج
یک تحقیق که در سال  ۲۰۱۲منتشر شد ،ساکنان شهر برای رفاه
چنین جمعیت زیادی و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به آب
در دوران کمبود بارش باران ،یک سیستم مدیریت آب ایجاد کردند.
این سیســتم ،ســد و مخزن آب و یک سیستم فیلتر آب را شامل
میشود .این سیستم تا حدود  ۱۰۰۰سال ،یعنی تا سقوط «تیکال»

است :یک عده باالخره جوسازی میکنند
و نان میخورند و ا ِال چیزی به اسم «طرح
صیانت» تصویب نشــده است که بخواهد
اجرایی شود .عیسی زارعپور در گفتوگو
با ایلنا ،درباره اینکه پس از اتفاقات اخیر
در حوزه زیرساختهای شبکه مخابراتی
کشــور بحثهایی پیرامون ارتقاء امنیت
این شــبکه مطرح شد ،وزارت ارتباطات و
فنآوری چه اقداماتی در این زمینه انجام
داده اســت ،گفت :بحثهایی را به شکل
جدی در حوزه ارتقاء امنیت زیرساختهای
ارتباطی کشور پیگیری میکنیم تا بتوانیم
فضایی امن برای کســب و کارهای مردم
فراهم کنیم .وزیــر ارتباطات و فنآوری
اطالعات ادامــه داد :در روزهای اخیر یک
کنفرانس داشــتیم با عنوان «کنفرانس

خداحافظی تلخ با «دیرین دیرین»

طبیعتا کارهایی که پیشتر تولید شده ،کماکان با اسم من به مرور
پخش خواهند شد ،اما از امروز دیگر نقشی در تولید کارهای جدید
نخواهم داشــت .برای همه دوستان و همکاران عزیزم در ادامه راه
آرزوی موفقیت میکنم».
بعد از انتشار این متن ،محمدرضا علیمردانی صداپیشه این انیمیشن
نیــز خداحافظیاش با «دیرین دیریــن» را اعالم کرد .محمدرضا
علیمردانی نوشته« :علی جان تو ایدهها و تصاویرش را آفریدی من

شهرحیرتانگیز«مایا»ها

مورد اســتفاده قرار میگرفت .ساکنان «تیکال» نیز همچون مردم
سایر شهرهای تمدن «مایا» از سیستم نوشتاری استفاده میکردند
که با حکاکی نمادها روی ســنگ و مــواد قابل تجزیهای همچون
ِ
پوســت تنه درخت به وجود میآمد .محققان موفق شــدهاند این
سیستم نوشتاری را رمزگشــایی کنند .این نوشتهها به همراه آثار
تاریخی به جای مانده ،اطالعات زیادی درباره گذشته «تیکال» ارائه
کردهاند« .تیکال» به دلیل وجود هرمهای متعدد در آن مشــهور
است .پروژههای جاهطلبانه ساخت هرم تاحدودی از تقویم مشهور
«مایا» ها نشأت گرفته است .حکمرانان این شهر در پایان هر یک
دوره ۲۰ساله یک مجتمع شامل یک جفت هرم مشابه بنا میکردند.
قله تمامی این هرمها به صورت یک ســقف صاف ساخته میشد.
باستانشناسان تاکنون  ۹مورد از این هرمهای دوقلو را در «تیکال»

امنیت تابآوری شبکه ملی اطالعات» که
در آن ظرفیتهایی که در کشــور چه در
حوزه سختافزار و نرمافزار وجود داشت،
بررســی کردیم .پنلهای مختلفی برگزار
شــد .وی تاکید کرد :تمامی همفکریها
در ایــن کنفرانس برای ایــن بود که چه
کارهایی صورت گیرد تا امنیت زیرساخت
ارتقاء پیدا کند زیــرا زندگی مردم به این
فضا وابسته شده است .اطالعات شخصی،
ســازمانی و دولتی در این بســتر تبادل
میشــود حتم ًا امنیت مقوله بسیار مهمی
اســت و جزء اولویتهای مــا در وزارت
ارتباطات است .زارعپور درخصوص آخرین
وضعیت «اینترنــت ملی» گفت :چیزی به
اسم اینترنت ملی نداریم .وی در خصوص
«طرح صیانت» عنوان کرد :چیزی هنوز به
نام طرح صیانت تصویب نشده و چیزی به
این اسم نداریم .یک عده باالخره جوسازی
میکنند ،بــازی میکنند ،نان میخورند و
ا ِال چیزی تصویب نشده است که بخواهد
اجرایی شود.
البته به نظر میرسد که این عقب نشینی
دلیل دیگری چون ماموریت رئیســی به
وزارت ارتباطــات برای رفــع اختالالت
اینترنت داشته باشــد .بعد از اختالالت
اینترنت ابراهیم رئیســی رئیس جمهور
گفته بــود« :وزارت ارتباطــات با دقت و
جدیت ،وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی
و اینترنــت ثابت و همراه در کشــور را
پیگیری کند تا خللی در خدماترسانی به
مردم و فعالیت کســب و کارها و مشاغلی
که در بســتر فضای مجازی جریان دارد،
ایجاد نشود».

هم صداهایشــان را ...خدا قوت رفیق نابغه من .تو نباشی من هم
نیستم .این هم اعالم رســمی بنده؛ خداحافظ «دیرین دیرین» و
روح محمد ابوالحسنی شاد».
گفتنی اســت که سالها پیش درخشی کارگردان دیرین دیرین از
صدا و سیما در خصوصعدم حمایتش از دیرین دیرین انتقاد داشت
و گفته بود« :ای کاش این سوال که چرا دیگر صداوسیما از دیرین
دیرین حمایت نکرد را از مدیران این ســازمان بپرسیم؛ اینکه چرا
انیمیشــنهای خارجی را در تلویزیون میخرند ،پخش میکنند،
آنها را میان بچهها محبوب میکنند ،بازار محصوالت جانبی این
انیمیشنها در ایران به وجود میآید و ارز از کشور خارج میشود اما
از یک انیمیشن ایرانی حمایت نکردند .برخی از انیمیشنهایی که
سفارشی هستند و از سمت نهاد یا سازمانی بودجه دریافت میکنند
همانند انیمیشنهایی که در مرکز صبا تولید شدهاند چون دغدغه
مخاطب ندارند و برایشــان مهم نیست که مخاطب چه میخواهد
آثاری میســازندکه از نظر خودشان درست است و تصور میکنند
که مردم هم باید همانند آنها فکر کنند .در واقع به جای مخاطب
فکر میکنند و تصمیم میگیرند در حالی که لزوما مخاطب همانند
آنها فکر نمیکند».
کشف کردهاند .گمان میرود روند ساخت این
مجتمعها تا ســقوط شــهر ادامه داشته است.
حکمرانان «تیکال» عــالوه بر هرمهای دوقلو،
معبدهای هرمی نیز ساختهاند .این بناها بیشتر برای دفن حکمران
مورد اســتفاده قرار میگرفتند .دو مــورد از این بناها که امروزه با
نامهای «معبد اول» و «معبد دوم» شناخته میشوند در مرکز شهر
و در مقابل یکدیگر ســاخته شدهاند .میدان بزرگ «تیکال» نیز در
مقابــل این دو بنا قرار دارد .هرمــی که در مقابل «معبد اول» قرار
دارد با نام «معبد دوم» یا «معبد نقابها» شناخته میشود .گمان
میرود این معبد برای همسر حکمران ساخته شده است .محققان
معتقدند این زن به شهری که در  ۳۰کیلومتری «تیکال» واقع شده
است ،تعلق دارد و ازدواج او با حکمران «تیکال» باعث شکلگیری
یک اتحاد سیاســی بین این دو شهر شد .این هرم حدود  ۳۸متر
ارتفاع دارد و ســه طبقه پلکانی را شامل میشود .در سرسرایی که
بر فراز این هرم ســاخته شده است ،تصویری از یک زن که گمان
میرود همســر حکمران شهر باشد ،روی تکه چوبی حکاکی شده
اســت« .معبد اول» که با نام «معبد پلنگ بزرگ» هم شــناخته
میشود ،حوالی سال  ۷۳۰میالدی ساخته شد .این بنا به ارتفاع یک
ساختمان  ۱۳طبقه ساخته شده است .یک پلکان به اتاقی بر فراز
 ۹طبقه سنگی منتهی میشود .روی دیوارهای این ساختمان نیز
تصویر حکمرانی « »Jasaw Kaan K'awilکه این معبد برای او
ساخته شده بود ،نقش بسته است .باستانشناسان در سال ۱۹۵۹
مقبره این حکمران را در داخل «معبد اول» کشــف کردند .در این
مقبره اشیاء نفیسی نیز قرار داده شده بود.

حذف پیامها در واتساپ طوالنی مدت شد

شــرکت واتســاپ اعالم کرد که کاربران از امروز میتوانند دو روز
پس از ارسال پیام آن را حذف کنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
سخنگوی واتســاپ اعالم کرد که قابلیت حذف پیامها پس از دو
روز را برای کاربران به این شــبکه اجتماعی اضافه کرده و در حال
توسعه قابلیت مخفی کردن شمارههای مخاطبان در گروهها است.
برای استفاده از ویژگی جدید حذف پیامها پس از دو روز ابتدا باید
پیامرسان خود را به آخرین نسخه به روزرسانی کرده و سپس وارد
گروه یا صفحه شخصی شده و بر روی پیام مورد نظر خود کلیک کنید
بعد از آن روی گزینه حذف و حذف برای همه ضربه بزنید .به گفته
این پیام رسان برای انجام قابلیت جدید باید تمام کاربران واتساپ
را به روزرسانی کنند .شایان ذکر است شرکت اپل هنوز این قابلیت

را به مخاطبان خود ارائه نکرده اســت .پیش بینی میشود قابلیت
حذف پیام در طوالنی مدت احتماال با به روزرسانی سیستم عامل
جدید محصوالت اپل در پاییز منتشــر شود .در حال حاضر ،نسخه
بتا  iOS۱۶تنها چند دقیقه به کاربران فرصت میدهد تا پیام خود
را حذف کنند .به گزارش سایت  ،gizchinaواتساپ همچنین در
حال بررسی و توسعه قابلیت مخفی کردن شمارهها است .به گفته
پورتال  WABetaInfoکه معموالً اطالعات داخلی دقیقی را در
مورد قابلیتهای جدید واتساپ منتشر میکند ،کاربران اندرویدی
به زودی میتوانند شماره تلفن خود را از مخاطبین و گروهها مخفی
کنند .گفته شده این ویژگی به طور پیش فرض در واتساپ غیرفعال
اســت ،اما با به روزرســانی و فعال کردن قابلیت جدید در واتساپ

کاربران نمیتوانند به طور پیش فرض شماره افرادی که جدیدا به
گروه میآیند را مشاهده کنند.
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کشف یک موجود دریایی
فوقالعاده عجیب در اعماق دریا

موجود عجیبی از گونهی کرمها که شــبیه به
اســپاگتی است ،در خلیج کالیفرنیا در سواحل
مکزیک مشاهده شــده ،این موجود آبشش و
چشم ندارد و میتواند در خشکی و آب زندگی
کند .به گــزارش خبرآنالین ،ویدئویی بهتازگی
در اینترنت منتشــر شده که وجود یک موجود
دریایی عجیب با شاخکهای نارنجی درخشان
شبیه به یک اســپاگتی در اعماق دریا را نشان
میدهــد .این موجود غیرمعمول در واقع نوعی
کرم دریایی چندتکه اســت که Polychaeta
نامیده میشــود و به گروهی بــا نام کرمهای
اسپاگتی تعلق دارد .محققان موسسه تحقیقاتی
آکواریوم مونتری بی ( )MBARIبا استفاده از
یک وســیله نقلیه از راه دور ( ،)ROVویدئوی
ایــن موجود دریایی را در خلیــج کالیفرنیا در
ســواحل مکزیک ضبط کردهانــد .این گونهی
خاص هنوز بهطور رسمی نامگذاری نشده ،اما
متعلق به گروه  Biremisاســت .طبق بیانیه
 ،MBARIاین موجود چشــم و آبشش ندارد
و از شــاخکهای رنگارنگ خــود برای گرفتن
تکههای ریز ذرات آلی ،که به عنوان برف دریایی
نیز شــناخته میشــود ،جهت تغذیه استفاده
میکند .اکثر کرمهای اســپاگتی در حفرهها یا
تونلهای موجود در کف دریا زندگی میکنند و
برای تغذیهی خود ،صرفاً شاخکهای رشتهمانند
خود را به داخل آب فرو میبرند تا تکههای غذا را
بگیرند .بنا به گفتهی « ،MBARIاین موجود
خاص قادر است خارج از آب نیز زیست داشته
باشد .البته پیشتر هم مشاهده شده بود که در
آب شنا میکندیا در امتداد بستر دریا میخزد
تــا مکانهایی که در آن غذا یافت میشــود را
پیدا کند» .گروه دیگری از محققان MBARI
برای اولین بار در ســال  ۲۰۰۳پس از مشاهده
این موجود در خلیج کالیفرنیا با استفاده از یک
دستگاه  ROVدیگر ،گونههای کرم اسپاگتی
را کشــف کردند .با این حال ،با گذشت نزدیک
به دو دهه ،دانشــمندان هنوز درگیر نامگذاری
این گونه هســتند .نمایندگان  MBARIدر
بیانیهای اظهار داشتند« :اگرچه به نظر میرسد
نامگذاریِ یک گونه فرآیند سادهای باشد ،اما در
واقع جمعآوری نمونهها ،بررســی ویژگیهای
کلیدی ،توالیبنــدی  DNAو تعیین یک نام
علمــی ،نیازمند زمان زیادی اســت» .به گفته
 ،MBARIدقیقاً مشخص نیست که این کرم
تا چه عمقی میتواند زندگی کند ،اما بیشــتر
مشــاهدات ،در عمق  ۶۵۶۰فوت ( ۲۰۰۰متر)
اتفاق افتادهاند .کشف و مشاهدهی این کرم نشان
میدهد که دانشمندان چقدر در مورد گونههای
موجــود در اعماق دریا و نقش این حیوانات در
اکوسیستمهایشــان اطالعات کمــی دارند .به
گفته  ،MBARIاکتشاف در اعماق اقیانوس
و موجوداتی که در آن زندگی میکنند بســیار
مهم است ،بهویژه که بسیاری از اکوسیستمهای
اعماق دریــا در اثــر اقدامات مخربــی مانند
معدنکاری در اعماق دریا یا صید ترال در حال
تخریب هستند .نمایندگان  MBARIگفتند:
«بدون شک بسیاری از کرمهای شگفتانگیز،
ماننــد  Biremisدر اعماق مرمــوز اقیانوس
منتظر کشف شدن هستند».

سه ماه زندگی پرندهای کوچک
در موهای یک زن!

ماجرای زنی که نزدیک به ســه ماه از پرندهای
کوچــک در موهای خود پذیرایی کرده بود ،در
فضای مجازی توجه بســیاری را به خود جلب
کرده اســت .به گزارش فرارو ،هانا بورن تیلور
تصویری از پرندهای کوچک که در موهایش النه
کرده بود را در رسانههای اجتماعی به اشتراک
گذاشت .این زن انگلیســی که در غنا زندگی
میکند ،پس از یک طوفان بزرگ فنچ کوچکی
را نجــات داد .طوفان النه ایــن پرنده را از بین
برده بود و از گروه خود جا مانده بود .هانا تیلور
گفت :پرنده کوچک که نمیتوانست خانهاش را
پیدا کند ،شروع به ساختن النه در موهایم کرد.
این پرنده به تدریج با جمع کردن خرده چوب
النهای در موهای پرپشت خانم تیلور ساخت و
در آن جا خوش کــرد .پس از این خانم تیلور
به پرنده کوچک غذا داد تا آماده بازگشــت به
طبیعت شود .او گفت :تا آنجایی که به این پرنده
مربوط میشــد ،من مادرش بودم و او برای ۸۴
روز از من جدا نمیشد .پس از گذشت چندین
روز پرنده کوچک آماده پرواز شد و با بازگشت
دسته پرندگان در کریســمس ،خانم تیلور با
خیال راحت دوست کوچکش را بدرقه کرد.

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

اجتماعی

حذف طبقات متوسط و ضعیف با مصوبه جدید کنکوری

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به انحراف در مدارس
سمپاد گفت :مصوبه جدید کنکوری در یک ماراتن سه ساله ،توان رقابت
را از طبقات متوسط و محروم جامعه میگیرد.به گزارش تسنیم؛ احمد
نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره موضوع تنوع
مدارس و خروج از عدالت آموزشی اظهار کرد :گفته میشود در میان
نفرات برتر کنکور  ،۱۴۰۱مدارس غیردولتی سهم بیشتری داشتند اما
این نوعی تبلیغات است ،بیشترین ســهم برای مدارس استعدادهای
درخشان " سمپاد" است که نوعی از مدارس دولتی است .معتقدم به

جای مدارس دولتی و غیردولتی باید به موضوع آموزش
پولــی و غیرپولی متمرکز شــویم.وی ادامه داد :مصوبه
جدید کنکوری باعث میشود آموزش طبقاتی تسریع و
مافیای کنکور به مافیای مدارس تسری یابد همچنین
طبقات متوسط و ضعیف هیچ گونه شانسی برای ورود
به دانشگاههای سطح باال نخواهند داشت .وی بیان کرد :مصوبه جدید
کنکوری در یک ماراتن ســه ساله ،توان رقابت را از طبقات متوسط و
محروم جامعه میگیرد و افراد صاحب پول و قدرت ،نمرات دبیرستان

را با پول خریده و  ۴۰درصد سهم کنکور را هم میخرند.
گفتنی اســت طرح جدید کنکور در جلسه  ۸۶۳شورای
عالی انقالب فرهنگی مصوب شــد و براساس این مصوبه
سهم کنکور در پذیرش دانشجویان به  ۴۰درصد کاهش
یافت و ۶۰درصد مابقی به تاثیر سوابق تحصیلی دبیرستان
اختصاص یافت.البته این مسئله به شکل تدریجی اجرا میشود و بر این
اساس همچنین آزمون سراسری دوبار در سال و با اعتبار دو ساله برگزار
میشود و دروس عمومی نیز از کنکور حذف میشود.

یک متخصص:

وضعیت کرونا در حال بدتر شدن است

رئیــس مرکز تحقیقات ویروسشناســی دانشــگاه علومپزشــکی
شهیدبهشــتی با اشــاره به موج جدید کرونا و وضعیت نامطلوب
آن در جامعــه گفت :اکنون به دلیل آغاز موج جدیدی از ســویه
امیکرون ،وضعیت کرونا در جامعه ایران در حال بدتر شدن است
و شــاید در چنین شرایطی افزایش واکسیناسیون بتواند چارهساز
حل این مشــکل باشــد.وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
چندی پیش درباره شــروع موج هفتم کرونا در کشور گفت :بارها
اعالم کردهام ،اینکه فکر کنیم کرونا تمام شده ،بسیار اشتباه است.
کرونا ،ویروســی است که تا سالها باقی خواهد ماند .اکنون ایران
هم وارد موج هفتم شده است.علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات
ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی شــهید در گفتگو با ایرنا
اظهار داشــت :اکنون موج جدید از زیرســویه امیکرون در کشور
شروع شده است و هر روز هم بدتر میشود که باید این مسئله از
سوی مردم بسیار جدی گرفته شود چون امکان انتقال و چرخش
ایننوع ویروس بسیار باالست پس رعایت شیوهنامههای بهداشتی
از سوی مردم ضروری است.ناجی اضافه کرد :همه این موضوعات
به این مسئله بستگی دارد که چه اقداماتی انجام دهیم که جلوی
گردش ویروس را بگیریم زیرا زمانی که موج گسترده شود به طور
یقیــن روند این ویروس برای همه خســتهکننده و طوالنی مدت
میشــود و امکان عدم رعایت نکات بهداشــتی برای مردم بیشتر
خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :اینجا مسئله این است که چه کار
باید کرد تا از گردش ویروس و طوالنی شــدن مدت این ویروس
جلوگیری کرد؛ البته مهمترین موضوعات به رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی برمیگردد و مردم باید در اســتفاده از ماسک ،رعایت
فاصلهگــذاری اجتماعــی و پرهیز از تجمعات و رعایت بهداشــت
فردی و اجتماعی که بسیار موثر است ،تشویق شوند.
>هر نوع سرماخوردگی کروناست

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی
شهید بهشــتی تصریح کرد :یکی از تصوراتی که این روزها مردم
دارند این اســت که چون عالئمی از ســرماخوردگی دارند ممکن
اســت کرونا نباشد اما باید این مسئله مطرح شود که در تابستان
امکان سرماخوردگی بسیار پایین است و هر کسی که سرماخورده
باشــد باید آن را کرونا دانســت.وی تصریح کرد :کسی که به این
ویــروس مبتال میشــود ،نباید آن را ســرماخوردگی تلقی کند و
باید مانند فردی که کرونا دارد ،همه شــیوهنامههای بهداشــتی،
قرنطینگی و درمان خود را ادامه دهد تا از گردش ویروس در بین
اعضای خانواده و دیگر افراد جامعه جلوگیری شــود.ناجی با بیان
اینکه متاسفانه در برخی مراکز درمانی خصوصی به اغلب افرادی
که با عالئم کرونا به این مراکز مراجعه میکنند ،با اطمینان کامل
میگویند که کرونا نیست و نیاز به مراقبتهای حین و بعد از کرونا
ندارید؛ در صورتی که اینگونه نیســت بلکه هر نوع سرماخوردگی
را به حساب کرونا بگذارید مگر در صورتی که با انجام تست کرونا
تشــخیص داده شود که کرونا بوده اســت یا نه.وی اظهار داشت:
اقــدام دیگری که برای مبارزه با این زیرســویه امیکرون ضروری
است ،شناسایی موارد ابتال به این ویروس است .اگر هنگام ابتالی
افراد ،ویروس شناسایی شود ،کار ایزوله کردن ،درمان و جداکردن
آنها از افراد سالم هم باید صورت گیرد تا ویروس از گردش بیفتد.

>۵۰درصد مبتالیان عالمتی از کرونا ندارند

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی
شهید بهشتی گفت :سویهای که اکنون در جامعه ایران به عنوان
زیرسویه امیکرون میچرخد ،امیکرون از نوع BA۵است که گریز
از ایمنی و سرعت گردش بسیار باالیی دارد به گونهای که یک فرد
سالم میتواند به طور طبیعی ۱۸نفر سالم را به این ویروس مبتال
کند.وی با اشــاره بــه اینکه ۵۰درصد افرادی کــه به این ویروس
مبتال میشوند هیچ عالمتی از این بیماری ندارند ،اظهار داشت :با
توجه به ســرعت انتقال و انتشار باالی این ویروس جدید و اینکه
نمیتوان جلوی عفونت را گرفت ،پس الزم است که موضوع تزریق
واکســن و انجام واکسیناسیون سراســری به ویژه تزریق دز سوم
«بوستر» جدی گرفته شود.

متاسفانه در برخی مراکز درمانی خصوصی به
اغلب افرادی که با عالئم کرونا به این مراکز
مراجعه میکنند ،با اطمینان کامل میگویند که
کرونا نیست و نیاز به مراقبتهای حین و بعد
از کرونا ندارید؛ در صورتی که اینگونه نیست
بلکه هر نوع سرماخوردگی را به حساب کرونا
بگذارید مگر در صورتی که با انجام تست کرونا
تشخیص داده شود که کرونا بوده است یا نه
>قرنطینه ۷تا  ۱۰روز کافی است

ناجی در پاسخ به این سوال که در صورت ابتال به این نوع ویروس
چند روز قرنطینه ضروری است ،افزود :قرنطینه در همه سویههای
کووید در حالت بیماری خفیف بین ۷تا  ۱۰روز اســت و کســانی
که ابتالی آنها به این ویروس به صورت تصادفی شناســایی شود
و کسانی که در ارتباط با افراد مبتال هستند و پس از انجام تست
کرونا متوجه ابتالی خود شــده باشــند و هیچ عالمتی ندارند در
مجموع  ۵روز در خانــه بمانند.وی در عین حال با بیان اینکه در
صورت ابتالی ضعیف و متوســط به این ویروس شــرط قرنطینه
شــدن در خانــه  ۷تــا  ۱۰روز و حتی در مواردی تــا ۱۴روز نیاز
اســت ،اظهار داشت :امکان بستری بیماران در بیمارستان ۲۰روز
است اما انتقال این ویروس تا هفت روز است زیرا بعد از هفت روز
دیگر ویروس زندهای وجود ندارد که دیگران را آلوده کند بنابراین
فرقــی با دیگر ســویهها هم از نظــر قرنطینه شــدن ندارد.ناجی
خاطرنشــان کرد :تزریق واکسن دز سوم در این موج جدید بسیار
دارای اهمیت اســت و در حالی که برخی ادعا دارند واکســنهای
جدید برای سویه کرونا از ووهان چین تاثیرگذار است اما معتقدیم
واکسن هرچقدر هم برای نوع ویروس سویه ووهان است اما همین
واکسنها در جلوگیری از شیوع این ویروس بسیار مهم است.وی
معتقد اســت :واکسینه شدن افراد در برابر کرونا ،باالی ۷۰درصد
از بیماری شــدید و انتقال افراد مبتال به دلیل شــدت درگیری به
بخشهــای مراقبت ویژه و حتی مــرگ جلوگیری میکند.رئیس
مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید
بهشــتی ادامه داد :در این دوران بحرانی شــرایط کرونا در کشور
متاســفانه حتی برخی از افراد خبره پزشــکی اعالم میکنند که
واکسن اثرگذاری ندارد در حالی که اینگونه نیست و باید به همه
بگوییم که کسانی که واکسن نزدند  ۱۰برابر از کسانی که واکسن
زدند در معرض ابتال به بیماری شــدید هستند.ناجی تاکید کرد:
کســانی که اوایل اوج امیکرون که پایان بهمن ماه و اســفند سال
گذشــته بود اگر نوع BA۱و BA۲را مبتال شــده باشــند ،درصد
زیادی میتوانند عفونت مجدد بگیرند اما کســانی که واکسن زده
باشند این خطر سه برابر است و کسانی که واکسن نزدهاند هشت
برابر امکان ابتالی شدید دارند.
>تاثیر ۷۰درصدی واکسن در سویه جدید

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی تصریح کرد :افرادی که تاکنون نسبت به تزریق
واکســن کرونــا در دزهــای اول و دوم اقدام نکردهانــد ۱۰ ،برابر
امکان ابتالی آنان به بیماری شــدید و حتی مرگ بیشــتر اســت

زیرا واکســنها  ۷۰درصد میتوانند در این زمینه اثرگذار باشند و
جلوی بیماری شــدید و مرگ را بگیرند پس معتقدیم که افرادی
که تاکنون هیچ دز ویروسی را تزریق نکردهاند ،باید به این مسئله
توجه داشــته باشــند تا گردش ویروس کاهش یابد.ناجی با بیان
اینکه برای اینکه نگذاریم افراد زیرســویه کرونــا در نوع BA۵را
بگیرند خیلی ساده نیســت ،خاطرنشان کرد :عوارضی که پس از
ابتــال به این ویروس باقی میماند شــدید خواهد بود و باید تمام
جوانب به خوبی دیده شود تا به این ویروس مبتال نشویم و باعث
گردش ویــروس در جامعه هم نباشــیم.وی ادامه داد :براســاس
مطالعات جدید ،افرادی که به کووید ۱۹مبتال میشوند قسمتی از
سیستم ایمنی بدن آنها تخریب و ضعیف خواهد شد و همه اینها
در کنــار عوارض و خطر مرگ و میــر و ضایعاتی که وارد میکند
همه نشــاندهنده این اســت که هرچند کــم باید جلوی گردش
ویروس را بگیریم.
>جامعه خطرناک واکسن نزده

ناجی اســتقبال از واکسن دز بوســتر را مطلوب ندانست و گفت:
براســاس اطالعات و آمــار موجود فقط  ۳۷درصــد از جامعه دز
بوســتر را تزریق کردهاند و بین هشت تا  ۱۳میلیون نفر حتی دز
یــک و دو را نزدهاند به این افراد بــه عنوان یک جامعه خطرناک
باید نگاه کرد.وی تصریح کرد :افرادی هستند که به دلیل داشتن
ســن باال ،بیماری زمینهای و سیســتم ایمنی پایین ممکن است
تاکنون به این ویروس مبتال نشــده باشــند اما این ویروس باعث
انتقال به این افراد خواهد شــد پس افزایش سطح واکسیناسیون
به ویژه در دز سوم بسیار مهم است تا مانع انتقال ویروس به این
افراد شــویم.رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه کودکان  ۵تا  ۱۱سال باید
واکسن بزنند ،اظهار داشت :ممکن است این نوع جدید و زیرسویه
امیکــرون کودکان را هم درگیر کند و حتی بیماریهای شــدید
برای آنها به همراه داشــته باشد.وی با بیان اینکه متاسفانه درصد
پایینی از این گروه سنی واکسن زدهاند ،گفت :والدین باید به این
موضوع اذعان داشــته باشــند که تزریق واکسن میتواند کودکان
آنان را از ابتالی شــدید به این ویروس نجات دهد پس نسبت به
این موضوع استقبال بیشــتری نشان دهند تا آمار واکسیناسیون
در گروه سنی ۵تا  ۱۱سال هم افزایش یابد.
>گردش ویروس تغییرات ویروسی را به همراه دارد

ناجی با بیان اینکه گــردش ویروس خطر تغییرات ویروس را هم
به همراه خواهد داشــت ،تاکید کرد :ممکن اســت منجر به ایجاد
ویروسهای دیگر شــود و تغییرات ویروسها بر روی خصوصیات
ویــروس تاثیر میگذارد و سیســتم ایمنی فرار بیشــتری خواهد
داشــت.وی اضافه کرد :در چنین شــرایطی هــم باید همه تالش
ما این باشــد که گردش ویروس را کاهش دهیم تا دوباره شــاهد
تغییرات در نوع ویروس نباشــیم.رئیس مرکــز تحقیقات ویروس
شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی تصریح کرد :در
شــرایط کنونی همه باید شیوهنامههای بهداشتی را رعایت کنیم،
ماســک بزنیم ،فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنیم ،شســت و
شوی دستها فراموش نشود ،از ورود به تجمعات جلوگیری کنیم،
زمان درگیری با افراد ســالم فاصله بگیریم و از همه مهمتر اینکه
حتما واکســن بزنیم.وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه گردش
ایــن ویروس به طور یقین خطراتی برای افراد با سیســتم ایمنی
ضعیف به همــراه دارد پس باید هم مانع گردش ویروس شــویم
و اینکه حتما همه پروتکلهای بهداشــتی از ســوی افراد رعایت
شود.رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشــتی گفت :عملکرد ما در مقابله با این ویروس باید به
گونهای باشد که سرعت و اوج پیک را بتوانیم بشکنیم تا به حدی
باشــد برای مردم قابل تحمل باشد.وی تصریح کرد :کرونا هر روز
شــرایط جدیــدی را ایجاد میکند پس مراقب باشــیم که به این
ویروس مبتال نشــویم و نگذاریم ما ناقل ایــن بیماری به دیگران
باشیم.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ:

عضو هیئت عملی مرکز تحقیقات راه وشهرسازی:

خودروها و موتورهای تهران
 ۸برابر ظرفیت استاندارد است

احتمالفروشستگیخاک
در مناطق شهری وجود دارد

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت:
 ۵میلیون خودرو و  ۴میلیون موتورسیکلت در
تهران تردد میکنند که هشــت برابر ظرفیت
اســتاندارد خیابانهای پایتخت اســت؛ راهور
یکی از  ۲۰ســازمان متولی ترافیک شــهری
اســت ولی مــردم فقــط پلیــس را میبینند.
ســرهنگ محمد رازقی در گفتگو با برنا افزود:
روزی  ۷۰۰مورد تصادف فوتی و خساراتی در
تهران رخ میدهد؛ به طور میانگین روزی ۶۰
مورد تصادف جرحی در پایتخت رخ میدهد و
هر دو روز سه تصادف فوتی داریم.
معــاون عملیات پلیــس راهور تهــران بزرگ
تصریــح کــرد :راهــکار اساســی تصادفــات،
رانندگــی ایمــن اســت؛ پلیــس راهنمایی و
رانندگی در بحث آموزش برخورد با تخلفات و
اصالحات هندسی و ایمنسازی راهها اقدامات
را در دســتور داشــته و حتی پیشــنهاداتی را
به دســتگاههای مختلف داده است .سرهنگ
رازقــی گفــت :در زمینه روانســازی ترافیک
پلیس کار بســیار زیادی انجــام داده و حتی
مامــوران راهنمایی و رانندگــی برای خدمت
به مردم پیش از ســاعت  ۶صبح کارشــان را
آغاز میکنند؛ اوج ترافیک صبحگاهی و حتی
ترافیک روز و ترافیک عصر ،پلیس راهور کف
خیابانهــا حضور دارنــد و از ابزارهایی مانند
چــراغ راهنمایــی رانندگــی و مرکــز کنترل
ترافیــک و دوربینهــای نظــارت تصویری به
بهترین نحو اســتفاده میکننــد تا ترافیک به

صورت صحیحتر کنترل و مدیریت شــود.وی
افــزود :ترافیکی صبحگاهی تهــران به نحوی
اســت که مردم تهران هر روز صبح به یکباره
ســرکار میآورنــد و بعدازظهر بــه یکباره از
ســرکار برمی گردند؛ در این هنگام اســت که
بعضی خیابانها بســته شده و ترافیک پایتخت
سنگین میشود.
معــاون عملیات پلیس راهــور تهران بزرگ با
بیان اینکه حدود  ۲۰سازمان در بحث ترافیک
مســئولیت دارند البته در بحث تصادفات هم
باید مســئولیت داشــته باشــند اظهار داشت:
مردم همــه ترافیک را از چشــم پلیس راهور
میبیننــد و از آن مطالبه میکنند زیرا پلیس
راهور در دید مردم اســت و صبح که میآیند
میبیننــد و بعدازظهــر که میرونــد هم او را
میبینند.
وی تصریــح کــرد :در بحث ایمنــی و کاهش
تصادفات بایــد هر ســازمانی وظیفه خودش
را بدانــد و بــه بهتریــن نحــو آنرا اجــرا کند
ایــن در حالی اســت که در موضــوع آموزش
و اطالعرســانی وزارت آمــوزش و پــرورش و
شــهرداری و وزارت علوم نقش ویژهای دارند.
سرهنگ رازقی درباره وظایف مدیریت شهری
برای تجهیز امکانات پلیس راهور تهران گفت:
طبــق قانون شــهرداری تهــران موظف به در
اختیار گذاشتن تجهیزات ترافیکی است و در
 ۴ماه گذشــته کارهای خوبــی در این زمینه
صورت گرفته است.

عضــو هیئــت عملــی مرکــز تحقیقــات راه
وشهرسازی اظهار داشت :در سالهای گذشته
مسیر سیالبها را تنگ و تنگتر کردیم و آبی
که باید از  ۱۰کانــال عبور میکرد امروز تنها
از یــک کانال عبور میکنــد و به همین دلیل
حرکت ســیالبها منجر به این خسارتهای
قابل توجه میشود.علی بیتالهی در گفتوگو
با ایلنا با اشــاره به سیالبهای اخیر و احتمال
فروشســتگی خــاک در مناطق شــهری پس
از ایــن ســیالبها اظهــار داشــت :افت آب
زیر ســطحی طبیعتا عامل فرونشست نیست
بلکه سیالب باعث تغذیه آبها هم میشود و
اثر افت آبهای زیر سطحی را کنترل میکند
اما باید توجه داشته باشیم در سیالب به دلیل
نفوذ به زیر سطح زمین ،آب شستگیهای زیر
سطحی میتواند موجب بروزفرو نشستهایی
در محدودههای ســکونتگاههای شهری شود
و ایــن پدیــده میتوانــد در بــروز فروچالهها
اثرگذار باشــد.وی ادامــه داد :البته در مناطق
کوهستانی و مســیالبها این پدیدهها بسیار
نادر اســت اما وقتی از باالدســت به آبرفتها
و خاکهای نســبتا همــوار در شــهرها نفوذ
میکند ،ممکن اســت که شاهد این اثرگذاری
باشیم.وی با بیان اینکه اخیرا بیش از  ۶۵شهر
کشور به طور مستقیم درگیر سیالب تابستانی
و اصطالحا ســیالب شهری ،گفت :سیالب در
آبراههــای خارج از محدودههای شــهری یک
روند طبیعی اســت که از دیربــاز رخ میدهد

امــا احداث بناها در مســیلها بــدون احداث
ســازههای نگهبان و بــدون رعایــت و انجام
اقدامات ســازهای و تمام اقداماتی که آن را به
عنوان پادسیلســازی میشناســیم باعث این
روند حرکت ســیالبها شــده و از آنجایی که
سیالب هم غافلگیرکننده است با تلفات قابل
مالحظهای به ویژه در ســکونتگاههای شهری
همراه میشود.بیتالهی افزود :در توسعههای
شــهری در بســیاری از موارد این پدیدهها را
مانند سیالب مد نظر قرار ندادیم و شاهد این
حوادث هستیم که نمونه آن سیالب فروردین
ماه ســال  ۹۸در شیراز است ،در حالی که این
ســیل تنها ۱۲دقیقه طول کشید جان  ۲۱نفر
را گرفت .امســال در ســیل  ۵مرداد امامزاده
داوود هم شــاهد صحنهای کمابیش شبیه به
ســیل شــیراز بودیم و جالب این است که در
سال  ۱۳۳۳دقیقا در ۵مرداد ماه این سیل در
امامزاده داوود رخ داده بود که منجر به کشته
شــدن افرادی شــده بود .همچنین در ســال
 ۱۳۶۶در تجریــش هم وقوع ســیالبی باعث
تلفات گســترده جانی شــده بود .بیتالهی با
اشاره به مهمترین راهکارهای کاهش خسارت
سیالبهای شــهری اظهار داشت :چند حوزه
سیالبی مشــرف بر تهران داریم مانند دارآباد،
درکــه ،کــن و ...دقیقا ادامه این مســیرها به
شهر میرسد و باید توجه داشت که تمام این
مناطق گردشگری هستند و تراکم جمعیت در
این مناطق زیاد است.
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لزومشناسنامهدارشدن
درختان در پایتخت

عضو شــورای شهر تهران گفت :پیشنهاد من
این اســت که درختان شناســنامه دار شوند
تا مشــخص شــود که در چه مکانی کاشــته
میشــوند.به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران،
مهــدی اقراریان ،ادامــه داد :درباره نامگذاری
معابر به نام شهدا هم بنده امیدوارم همکاران
در شــهرداری گوش شــنوایی برای شنیدن
پیشنهادها داشته باشند وظیفه ما تکریم شهدا
است.اقراریان بیان کرد :سازمان زیباسازی یا
بسیج شــهرداری باید مانند سابق وارد عمل
شــوند و با همکاری بنیاد شــهید ،تصاویر و
تابلوهــای جدیدی از شــهدا را برای کوچهها
انتخاب کنند.

بهزیستی

فقط مددجویان بدون درآمد
مستمریدریافتمیکنند

رئیس سازمان بهزیستی گفت :مستمری برای
مددجویانی اســت که هیچ درآمدی ندارند و
تحت پوشش سازمانهای حمایتی مستمری
دریافت میکنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران،
علیمحمد قــادری اظهار کرد :نظام پرداخت
مستمری سازمان بهزیستی کشور مربوط به
دهک یک تا هفت اســت .مددجویانی که در
این چند دهک قرار دارند از امتیازات مستمری
براســاس بعد خانــوار بهره مند میشــوند.او
افزود :البتــه مددجویانی که در دهک یک تا
سه هســتند و تحت پوشــش باشند ،الجرم
مســتمری ســازمان بهزیســتی را دریافــت
میکنند.رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه
داد :البته اگر مددجویانی مشــمول بیمههای
تامین اجتماعی باشــند یا سایر بیمهها مانند
نیروهای مسلح را داشته باشد و حداقل بگیر
هم باشــند باز هم مشمول دریافت مستمری
نمیشــود.قادری بیان کرد :مســتمری برای
مددجویانی اســت که هیچ درآمدی ندارند و
تحت پوشش سازمانهای حمایتی مستمری
دریافت میکنند.

شهرداری

کاهش  ۴۶درصدی
تعداد دستفروشان تهران

مدیرعامــل شــرکت شــهربان و حریــم بان
شهرداری تهران از کاهش  ۴۶درصدی تعداد
دستفروشان نسبت به سنوات گذشته در شهر
تهران خبــر داد.به گزارش ایســنا ،فتاحیان
افزود :میزان دستفروشان در سطح شهر تهران
وجود  ۳۱هزار نفر بود که خوشبختانه بدون
درگیری و تقابل جدی با این افراد و از طریق
اقدامات موثر تعداد آنها به  ۵۸۰۰نفر رسیده
است که از میان این ۵۸۰۰نفر دستفروشانی
وجود دارند که معاش روزانه آنها مرتبط با این
کار است و امیدواریم با کمک شورا بتوانیم این
رقم را کاهش دهیم .البته قطعا تعداد آنها به
صفر نخواهد رسید ولی در این حوزه علی رغم
وجود تورم ،شــاهد کاهش  ۴۶درصدی بوده
ایــم .در حقیقت نه تنها افزایش در این حوزه
نداشتیم بلکه شاهد کاهش هم بودهایم.

مکث

حضورگردشگرانخارجی
در آیینهای محرم یزد

کارگاههای آشنایی با اسالم با تمرکز بر محرم
و اهل بیت (ع) ،ویژه توریســتهای خارجی
عالقهمند به مراسم عزاداری محرم در یزد به
همت «کمیته گردشگری معنوی و مذهبی
یزد» و در پی انتخاب یزد بعنوان ریاست میز
گردشگری مذهبی توسط وزارت گردشگری
برگزار شد .گردشگران از کشورهای مختلف
که بعضی از آنها به صورت ویژه برای حضور
در مراســم تاسوعا و عاشــورا به ایران و یزد
آمده بودند ،از مراســم ســینه زنی و ســایر
مجالس عزاداری در حســینیههای مختلف
یزد دیدن کردند.گردشگران خارجی در این
تورهای ویژه ،سینه زنی هیئتهای مختلف
یزدی را نظاره گر و از مساجد و حسینیههای
یزد در ایام سوگواری محرم را بازدید کردند.
همچنین در این تور ،گوشــههایی از حوادث
واقعه کربال توسط کارشناسان مذهبی مسلط
به زبانهای خارجی برای آنها روایت شــد
و ســنت عزاداری محرم برای آنان تشــریح
گردید.استانیزد هر ساله در ماههای محرم و
صفــر با توجه به برگزاری آیینها و مراســم
عزاداری خــاص مقصد گردشــگران داخلی
و خارجی بســیاری اســت.به گزارش ایسنا،
تا شــب شــام غریبان جمعا حدود  ۵۰۰نفر
گردشگر خارجی از ملیتهای اسپانیا ،ترکیه،
آلمــان ،مجارســتان ،ایتالیا،یونــان ،پرتغال،
روسیه ،لهستان ،چین و کره جنوبی در تورها
و کارگاههــای مذهبی این کمیته شــرکت
کردند.

بهداشت

ماجرایخانهنشینی
 ۱۰هزار پرستار

رئیس کل ســازمان نظــام پرســتاری ،در
مــورد وضعیــت جــذب نیروهــای طرحی
وزارت بهداشــت ،توضیحاتــی ارائــه داد.
به گــزارش مهر ،محمــد میرزابیگی گفت:
در نشســت با اعضای کمیســیون اجتماعی
مجلس ،دوســتان پذیرفتند بــا الحاق یک
تبصره اســتخدام و جذب نیروهای طرحی،
تمدیــد طرحــی ،شــرکتی و  ۸۹روزههــا
وزارت بهداشت را در قالب طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت پیشبینی کنند و
رئیس کمیسیون بهداشــت مجلس هم در
نشســت اخیر با وزیر بهداشت این موضوع
را مطرح و اعضای کمیســیون تاکید کردند
کــه این موضوع را از کمیســیون اجتماعی
پیگیــری خواهند کرد.وی افــزود :در زمان
اوج کرونــا به بیش از  ۱۰هزار نفر نیروهای
طرحی با وجود اینکه طــرح آنها به اتمام
رســیده بود و میتوانســتند اســتراحت یا
کار دیگــری را شــروع کنند گفته شــد که
دوره دیگــری را با مزایای طرحی مشــغول
کار شــوند و در واقع این نیروها به سربازی
میماننــد که دوره ســربازی آنها به پایان
برسد و به آنها گفته شود یک دوره دیگر با
همان حقوق و مزایا به عنوان سرباز آن هم
در خط مقدم جبهه مشغول شود.میرزابیگی
بــا بیان اینکــه نیروهــای طرحــی وزارت
بهداشــت در زمان کرونا ایثــار و فداکاری
کردنــد و در خــط مقــدم مبارزه بــا کرونا
شــجاعانه جنگیدند ،ادامــه داد :کرونا تمام
نشــده ،اما فروکش کرده و شایسته نیست
کــه در حال حاضر کــه وضعیت بهبود پیدا
کرده جواب ایثار نیروها را با تعدیل و اخراج
بدهیم.وی یادآور شــد :در کمیســیونهای
اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مطرح
کردیم که تمدیــد طرحیهای دوران کرونا
که ســهمیهای نداشتند بدون اینکه مشکل
خاصــی برای آنهــا ایجاد شــود ،در طرح
ســاماندهی کارکنان دولت لحــاظ کنند و
آنها را ســرکار برگردانند؛ به عقیده ما این
نیروهــا امتحانشــان را در دوران کرونا پس
دادند ،چون یک بار دیگر مجددا ً با حقوق و
مزایای طرحی کار کردند.رئیس کل سازمان
نظام پرستاری ادامه داد :رهبر معظم انقالب
در دیــدار پرســتاران و خانــواده شــهدای
ســالمت ،توجه به تعرفه پرستاری ،کمبود
نیرو و امنیت شغلی را مورد توجه قرار دادند
و تاکید کردند که به پرستار نباید به چشم
کارگر فصلــی نگاه کرد.وی تصریح کرد :هر
چند نیروهای طرحی در دوران کرونا تالش
زیادی کردند ،اما متأسفانه وزارت بهداشت
با فروکش کــردن کرونا  ۱۰هزار نفر از این
نیروها را به اجبار خانه نشین کرد ،در حالی
که با کمبود بیش از  ۱۵۰هزار پرســتار در
کشــور مواجه هستیم.میرزابیگی با اشاره به
وجود  ۵۰۰هزار پســت سازمانی در وزارت
بهداشت ،گفت :بر اساس اظهارات مسئوالن
وزارت بهداشــت  ۷۰درصــد پســتهای
ســازمانی وزارت بهداشت بالتصدی است و
نیرو برای تصدی پســتها وجود ندارد ،در
حالی که این کمبودها به صورت مســتقیم
به ســالمت مردم آســیب وارد میکند؛ در
ایــن رابطه میطلبد مدافعان ســالمتی که
طرحشــان در دوران کرونا به اتمام رسیده
به سر کار بازگردند.

نگاه
اشتغال مهمترین دغدغه جوانان

داشتن شغل جوان را به سمت
آرامش و ازدواج میبرد

نایب رئیــس کمیســیون فرهنگی مجلس
گفــت :اشــتغال مهمترین دغدغــه جوان
محســوب شــده و در صورت داشتن شغل،
جوان به ســمت آرامــش و ازدواج و آرامش
حرکت میکند لذا بایــد اولویت اول دولت
و مجلس اشتغال باشــد.غالمرضا منتظری
نایب رئیــس کمیســیون فرهنگی مجلس
شــورای اســالمی در گفتوگو با برنا درباره
مهمترین اولویتیک جوان در شــرایط فعلی
اظهار داشــت :به طور طبیعی برای جوانان
هیــچ دغدغــهای به انــدازه اشــتغال مهم
نیست زیرا وقتی شــغل ایجاد شود سرآغاز
و سرچشــمه آرامــش روحــی و روانــی او
ایجاد میشود و ســپس او به سمت ازدواج
و تشــکیل خانــواده و فرزنــدآوری رود.وی
افزود :اشتغال جوان باعث نشاط و شادمانی
در جامعه میشــود ضمن اینکه آسیبهای
اجتماعــی هم کاهــش پیــدا میکند.نایب
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس تصریح
کــرد :نبایــد فرصتهای شــغلی جوانان را
صرفا از مسیر دولت و یا دولتها دنبال کرد
و اشــتغال را محدود به شغل دولتی کنیم.
منتظری ادامه داد :باید به تناسب ظرفیتها
و قابلیتها و رشــتههای تخصصی جوان در
جامعه فرصتهای شــغلی ایجاد کنیم.وی
تصریــح کرد :بایــد از ظرفیتهــای بخش
خصوصی برای اشــتغال استفاده کنیم؛ باید
اولویت دولت و مجلس اشتغال جوانان باشد
که در صورت تحقق ایــن موضوع خیلی از
مشکالت حل و فصل خواهد شد.
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اقتصادی

مکث

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران:

بالتکلیفی قیمت ،برخی تولیدیهای رب و تن را تعطیل کرد

نایب رئیس ســندیکای کنسرو ایران از تعطیلی
تولیدکنندگان رب و تن ماهی به دلیل بالتکلیفی
و ابالغ نشــدن قیمتهای جدید در سال جاری
خبر داد و گفت :در حال حاضر برخی از واحدها،
تولید خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق آنها
را نمیدانیم ،اما واحدهایی که تعطیل شدند ،بیش
از  ۵۰درصد ســهم بــازار رب و تن را در اختیار
داشتهاند .به گزارش ایسنا ،مسعود بختیاری در
نشست خبری اظهار کرد :تعیین تکلیف قیمت
جدید تن ماهی و ربع گوجه چهار ماه به تعویق
افتــاده که این وضعیت مشــکالت جدی برای
تولیدکنندگان ایجاد کرده است .همچنین آخر
تیر وزارت جهاد کشــاورزی ،سازمان حمایت و
تولیدکنندگان برای قیمت  ۴۵هزار تومانی رب
گوجه توافق کردند ،اما ستاد تنظیم بازار هنوز این
قیمت را ابالغ نکرده است .وی با بیان اینکه لزوم
درج قیمت تولیدکننده در ماههای پایانی سال،
تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد ،تصریح کرد:
چند ماه بعد دولت متوجه شد این طرح شدنی
نیســت و تولیدکنندگان ملزم به درج همزمان
قیمــت تولیدکننده و مصرفکننده شــدند که
زمینه قانونی هم ندارد .نایب رئیس ســندیکای
کنسرو همچنین با بیان اینکه بر اساس یکی از
مصوبات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته مقرر
شده کنسرو تن ماهی و رب گوجه هم مشمول
قیمتگذاری پیشینی باشند ،تصریح کرد :این در
حالی است که قیمت این محصوالت با توجه به
تعداد باالی تولیدکنندگان و سهم کم محصوالت
در ســبد خانوار ،باید بر اســاس رقابت در بازار
تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی وزارت جهاد
و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.
وی افزود :درخواست ما این است که رب گوجه
و تن ماهی از قیمتگذاری پیشینی خارج شود.
اگر این اتفاق نمیافتد حداقل قیمتهای واقعی
درج شود .ما حتی حاضر به تولید با حاشیه سود
صفر هستیم تا بتوانیم هزینههای جاری خود را
پرداخت کنیم .اما اگر همین مسیر ادامه پیدا کند،
نتیجه آن ضربه به تولیدکننده است.
> تکلیف تولیدکنندگان با اجرای قانون انتزاع

بختیاری در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره
تکلیف دســتگاهها با وجود اجرای قانون انتزاع،
گفت :تولیدکنندگان خودشان هم دقیقا نمیدانند
با کدام دســتگاه روبه رو هستند .متولی صنعت
وزارت صمت اســت ،اما با اجــرای قانون انتزاع،
صنایع غذایی به ویژه صنایع تبدیلی ذیل وزارت
جهاد قرار گرفته است .وزارت صمت میگوید در

حال حاضر فقط متولی برخی امور مثل مشکالت
ماشین آالت است و قیمت مواد اولیه مربوط به
وزارت جهاد کشاورزی است .اما سازمان حمایت
با وجــود اینکه ذیل وزارت صمــت قرار گرفته،
وظایف و اختیارات فرا وزارتخانهای دارد و مسئول
آنالیز و کارشناســی قیمت نهایی است .محمد
مختاریانی ،عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو،
نیز در ادامه این نشست گفت :چهار ماه است که
مشغول نامهنگاری برای تعیین قیمت جدید رب
گوجه و تن ماهی هستیم .وزارت جهاد سازمان
حمایت هم با قیمت جدید رب موافقت کردند،
اما به نظر میرسد دو وزیر برای تعیین قیمت یک
محصول جزئی اختیار ندارند و همچنان منتظر
تعیین قیمت این محصول در ستاد تنظیم بازار،
از سوی معاون اول رئیس جمهوری هستیم .این
فرآیند تعریف شده برای تعیین قیمت محصوالت
متنوع ،بسیار ناکارآمد است و باعث شده مسئوالن
وقت خود را به جای مســائل کالن ،صرف امور
غیرضروری کنند .وی افزایش قیمت گوجه ،ارز
نیمایی و دستمزد را از دالیل افزایش قیمت رب
عنوان کــرد و گفت :کاهش  ۱۰درصدی قیمت
روغن هم با تهدید تولیدکنندگان انجام شد .چرا
که هنوز مواد اولیه ارزانتر به تولیدیها نرسیده،
اما آنها مجبور به کاهش قیمت شدند.
> گفتند گران کنید ،بعد جریمه کردند!

عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو همچنین
در پاسخ به سوالی درباره چرایی دو نرخی شدن
قیمت رب در بازار گفت :قائم مقام وزیر جهاد در
مقطعی گفت تولیدکنندگان افزایش  ۱۲درصدی
را روی کاالی خود درج کنند تا پروسه تصویب
قیمت انجام شــود ،اما بعد از مدتی بدون توجه
به این مجوز کالمی ،تولیدکنندگان بزرگ جریمه
شــدند و برخی از آنها هم تولید خود را متوقف
کردند .علــت چند نرخی بــودن رب در بازار و
درج قیمتهای جدید روی برخی کاالها همین
است .به گفته وی در حال حاضر حداکثر قیمت
مصرفکننده رب گوجه در سامانه  ۱۲۴نزدیک
به  ۴۰هزار تومان درج شده ،اما برای قیمت ۴۵
هزار تومان توافق شده که هنوز ابالغ نشده است.
البته این قیمت به صورت موقت تعیین شده و از
نظر تولیدکنندگان قیمت واقعی نزدیک به ۵۵
هزار تومان است .همچنین قیمت فعلی تن ماهی
حدود  ۳۵هزار تومان است که امکان تولید با آن
وجود ندارد و درخواست شده برای جلوگیری از
زیان تولیدکنندگان حداقل به طور موقت به ۴۱
هزار و  ۵۰۰تومان برسد.

آبخیزداری
مدیرکل دفتر آبخیزداری سازمان منابع طبیعی:

راهسازی و سدسازی دیده میشود ،اما عملیات آبخیزداری نه!

مدیرکل دفتر آبخیــزداری و حفاظت از خاک
ســازمان منابع طبیعی علت اجرایی نشــدن
عملیات آبخیــزداری در تمام حوزههای آبخیز
را ناکافــی بودن منابع مالی عنوان کرد و گفت:
راهســازی و سدســازی نمود عینی و منفعت
بســیاری دارند ،ولی اقداماتی که در راســتای
حفظ محیط زیســت و منابــع طبیعی انجام
میشود منفعت مالی ندارد به همین دلیل کسی
به دنبال ســرمایهگذاری در این بخش نیست،
درحالیکه نمیدانند حفظ منابع طبیعی امنیت
غذایی ،اقتصادی و اجتماعی ما را به دنبال دارد.
هوشــنگ جزی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ
به این ســوال که بر روی چند درصد از اراضی
کشــور عملیات آبخیزداری انجام شده است؟
گفت ۱۲۵ :میلیون هکتار اراضی فرسایش آبی
داریم که از این میزان بر روی ۳۹میلیون هکتار
آن مطالعات آبخیزداری انجام شده است .از این
۳۹میلیون هکتــار مطالعات۱۹ ،میلیون هکتار
اجرا نشده و در دست اجرا است .به عبارت دیگر
از این ۱۹میلیون هکتار بر روی ۷میلیون هکتار
عملیات آبخیزداری در دست اجرا و برای حدود
 ۱۱میلیــون هکتار نیز هنوز هیچ اقدامی انجام
نشده اســت .وی ادامه داد :طبیعتا آبخیزداری
و آبخوانداری میتواند در مدیریت ســیل بسیار
اثربخش باشد ،ولی متاسفانه در بسیاری از نقاط
کشور هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده ،زیرا
منابع مالی کافی در اختیار نبوده است .مدیرکل
دفتــر آبخیزداری و حفاظت از خاک ســازمان
منابع طبیعی کشــور تصریح کــرد :در برنامه
ششم توسعه اجرای  ۱۰میلیون هکتار عملیات
آبخیزداری پیشبینی شده بود که با اختصاص
یک میلیون تومان به هر هکتار  ۱۰هزار میلیارد
تومان اعتبار نیــاز بود ،ولی از این میزان اعتبار
تنها  ۴۰تا  ۴۵درصد با کمک صندوق توســعه
ملی در ســالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹تامین شد
و مابقــی تخصیص نیافت .بــه گفته وی برای
۱۹میلیون هکتار اراضی حوزه آبخیز مطالعه شده
حدود ۴۷هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
> اگر منابع مالی کامل تامین شود آبخیزداری
براساس برنامه پیش خواهد رفت

جزی با بیــان اینکه امســال در ردیف بودجه
حــدود  ۱۳۰۰میلیــارد تومان اعتبــار برای
آبخیزداری در نظر گرفته شــده و حدود ۷۵۰
میلیــارد تومان هم قرار اســت از ردیف بودجه
محرومیتزدایــی تخصیص داده شــود ،گفت:
اگر اعتبار مورد نیــاز آبخیزداری به طور کامل
تامین شود عملیات آبخیزداری بر اساس برنامه
تعیین شــده پیش خواهد رفت .وی در بخش
دیگــری از صحبتهایــش با اشــاره به اینکه
عملیات آبخیــزداری با دو چالش بزرگ مواجه
شده اســت ،گفت :در گذشــته آبخیزداری در
وزارت جهادســازندگی به عنوان معاونت وزیر
قرار داشــت و به لحاظ ســاختاری و اداری هم
امکانات بیشتری داشــت و هم نیروی انسانی

کافی بود .ولی وقتی آبخیزداری وارد ســازمان
منابع طبیعی (سازمان جنگلهای سابق) شد به
یکی از معاونتهای این سازمان تبدیل شد که
هم نیروی انسانی آن تقلیل یافت و هم ساختار
اداری آن ضربه خورد.
> هر زمان سیل میآید به آبخیزداری توجه میشود

این مقام مســئول در ســازمان منابع طبیعی
تصریح کرد :از طرفی منابــع مالی آبخیزداری
هم کافی نیســت .یعنی هر زمان سیل میآید
مســئوالن نتیجه میگیرند بایــد از این بخش
حمایت و بودجه کافی تخصیص داده شــود و
به محض گذر از ایــن برهه همه چیز فراموش
میشود .وی در پاسخ به این سوال که آیا تدوین
الیحه قانون جامــع آبخیــزداری میتواند در
راستای حل مشکالت موجود دراین بخش موثر
باشد یا خیر؟ گفت :نمیتوان گفت که این الیحه
مشکالت آبخیزداری کشور را به طور کامل حل
میکند ،ولی تا حدی ممکن اســت موثر باشد.
چون در این قانون قرار نیســت ساختار اداری
تقویت و یا این معاونت جدا شود.
> ارزش اقتصادی آب و خاک را محاسبه نمیکنیم

جزی در ادامه گفت :یکی از مشــکالت اصلی
ما این اســت که ارزش منابع زیستی مانند آب
و خاک را محاســبه نمیکنیــم و چون ارزش
اقتصــادی این منابع زیســتی را نمیدانیم هر
دولتی که آغاز به کار میکند ابتدا سراغ عملیات
بزرگتر و چشمگیرتر میرود .چون معتقدند که
عملیات عمرانی مانند جادهســازی ،سدسازی
دیده میشود ،ولی عملیاتی که مربوط به حفظ
منابع زیستی باشد نمود عینی ندارد.
> عملیات حفاظت از منابع طبیعی
منفعت مالی و نمود عینی ندارد

به گفته وی هزینه بســیاری میشود تا سدی
ساخته شــود و در نهایت آب به دست آمده به
فروش میرود یا راهســازی میشود و عوارض
تردد دریافت میشــود .ولــی اقداماتی که در
راستای حفظ محیط زیســت و منابع طبیعی
انجام میشــود منفعت مالی نــدارد به همین
دلیل کســی به دنبال ســرمایهگذاری در این
بخش نیست ،در حالی که نمیدانند حفظ منابع
طبیعی امنیت غذایی ،اقتصادی و اجتماعی ما
را بــه دنبال دارد .مدیــرکل دفتر آبخیزداری و
حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور در
پاسخ به این سوال که آیا بارشهای اخیر کمکی
به بخش کشاورزی و منابع آبی کشور کردهاست
یا خیــر؟ گفت :قطعا این بارشها به پوشــش
گیاهی و دیمزارها کمک بسیاری میکند حتی
در مناطقی که توانستیم جریان آب را مهار کنیم
به منابع زیر زمینی هم کمک کرده است .برای
مثال توانستیم بخشی از بارانها را در استانهای
سیســتان و بلوچســتان ،هرمــزگان و فارس
حفظ کنیم.

کاهش تعداد معامالت مسکن در محبوبترین مناطق تهران

همهچیزدربارهکاهشتقاضادربازارمسکنتهران
متوسط قیمت مسکن در تهران قله جدیدی را فتح کرد ،ولی شاهد افت  2۵درصدی حجم معامالت بودیم.
بیشترین کاهش تقاضا در مناطق  1۵ ،9و  10بهچشم میخورد

آفتاب یزد :منطقه پنج محبوبترین نقطه تهران در بازار مســکن
پایتخت اســت .طبق آخرین آمارهای رسمی حدود  ۱۵درصد از کل
معامالت مسکونی تهران در این محدوده شهر منعقد شده ،اما تعداد
واحدهای خرید و فروش شده در همین منطقه نسبت به ماه قبل ۲۵
ریزش داشته .براساس آمارها این رقم را میتوانیم به کل پایتخت تعمیم
بدهیم و بگوییم با وجود اینکه تیرماه امسال متوسط قیمت مسکن در
تهران قله جدیدی را فتح کرد و به متری  ۴۱میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
رسید ،ولی شاهد افت  ۲۵درصدی تعداد معامالت مسکونی بودیم .آب
شدن یکچهارم از تعداد معامالت مسکونی پایتخت طی تیرماه امسال
با شــدت مختلفی در کل مناطق ۲۲گانه دیده میشود و در مناطق
 ۹.۱۵و  ۱۰بیشترین کاهش تقاضا بهچشم میخورد .به گزارش فرارو،
منطقه پنج تهران بهتنهایی  ۱۵درصد از سهم معامالت مسکن تهران
را به خود اختصاص داده است .از  ۱۰هزار و  ۲۹۴واحد خرید و فروش
شــده در کل تهران ،هزار و  ۵۰۲مورد در منطقه پنج رخ داده و باید
این محدوده را محبوبترین نقطه در بازار مسکن تهران بدانیم .مناطق
دو و چهار با سهم  ۹و هشت درصدی از این حیث در رتبههای بعدی
قرار میگیرند .با این حال تیرماه امسال در هر سه منطقه شاهد کاهش
معامالت رسمی مسکن بودیم .در منطقه پنج رقم هزار و  ۵۰۲معامله
درحالی بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن در تهران بهشمار میرود
که همین عدد در خرداد امسال هزار و  ۹۹۶معامله بوده است .در منطقه
دو تعداد معامالت مســکن طی تیرماه  ۹۴۳مورد و در خرداد هزار و
 ۳۳۸واحد بوده است .تعداد معامالت مسکن در منطقه چهار نیز تیرماه
به عدد  ۹۰۱رســید درحالی که خرداد شاهد انعقاد هزار و  ۱۲۶واحد
مســکونی بودیــم .مناطــق  ۱۹.۲۰و  ۱۶بهترتیــب کمتقاضاترین
منطقههای تهران در بازار مسکن بهشمار میروند .در منطقه  ۱۹تیرماه
امسال شاهد خرید و فروش فقط  ۵۶واحد مسکونی ظرف ماه گذشته
بودیم .یعنی با احتساب روزهای تعطیل رسمی ،روزانه کمتر از دو واحد
مسکونی در این منطقه دســت به دست شده و همین تعداد هشت
معامله کمتر از خرداد است .تیر امسال در منطقه  ۲۰تعداد معامالت
مســکونی از  ۱۴۴به  ۱۲۴مورد تقلیل پیدا کرد و در منطقه  ۱۶نیز
درحالی  ۱۳۹واحد مسکونی معامله شد که خرداد این رقم  ۲۰۴تا بود.

از حجم معامالت خود را از دست دادند ،صدرنشین فهرست بیشترین
کاهش تعداد معامالت مسکونی در تهران طی تیرماه لقب گرفتند ،اما
در طرف مقابل در مناطق  ۱۸.۱۹و  ۲۰شــاهد کمترین ریزش تعداد

معامالت مسکونی بودیم .طوری که در منطقه  ۱۸و  ۲۰تعداد معامالت
مسکونی  ۱۳درصد نســبت به خرداد کاهش پیدا کرد و این رقم در
منطقه  ۱۹حدود ۱۵درصد برآورد میشود.

> بیشترین کاهش معامالت مسکن در کدام مناطق رخ داد؟

منطقه  ۹تهران تیرماه امســال با ریــزش  ۳۷درصدی تعداد معامالت
مســکن روبرو شد .در این منطقه از شهر درحالی شاهد خرید و فروش
 ۱۶۹واحد مسکونی بودیم که خرداد این تعداد  ۲۷۲تا بود .بعد منطقه،۹
بیشــترین کاهش تعداد معامالت مسکن پایتخت در مناطق  ۱۵و ۱۰
بهچشم میخورد .جایی که در منطقه  ۱۵تعداد معامالت مسکونی با افت
۳۵درصدی از  ۶۷۰به  ۴۳۲واحد کاهش پیدا کرد .همچنین در منطقه
۱۰تعداد معامالت مسکونی ظرف یک ماه از هزار و  ۲۴۹به  ۸۶۰واحد
تغییر کرد .یعنی تعداد معامالت مسکونی در این محدوده نسبت به خرداد
۳۱درصد افت داشته است.
> کمترین کاهش معامالت مسکن در کدام مناطق رخ داد؟

متوسط قیمت مسکن در تهران تیرماه امسال درحالی به قله ۴۱میلیون
و  ۷۰۰هزار تومان رسید و نسبت به خرداد تقریبا ششدرصد رشد کرد
که در تمامی مناطق ۲۲گانه پایتخت شــاهد کاهش تعداد معامالت
رسمی بودیم .طبق آمارهای رسمی تعداد معامالت رسمی مسکن در
تهران تیرماه امسال با افت  ۲۵درصدی نسبت به خرداد به  ۱۰هزار و
 ۲۹۴واحد مسکونی رسید .مناطق  ۹.۱۵و  ۱۰که بیش از  ۳۰درصد

توضیح سازمان اموال تملیکی درباره ماجرایی عجیب در بوشهر

طبق اعالم مدیر عامل ســازمان اموال تملیکی،
 ۳۰کانتینر از حدود  ۱۳ســال پیش وارد بنادر
شده ولی بدون اظهار به گمرک و ورود به فرایند
ترخیص ،عمده کاالهــای داخل آنها تخلیه و
خارج شده است؛ موضوعی که حتی بنادر و کشتیرانی در این سالها از
آن خبر نداشته و اخیرا کشف و به مقام قضائی اعالم کرده است .اینجا
خروج غیرقانونی و قاچاق کاال مطرح است و افراد تحت پیگرد قضائی
قرار خواهند گرفت .عبدالمجید اجتهادی  -مدیرعامل سازمان اموال
تملیکی و معاون وزیر اقتصاد  -در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با ماجرای
 ۳۰کانتینری که از اواخر دهه  ۸۰وارد بنادر شده و در سفر اخیر رئیس
قوه قضائیه به بوشهر مورد توجه قرار گرفت ،توضیحاتی ارائه کرد.
> مصوبه  ۹۷اوضاع را تغییر داد

این مقام مسئول در ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این ۳۰
کانتینر از حدود  ۱۳سال پیش وارد بندر شده ولی هنوز به گمرک
اظهار و وارد فرایند ترخیص نشــده بود گفت :طبق ماده  ۲۴قانون
امور گمرکی ،واردکنندگان ســه ماه فرصت دارند کاال را به گمرک
اظهار و ترخیص کنند که این زمان با درخواســت از گمرک دو ماه
دیگر امکان تمدید دارد ،در غیر این صورت کاال مشــمول مقررات
متروکه خواهد شــد .همچنین طبق تبصره مــاده  ۲۴قانون امور
گمرکــی ،این زمان برای مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی ،در اختیار
مناطق قرار دارد ولی در نهایت نباید مدت زیادی طول بکشــد .اما
از ســال  ۱۳۹۷با تشدید تحریمها و ضرورت تامین کاالی اساسی،
با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ،این زمان برای گمرک و مناطق
بــه دو ماه کاهش پیدا کرد .بر این اســاس اگر صاحب کاال در این
فرصت برای ترخیــص اقدام نکرد ،گمرک و بنــادر و یا انبارهای
عمومی موظف اســت مقررات متروکه را درمــورد کاال اعمال و به
گمرک گزارش دهد تــا بالفاصله اظهارنامه متروکه تنظیم و برای
تعیینتکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال شود.
> بندر  ۱۳سال از  ۳۰کانتینر خبر نداشته است

وی ادامه داد :بر این اســاس تا زمانی که اداره بندر و یا ســایر مراجع
تحویل گیرنده ،گزارشی به گمرک ارائه ندهند ،گمرک نیز اطالعی از
کاالی اظهار نشده ندارد تا به سازمان اموال تملیکی اعالم شود ،این در
حالی است که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعالم کرده که خودشان هم

تخلیهغیرقانونی ۳۰کانتینروارداتی
در جریان این  ۳۰کانتینر در این سالها نبودهاند و در زمان آمارگیری،
متوجه شدهاند که این تعداد کانتینر چندین سال در آنجا بوده و تکلیف
مشخصی نداشته است و اطالعی هم از صاحب کاال ندارند.
> سوال مرجع قضائی؛ چرا کشتیرانی  ۱۳سال سراغ کانتینرهایش نیامد؟!

اجتهادی ،با اشــاره به اینکه طبیعتا شــرکت واردکننده این کاالها،
مشخص است و شرکت کشتیرانی و یا شرکتهای حمل و نقل دریایی
هستند و از طریق اسناد نیز ،صاحب کاال مشخص و قابل شناسایی
است ،افزود :اینکه ماجرای این کانتینرها چیست را مقامات مسئول در
کشتیرانی بررسی و توضیح خواهند داد چراکه بازرسی این سازمان،
آن را کشف و به مقام قضائی گزارش داده است ،اما کانتینرهایی که
کاال با آنها حمل شــده ،متعلق به شرکت کشتیرانی بوده و ممکن
است به واردکننده اجاره داده باشند .موضوعی که مورد سوال رئیس
قوه قضائیه در بازدید از بوشهر ،قرار گرفت این بود که آیا صاحب کاال
در این سالها برای ترخیص نیامده و یا اینکه تخطی کرده و به صورت
قاچاق بخشی را خارج کرده است؟ یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در
این  ۱۳سال ،سراغ کانتینر نیامده است؟ اینها بخشی از مسائلی بود
که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید داشتند باید مورد بررسی قرار گرفته و
پاسخ آن از شرکت کشتیرانی دریافت شود.
> چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و مواد غذایی فاسد شد

معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کانتینرها نیز توضیح داد :کاالی
موجود در برخی از این کانتینرها بدون اینکه اظهار شــده باشــد،
تخلیه شده است و یا در بخش عمدهای از آنها ،به میزان محدودی
کاال قرار دارد ،مثال چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و یا
یک ســوم کانتینر  ۴۰فوت ،کاال و مابقی خالی است ،در موردی،
قســمت انتهایی یکی از کانتینرها پارگی داشت و کاال از آن بخش
خارج شده بود که جای تعجب دارد .در بینشان کانتینرهای حاوی
مواد غذایی فاسد شده هم بود .اینجا این سوال مطرح است که آیا
این کانتینرها از کشور مبدا با همین میزان کاال به بندر رسیده است،
که بعید به نظر میرسد.

> هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد

وی این را هــم گفت که با توجه بهعدم اظهار کاال به گمرک و در
ادامهعدم ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی ،در حال
حاضر این دو سازمان هیچ مسئولیتی در مورد این کانتینرها ندارند،
به هر حال وضعیت این کاالها و اشــخاص مرتبط با آن شناسایی
خواهد شد و همان اندک کاالیی که در این کانتینرها باقی مانده ،به
گمرک اعالم و این سازمان نیز اظهارنامه متروکه تهیه و به سازمان
امــوال تملیکی اعالم خواهد کرد و در نهایت با طی فرایند قانونی،
امحاء خواهد شد.
> برخی صاحبان کاال برای ترخیص عجله ندارند ،زمان که بگذرد گرانتر میفروشند

مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رســوب
کاال در بنادر اشــاره داشــت و یادآور شد که قبال طبق قانون ،در
مناطــق آزاد که ادارات بنادر هم جزو این مناطق هســتند زمان
بــرای تعیینتکلیف و ترخیص کاال در اختیار خودشــان بود و از
ســویی صاحبان کاال در محوطههــا و انبارهای گمرکی از هزینه
کمتری برخوردار بودند و چندان برای ترخیص عجلهای نداشتند،
در عین حال که با توجه به شــرایط تورمی که موجب میشد در
گذر زمان ،ارزش کاال بیشتر شده و بتواند با قیمت باالتری عرضه
کند ،عاملی برای کندی ترخیص و رســوب شده بود .با این حال
با توجه به مصوبهای که در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی
ابالغ خواهد شد پیشبینی این است که در مرحله اول از رسوب
کاال جلوگیری شود و هم اینکه کاالهای رسوبی به سرعت تعیین
تکلیف شوند.

ساماندهی کارتخوانها به ایستگاه آخر رسید؟

ســاماندهی کارتخوانها از سال گذشــته آغاز و در آن زمان بیش
از هفت میلیون و  ۲۰۰هــزار کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل
شــد اما وضعیت حــدود  ۲۸۰هزار از این دســتگاهها بالتکلیف
اســت که طبق اعالم بانک مرکزی طی هفته جاری تکلیف آنها
مشــخص خواهد شد .به گزارش ایسنا ،از سال گذشته در راستای
اجرای ماده  ۱۱قانون پایانههای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان،
بانک مرکزی با همکاری ســازمان مالیاتی نســبت به ساماندهی
دســتگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی
اقدام کرد .در این زمینه ،کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداختهای
بانکــی باید با ورود به درگاه ملی خدمــات الکترونیک مالیاتی به
نشــانی  ،my.tax.gov.irفهرست تمامی دستگاههای کارتخوان

بانکــی و یا درگاههــای پرداخت الکترونیکی خود را مشــاهده و
نســبت به اتصال آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشــکیل
پرونده مالیاتی جدید اقدام میکردند که در سال قبل ،بالغ بر ۷.۲
میلیــون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصــل و حدود  ۳میلیون
کارتخوان نیز غیرفعال شــد .اما در ایــن بین معادل یک میلیون
و  ۴۰۰هزار دســتگاه کارتخوان نه به پرونــد مالیاتی متصل و نه
غیرفعال شدند که براساس اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی،
بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این کارتخوانها را
مشخص کند .در این راستا ،مهران محرمیان  -معاون فناوریهای
نوین بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارتخوانها
اعالم کرد :در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی ،شبکه

> کانتینرها تخلیه شده ،احتماال قاچاق شده است

آنطــور که اجتهادی گفته ،احتمال قوی این
است که این کانتینرها پُر بوده و افرادی آنها
را بــه صورت غیرمجاز تخلیــه کردهاند چون
به گمرک اظهار نشــده و از مســیر قانونی ،بــه خارج از محوطه
گمرکی منتقل نشــده اســت ،بنابراین به احتمــال زیاد ،قاچاق
صورت گرفته اســت و افراد تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
همچنیــن ماهیت کاالهای موجود در ایــن کانتینرها که تخلیه
نیز شــده ،مورد بحث اســت که آیــا کاالی مجــاز ،غیرمجاز یا
ممنوعه بودهاند؟

پرداخت و ســازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از  ۹۰.۵درصد
از کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشــور پرونده مالیاتی دارند
و تعداد کمی حدود  ۲۸۰هزار تا دستگاه کارتخوان باقی مانده که
در طی این هفته به این شــبکه متصل خواهند شد .وی ادامه داد:
اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت ،تا زمان داده شده تشکیل
نشود ،مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده ،قطع
خواهد شد .بنابراین ،در شرایطی که قرار است تا پایان هفته جاری
کارتخوانهایی که تکلیف آنها مشــخص نشده ،غیرفعال و یا به
پرونده مالیاتی متصل شوند ،براساس آخرین آمار شاپرک ،تا پایان
تیر ماه ســال جاری معادل  ۸میلیون و  ۲۵۹هزار و  ۳۴۸دستگاه
کارتخوان در کشور فعال هستند.

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

محمدحسین ناصربخت:

اصالت تعزیه درخطر است

از تابســتان ســال  ۱۳۸۳موضوع ثبت جهانی تعزیــه در اداره کل
هنرهای نمایشی مطرح شد و پس از چند سال پیگیری هنرمندان،
هنر نمایشــی آیینی تعزیه در سال  ۱۳۸۹به عنوان میراث جهانی
در ســازمان یونسکو به ثبت رســید .از زمان ثبت این هنر تاکنون
اقدامات پراکندهای از ســوی ســازمانهای مختلــف برای عرضه
جهانی تعزیه صورت گرفته اســت اما آنچه الزم است لزوم معرفی
متمرکز و برنامهریزیشده این هنر در بخش بینالملل است و این
موضوع نیازمند ســازمانی است که متولی این امر باشد .برای بهتر
مشخص شدن اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است ایران
تئاتر با محمدحسین ناصربخت مدرس ،نویسنده و پژوهشگر تئاتر
کشور به گفتوگو نشسته که متن آن را میخوانید:

ب��ا توجه به ثبت جهانی تعزیه تاکنون چه کارهایی برای
شناخت این هنر انجام شده است؟
پس از ثبت جهانی تعزیه در سال  ۱۳۸۹قرار بر این بود تا سازمان
میــراث فرهنگی ســابق که اکنون به نــام وزارت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی شناخته میشــود ،بنیادی به منظور
پژوهش و آموزش این هنر تشــکیل دهد و این بنیاد محل دائمی
برای اجرای تعزیه و مرکز تولید و نوآوری باشــد تا پژوهشگران در
آن جمع شوند و به ارائه آثارشان بپردازند که این خواسته همچنان
بینتیجه مانده است.
ب��ه جز مواردی که در امر پژوهش و آموزش ذکر ش��د،
تخصیص بنیادی به تعزیه چه مزایای دیگری خواهد داشت؟
از آنجا که اســتادان تعزیه ســن باالیی دارند ،تاســیس این بنیاد
در حفظ تجربه پیشکســوتان و انتقــال آن به جوانان اهمیت دارد
و امکان بازســازی مجالس دوره اوج تعزیه به همان شــکل را که
در تکیــه دولت و دوره قاجار بوده اســت ،بــه هنرمندان میدهد.
جمعآوری نسخههای موجود از سراسر کشور و تاسیس موزه تعزیه
که موجب رشــد و گسترش تعزیه شود ،ترجمه نتیجه پژوهشها
و بازســازیهای پژوهشگران و هنرمندان به زبانهای دیگر و اعزام
گروههای نمایشــی به خارج از کشور از دیگر مزایای تاسیس این
بنیاد به شمار میرود .هم اکنون نیز به مدد برگزاری جشنواره تئاتر
آیینی و سنتی و سوگوارهها ،تالشهای اداره کل هنرهای نمایشی
و سایر حوزههای فعال در این زمینه اقداماتی صورت گرفته اما این
اقدامات به صورت مقطعی و کوتاهمدت انجام شده است.
تعزیهخوانان بسیاری در سراسر کشور به اجرا و برگزاری
مجال��س تعزیه میپردازند ،بحث آم��وزش چقدر میتواند در
بهبود کیفیت آثاری که اجرا میکنند ،موثر باشد؟
بســیاری از بزرگان و پیشکسوتان هنر تعزیه از دنیا رفتهاند و اکثر

«الیویا نیوتن جان» درگذشت

«اولیویــا نیوتن جان» خواننده زن مشــهور پــاپ دهه  ۱۹۷۰که
در فیلــم هایی از جمله «گریس» و «زانــادو» بازی کرده بود ،روز
دوشنبه  ۸آگوســت در  ۷۳سالگی درگذشت« .جان استرلینگ»
همســر «اولیویا نیوتن جان» اعالم کرد که او صبح دوشــنبه ۸
آگوست در مزرعه شــان در جنوب کالیفرنیا در حالی که اعضای
خانواده اش کنارش بودند ،درگذشــت« .نیوتن جان» بیش از ۳۰
سال با ســرطان ســینه مبارزه کرد ،علت خاصی برای مرگ وی
در بیانیه درگذشــتش اعالم نشد .با این حال یک منبع نزدیک به
«الیویا» اعالم کرد ،وی پس از یک مبارزه  ۳۰ســاله با ســرطان،
سرانجام براثر متاســتاز سرطان سینه از دنیا رفت« .اولیویا نیوتن
جان» در ســال  ۱۹۷۱با ترانه «اگر نه برای تو» به شهرت رسید و
در سال  ۱۹۷۳با ترانه «بگذار من آنجا باشم» شهرتش چندین برابر
شد .با این حال موفقیت عظیم نیوتن جان هنگامی رخ داد که او در
فیلم «گریس» مقابل جان تراولتا ظاهر شد .به گزارش صبا« ،نیوتن
جان»  ۴بار در طول دوران زندگی اش برنده جایزه گرمی شد.

تعزیه در حوزه نمایش و هنرهای سنتی ایرانی
اسـت و تاسـیس بنیادی برای حفـظ این هنر
سـنتی جزو وظایف وزارت میـراث فرهنگی به
شـمار مـیرود و باید در نظر داشـته باشـیم
که هنـر تعزیه میتواند به یکـی از جاذبههای
گردشگری کشور تبدیل شود
اداره کل هنرهــای نمایشــی برای تاســیس این بنیاد پیشــقدم
شــدهاند واقدامات اولیــهای انجام دادهاند ولی به نتیجه نرســیده
اســت .درحالیکه تعزیه هنری اســت که برای رشــد و گسترش
آن ســرمایه کافی وجود دارد .بســیاری از موقوفاتی که در اختیار
اداره اوقاف اســت مربوط به تعزیه اســت و این موقوفات میتوانند
منبع تامین مالی مناســبی برای تاسیس بنیاد تعزیه شوند و دیگر
نهادها نیــز میتوانند همکاری کنند تا چنین اتفاقی به درســتی
رخ بدهد.

افرادی که اکنون در این زمینه فعال هستند ،براساس آموختههایی
که سینه به سینه به آنها منتقل شده است ،دست به اجرا میزنند.
این عزیزان گاهی دست به دستکاریهایی در متن و شیوه اجرایی
تعزیه میزنند که آسیبرسان است ،قطعا آنها برای ضربه زدن به
تعزیه چنین کاری نمیکنند و تنها به دلیل آشنایی ناکافی با تعزیه
این اتفاقات رخ میدهد .به طور مثال در بســیاری از اجراها مکان
مناســب در اختیار گروهها قرار ندارد و آنها برای رساندن صدای
خود به گوش مخاطبان از میکروفن و آمپلیفایر استفاده میکنند،
اســتفاده از این ابزارها باعث میشود تا تعزیهخوانان تنها بر آواز و
موســیقی بسنده کنند و یکســری مهارتها و جنبههای نمایشی
تعزیه کم شود .بدون آموزش ،توانی که تعزیه در موسیقی ،حرکت،
صحنهپــردازی و جلوههای نمایشــی در دوران اوج خود در تکیه
دولت داشت ،روز به روز کمتر میشود .آسیبهایی هم که از سایر
رســانهها چون رادیو ،تلویزیون و ســینما وارد تعزیه شده تاحدی
اصالت این هنر را از بین برده اســت .تمامی این موارد اشارهای بر
لزوم وجود و فعالیت دائمی یک بنیاد و مرکز تعزیهپژوهی و تولید
تعزیه به صورت متمرکز نهتنها در پایتخت که در مراکز تعزیهخیز
کشور دارد تا اصالت تعزیه را احیا کند .خوشبختانه تعزیه با وجود
ممنوعیتها از بین نرفته است اما به هرحال بسیاری از ویژگیهای
دوره اوج را از دست رفته است.
دلیل تاکید بر تاس��یس بنیاد حفظ و نش��ر هنر نمایش��ی
آیینی تعزیه توسط وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی کشور چیست؟
تعزیه در حوزه نمایش و هنرهای ســنتی ایرانی اســت و تاسیس
بنیــادی برای حفظ این هنر ســنتی جزو وظایــف وزارت میراث
فرهنگی به شمار میرود و باید در نظر داشته باشیم که هنر تعزیه
میتواند به یکی از جاذبههای گردشگری کشور تبدیل شود .گاهی
اوقات جاهای دیگری چون حوزه هنری یا ســازمان شــهرداری و

«فون تریه» پارکینسون گرفت

«لوئیس وست» تهیهکننده آثار «الرس فن تریه» در بیانیه کوتاهی
که در اختیار رســانههای دانمارکی گذاشت از ابتالی «الرس فون
تریه» به بیماری پیش از رونمایی از فصل ســوم ســریال «قلمرو
پادشاهی» در جشنواره ونیز پرده برداشت .در این بیانیه آمده است:
«الرس روحیه خوبی دارد و به دلیل عالئمش تحت درمان است و
کار برای تکمیل سریال «قلمرو پادشاهی» طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال ،این بیماری به این معنی است که الرس تنها به میزان
بسیار محدودی در مصاحبه ها شرکت می کند .از اینکه این موضوع
را درک میکنید سپاســگزارم ».ســریال «قلمرو پادشاهی» اولین
بار در ســال  ۱۹۹۴و ســپس فصل دوم آن در سال  ۱۹۹۷ساخته
شد .داستان بر روی کادر پزشکی یک بیمارستان مدرن دانمارکی
متمرکز است که معتقدند در این مکان ارواح سرگردان در رفت و
آمدند .به گزارش ایسنا ،فصل سوم این سریال نیز درباره یک بیمار
مبتال به خواب گردی است که تالش میکند بیمارستان را از فاجعه
نجات دهد و در نهایت درهایی را به سوی قلمروی مرموز میگشاید.

ابراهیم حسن بیگی:

نویسندگان باید به حقوق خود آشنایی داشته باشند

ابراهیم حسن بیگی نویسنده معاصر پیرامون اجرایی کردن قوانین جهت
جلوگیری از سرقت ادبی گفت :قوانینی برای جلوگیری از سرقت های
ادبی در ایران وجود دارد اما این قوانین نیازمند پشــتوانه اجرایی است
در عین حال بهروز رســانی و ایجاد قوانینی که ســبب شود هیچکس
به خود اجازه ســرقت ادبی را ندهــد از جمله نکات مهم و ضروری در
جامعه ادبیات کشور محسوب می شود .وی با اشاره به توقف پخش یکی
از سریالهای شبکه نمایش خانگی از سوی قوه قضاییه به دلیل عدم
رعایــت حق مالکیت ادبی ابراز کرد :برخورد قوی و محکم قوه قضاییه
با ســرقت های ادبی زمینه را برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از
افراد و عدم توجه به قانون حق مالکیت ادبی فراهم میکند و ســبب
می شود بسیاری از آثار ادبی دیگر از این نوع آسیبها دور بمانند و در
عین حال به سارقین یادآور می شود که هرگونه سرقت و کپی رایت از
آثار ادبی قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد .حسنبیگی تاکید
کرد :پیگیری و نظارت بر اجرایی کــردن قوانین و وجود اهرم اجرایی
میتواند از تخلفات ادبی و از همه مهمتر سرقت های ادبی جلوگیری

کنــد زیرا متخلفان به خوبی بر این امر آگاهی پیدا میکنند که قطعاً
اهرم های قانون با آنان برخورد ســختی خواهد داشت و به این ترتیب
مولفان نیز با آرامش خاطر بیشتری به تالیف کتاب میپردازند و حقوق
نویسنده اجرایی میشود لذا ورود قوه قضاییه به این مقوله مهم و ضروری
است .وی بی اهمیتی در اجرایی کردن قانون مقابله با کپی رایت و حق
مالکیت ادبی را امری مهم دانست و افزود :متاسفانه بسیاری از ناشران
به قانون مالکیت ادبی توجهی ندارند آنان آثار ارزشمند تولید شده در
خارج از کشور را بدون اجازه مولفانشان مورد استفاده قرار می دهند ،این
خود معضلی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا از دید ناشران
خارجی بسیار ناپسند است بدین ترتیب ناشران خارجی هم توجهی به
کتاب های تولید شده داخلی نداشته و اقدام به خرید آثار ادبی ایرانی
نمی کنند بدین ترتیب نمیتوانیم فرهنگ ارزشمند خود را به خارج از
مرزها صادر کنیم .حســن بیگی ادبیات هر کشور را عاملی برای نفوذ
فرهنگی در بین سایر ملل دانست و ابراز کرد :باید توجه داشته باشیم
که تولیدات فرهنگی را بر اســاس استانداردهای جهانی تولید کنیم تا

هنر ایرانی در استانبول

حمله قلبی «باب ادنکرک»

اکسپو هنر تبریز که پنج دوره آن برگزار شده و آثار طیف وسیع
هنرمندان جوان و پیشکســوت را به نمایش درآورده است ،این
بار با حضور در نمایشــگاه فروش آثار هنری اســتانبول ،فرصتی
برای معرفی هنرمندان در سطحی وسیعتر را فراهم میکند .در
این نمایشگاه که سپتامبر  ۲۰۲۲در آرت پریسا گالری استانبول
برگزار میشــود آثاری از  ۲۳هنرمند در شاخههای نقاشی ،خط
نقاشی ،حجم وعکس به نمایش درمیآید .به گزارش هنرآنالین،
نخستین دوره اکسپو هنر تبریز شهریور  ۹۶برگزار شد و تنها به
رشته نقاشی اختصاص داشت اما از دوره دوم خوشنویسی ،عکس
و حجم نیز به اکســپو اضافه شــد .عالوه بر این در سه دوره تنها
آثار هنرمندان تبریزی در اکســپو ارائه میشد اما از دوره چهارم
آثار هنرمندانی از سراسر ایران در این رویداد به نمایش درآمد.

فرهنگی

«باب ادنکرک» هنرپیشه سریال «بهتره با سال تماس بگیری» از
تجربه حمله قلبی در صحنه ساخت این سریال گفت« .باب ادنکرک»
میگوید حین ساخت سریال «بهتره با کال تماس بگیری» دچار
حمله قلبی شده است و اگر همکارانش سی پی آر انجام نمیدادند
او طی چند دقیقه جانش را از دست میداد« .ادنکرک» که اکنون
 ۵۹ساله است ،سال گذشته حین فیلمبرداری آخرین فصل از پیش
درآمد ســریال «بریکینگ بد» در «نیومکزیکو» بر اثر حمله قلبی
بیهوش شد .عوامل سریال با آمبوالنس تماس گرفتند و در نهایت
این بازیگر آمریکایی برای انجام جراحی به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش ایسنا« ،ادنکرک» در توضیح این اتفاق میگوید...« :من
نفس نمیکشیدم .منظورم این است ،اگر کسی آنجا نبود ،اگر کسی
سی پی آر انجام نمیداد ،طی چند دقیقه میمردم».

نس��خههای تعزی��ه عالوه ب��ر مجالس مرس��ومی که در
مناسبتهایی چون سوگواری امام حسین(ع) استفاده میشوند،
شامل چه موارد دیگری است؟
تعداد زیادی نسخه تعزیه با مضامین متفاوتی چون شبیه مضحک،
حماسی و ادبی وجود دارد .برخی از این نسخهها جمعآوری و چاپ
شدهاند اما بسیاری از آنها هنوز گردآوری نشدهاند تا پژوهشگران
مواد کامل و کافی برای معرفی این هنر داشــته باشــند .برخی از
مجالس غریب در تعزیه هست که کمتر خوانده شدهاند درحالیکه
ما در تاریخ نزدیک به  ۵۰۰قصه مستقل داریم که گاهی در تعزیه
برایشــان چندین متن مختلف نوشته شــده است .در حال حاضر
حدود  ۲۰تا  ۳۰مجلس از تعزیه را که بیشتر سوگواره است ،اجرا
میکنیم و بخشهای حماسی تعزیه کمتر دیده شدهاند .تعزیههای
حماســی به رحلــت یا وفات قهرمــان نمیپردازنــد بلکه پیروزی
قهرمان را به تصویر میکشند.
تاکن��ون اق��دام خاص��ی در ح��وزه اختص��اص گرایش
نمایشهای ایرانی در حوزه آموزش انجام شده است؟
من به همراه آقای داوود فتحعلی بیگی مدتی اقدام به نگارش شرح
درس برای گرایشــی مختص به نمایش ایرانی در دانشگاه سوره و
دانشگاه آزاد شعبه هنرهای سنتی استاد فرشچیان کردیم ولی این
اقدام نیز به نتیجه نرسید .آشنایی با تعزیه قبال با عنوان یک واحد
مســتقل در دانشگاه تدریس میشــد اما در حال حاضر آن واحد
مســتقل وجود ندارد و در واحد درســی نمایش در ایران و نمایش
در آســیا درباره تعزیه صحبت میشــود .از ده سال پیش تاکنون
پرداختن به نمایشهای ایرانی کمتر هم شــده اســت درحالیکه
در گذشته واحد درسی به نام «شیوههای نمایش در ایران» وجود
داشت که در طی تدریس ،اجرای کارگاهی نمایش ایرانی داشتیم
که تعزیه هم شــامل آن میشد .متاسفانه رشتههای دانشگاهی ما
در حال حاضر تنها به تئاتر از نوع نمایشــی که از اروپا وارد ایران
شده است ،میپردازند.

«مینیون ها» در چین

چیــن برای اکران «مینیونها :ظهور گرو» تاریخ اکران تعیین کرد.
«مینیونهــا :ظهور گرو» از  ۱۹آگوســت امســال در چین اکران
میشود .تعیین زمان اکران با وجود تیره بودن روابط سیاسی چین
و آمریکا غافلگیر کننده بود .این فیلم توسط یونیورسال و ایلومیشن
انترتینمنت تولید شده و یکی دو روز پیش یونیورسال خبر اکران این
انیمیشن در چین را در رسانه اجتماعی چین «وایبو» منتشر کرد.
بــا توجه به این که کمتــر از  ۲هفته دیگر این فیلم در چین اکران
میشــود ،استودیو فرصت کمی برای تبلیغ فیلم دارد .تقریبا  ۲ماه
پیش در  ۱۰ژوئن امســال «ژوراسیک :سلطه» در چین به نمایش
درآمد و از آن زمانی هیچ فیلم دیگری از استویوهای بزرگ آمریکایی
در این کشور دیده نشده است« .مینیونها» هنوز در آمریکا در حال
اکران است و تاکنون در گیشه داخلی  ۱۵۷میلیون دالر فروش کرده
است .به گزارش مهر ،درگیریهای اخیر آمریکا و چین موجب شد تا
چین از سال گذشته سهمیه کامل فیلمهای آمریکایی را رعایت نکند
و کمتر از حد تعیین شده اجازه اکران به فیلمهای آمریکایی داده شد.

بتوانیم تولیدات ارزشــمند خود را به خارج از مرزها گسترش دهیم و
بدین طریق فرهنگ اصیل و ارزشمند ایرانی اسالمی را معرفی کنیم .وی
لزوم هوشیاری مولفان در شناخت حقوق اولیه نویسنده را مهم دانست و
تاکید کرد :باید نویسندگان و مولفان به حقوق اولیه خود آشنایی داشته
باشــند و هنگامی که آثار آنان دچار سرقت ادبی شد این موضوع را از
طریق قانون پیگیری و شــکایت کنند زیرا محکوم کردن عدم رعایت
قانون به برخورد با ســرقت های ادبی مواجه خواهد شد .این نویسنده
کتاب تصریح کرد :سارقان باید بدانند کپی رایتها عواقب خود را دارد
از سوی دیگر نهادهای حقوقی که ناظر بر قوانین هستند باید برخورد
سختی را با ناقضان حقوق مولفان داشته باشند و در عین حال شرایط
شکایت برای نویسندگان را فراهم کنند زیرا هزینه های شکایت با وکیل
بسیار باال است .به گزارش میزان ،حسن بیگی شغل نویسندگی را مورد
ارزیابی قرار داد و خاطرنشان کرد :متاسفانه در جامعه ما نویسندگی به
عنوان یک شغل شناخته نمی شود و کسانی که عالقمند به این حوزه
هستند مجبورند تا برای معاش خود در کنار نویسندگی فعالیت های
دیگری را اختیار کنند در چنین شرایطی ذوق و هنر نویسنده رشد نمی
کند و بسیار دیده می شود که برخی نویسندگان تکنیک ساختار و حتی
نوع نگاهشان نسبت به آثار قدیمی خود تغییر چندانی نداشته این مهم
یک آسیب است و باید مرتفع شود.

طراحی در خانه هنرمندان

گالریهای خانه هنرمندان ایــران از روز جمعه  ۲۱مرداد میزبان
نمایشگاه گروهی طراحی میشود .این نمایشگاه با هدف نمایش
تازههــای تجربهی طراحی در فضای هنرهای تجســمی ایران از
 ۲۱تــا  ۳۱مرداد در تمامی گالریهای خانــهی هنرمندان ایران
برگزار میشود .نمایشــگاه «طراحیطراحی» با دعوت از بیش از
 ۱۶۰هنرمنــد میزبان  ۴۰۰اثر اســت .همچنین با هدف تالش
برای رفع خالهای موجود در منابع نظری قرار اســت در حاشــیه
این نمایشگاه ،نشستهایی به منظور نقد و بررسی آثار و گفتوگو
دربارهی طراحی برگزار شــود .برنامهی این نشستها به زودی از
طریق صفحهی رســمی خانهی هنرمندان ایران در اینســتاگرام
اطالعرسانی خواهد شد .به گزارش ایلنا ،نمایشگاه گروهی طراحی
تا  ۲۳مرداد (به جز روزهای شنبه) میزبان عالقهمندان است.
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران

در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
جمهوریاسالمی:باکارنامهیکساله
دولت سیزدهم

چند روز است که دولت سیزدهم
وارد دومین ســال عمر خود شده
و اندکی بیش از یک چهارم عمر خود را ســپری
کرده اســت .کارنامه اولین سال این دولت را خود
دولتمــردان کامــ ً
ال موفق ارزیابــی میکنند ولی
منتقــدان آن را ناموفق میدانند .شــاید قضاوت
مطلق کردن و یکســره موفق یا ناموفق دانســتن
این دولت ،چندان منصفانه نباشد .به همین دلیل،
باید به شاخصهای اصلی و مهم مرتبط با مدیریت
کشــور و زندگی مردم مراجعه کرد و ارزیابی را با
تکیه بر توجه به این شــاخصها بــه عمل آورد و
نتیجهگرفت.
– مدیریت قابل قبول در عرصه انرژی به ویژه برق،
از نقاط قوت دولت ســیزدهم در یکسال اول عمر
این دولت بود .عبور بخش عمدهای از تابستان بدون
خاموشی و قبل از آن پشت سر گذاشتن زمستان
با کمترین عوارض منفــی مرتبط با انرژی را باید
امری مثبت دانست .در زمینه آب ،مشکالتی وجود
دارد که به خشکسالی مربوط است و ممکن است
بارندگیهای اخیر در عین حال که خساراتی به بار
آورده ،تا حدودی به حل مشکل آب کمک کند.
– مقابله موفــق با کرونا نیز از نقــاط قوت دولت
ســیزدهم اســت که البته برخالف تبلیغاتی که
دولتمــردان میکننــد ،نتیجه کارکرد مشــترک
دولتهای دوازدهم و ســیزدهم میباشــد .طبق
اسناد موجود که روزنامه جمهوری اسالمی آنها را در
روزهایآغازینفعالیتدولتسیزدهمبهچاپرسانده،
واکسنهای خارجی را دولت دوازدهم خریداری کرده
بود و این دولت توانست با دریافت و تزریق آنها سهم
قابلقبولیدرمهارکروناداشتهباشد.
– افزایش شــدید قیمتها و وارد شدن فشارهای
کمســابقه به مردم برای گــذران زندگی ،از موارد
منفی کام ً
ال مشــهود و برجســته در کارنامه دولت
سیزدهم است که تقریباً همه چیز را تحتالشعاع
خود قرار داده است .این ضعف ،بقدری نمایان است
کهحتینمایندگانمجلسیازدهمنیزعلیرغماینکه
همراه و همفکر دولت هستند بشدت به آن معترضند
و این اعتراض را در صحن علنی مجلس با صدای بلند
فریاد میزنند .بخشی از این ضعف به عدم کارآمدی
وزرای اقتصادی دولت ســیزدهم مربوط میشــود
بطوری که در اولین ســال عمر این دولت یک وزیر
مجبور به استعفا شد و سه وزیر از مجلس همسوی
دولــت کارت زرد گرفتند که البته یکــی از آنها با
استفاده از رانت رئیس مجلس از استیضاح و برکناری
نجات یافت .حق این بود که خود رئیسجمهور طبق
وعــدهای که داده بود ایــن وزرای ضعیف را برکنار
میکرد ولی متأسفانه به این وعده عمل نکرد.
– بخش دیگر گرانیها و باال گرفتن بحران اقتصادی
کشور در دولت سیزدهم به استمرار تحریمها در اثر
عدم توفیق این دولت در به نتیجه رساندن گفتگوی
برجامی مربوط است .روشن است که دولت مایل
است این گفتگو را به نتیجه برساند و برجام را احیا
کند ولی ضعف هیئــت مذاکرهکننده از یکطرف
و مخالفت کاســبان تحریم از طــرف دیگر ،مانع
به نتیجه رســیدن این گفتگوها شدهاند .کاسبان
تحریــم ،قب ً
ال فقط داخلی بودند ولی حاال روسها
هم به آنها اضافه شدهاند .الوروف ،وزیر امور خارجه
روسیه گفته اســت« :آمریکا قصد دارد اصالحیه
برجام را موضوع یک توافق جدید قرار دهد و این
غیرقابل قبول است ».تا زمانی که روسها از موضع
قیممآبانه خود در مبحث برجام دســت برندارند و
کاســبان داخلی تحریم دست از دخالت برندارند،
مذاکــرات به نتیجه نخواهد رســید و گره زندگی
مردم باز نخواهد شد .دولت سیزدهم باید شجاعت
به خرج دهــد و برخالف نظر کاســبان داخلی و
خارجی تحریم ،مذاکره را به نتیجه برساند ،کاری
که امکانپذیر است.
– در فرهنگسازی نیز دولت سیزدهم توفیقی به
دست نیاورده است .این دولت ،در امور فرهنگی به
جای حرکت عمقی به حرکت سطحی روی آورده
و در فضای مجازی محدودســازیها را محور قرار
داده است.
– وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال هم که
سرنوشتش با کرامالکاتبین است.

آرمانملی:مذاکراتهستهای،
آخرین بیمها و امیدها

از آنجا که اخبار دقیقي از روند مذاکرات
نداریــم و اخباري هم که بیــرون داده
ميشــود ،بیشتر از سوي رســانههاي آمریکایي و
اروپایي است و بعضي از مقاماتي هم که در مذاکرات
حضور دارند ،اظهارنظرهایي کردهاند و نظر نهایي و
رســمي ایران هم مبني بر این اســت که هنوز از
رســیدن به متن نهایي فاصله داریــم ،هنوز باید
درباره مواردي که مورد اختالف هست بحث شود
و از طرف دیگر هم متني توســط اروپایيها آماده
شــده که بحثها عمدتا پیرامون آن است .ضمن
اینکــه تذکر هم داده ميشــود و مثل اینکه ایران
نباید خواستههاي جدیدي مطرح کند و اولیانوف،
نماینده روســیه هــم گفته با همــه مواضع ایران
همراه نیســتیم گرچه دغدغههاي ایــران را درک
ميکنیم .همه اینها را که کنار هم بگذاریم بهاضافه
ســه ،چهار روز مذاکره سنگین نشان ميدهد که
واقعــا اظهارنظر درباره اینکــه به کجا ميخواهند
برسند ،آسان نیست .ولي االن اینجا اراده سیاسي
تعیینکننده است و اگر ایران تصمیم گرفته باشد
که با مذاکره هزینههاي مدیریت پرونده را کاهش
دهد به نظر ميرسد که ميتواند .از جمله مواردي
که ایران روي آن اصرار دارد ،سایتهایي است که
آژانس اعالم کرده ذرات اورانیوم در آن پیداشده و
مکانهاي مشکوکي هستند و ایران باید فعالیت این
مکانها را توضیح دهد .این یک بحث فني است که
آژانس ميتواند دوباره این مکانها را بازدید کند یا

مدارکش را از ایران دریافت کند یا ایران همانطور
که اصرار دارد باید این موضوع بسته یا خاتمه یافته
اعالم شــود .در مورد تضمینهایي که ایران اصرار
دارد نیز همیشه گفتهام که در مناسبات بینالمللي
تضمیني نميتــوان گرفت و معموال هر تضمیني
هم باشــد گذرا و متزلزل اســت .در اینصورت به
نظر ميرسد براساس پیشنهادهاي آقاي بورل یک
جورهایي شاید ایران متقاعد به پذیرش پیشنهادها
شــود .در مورد مکانیــزم آزادســازي دارایيهاي
ایران ،بحثهاي فني قطعــا وجود دارد و طرفین
ميتوانند راهکاري پیدا کنند .در مجموع تا آخرین
لحظه هم شــانس احیاي برجام وجود دارد و هم
احتمال شکســت برجام زیاد است .لذا پیشبیني
خیلي دشوار است و نميتوانیم پیشبیني علمي
و کارشناسي ارائه دهیم چون اطالعات و دادههاي
دقیــق در اختیار ما نیســت؛ بهاضافــه اینکه یک
تصمیم سیاسي خواهد بود که در عاليترین سطح
تصمیمگیران ایران باید اتخاذ شود و مقاماتي که
باید این تصمیم سخت را بگیرند تا آخرین لحظه
منتظرند ببیند تیم مذاکرهکننده ميتواند امتیازات
بیشتري بگیرد و تا زماني که شانسي براي گرفتن
امتیاز ميدهند ،نظرشان را قطعي اظهار نميکنند
و آن آخرین لحظات و ساعتهاي مذاکره خواهد
بود که نهایتا نتیجه ،مقامات ایران یا مقام سیاسي
که باید تصمیــم نهایي را بگیرد ،متقاعد ميکند.
به همین دلیل پیشبیني خیلي ســخت است و
براســاس اخباري که بیــرون درز پیدا کرده ،فعال
خیلي خوش بیني وجود نــدارد یا خوشبیني یا
بدبیني یا احتمال شکســت ،شانسشــان به یک
اندازه اســت .اما منافع ایران را در این ميبینم که
بســته پیشــنهادي آقاي بورل را بپذیرد .بنابراین
پذیرش هر وضعیتي که االن در این پرونده از نظر
پیشــنهادهاي آمریــکا و در کل  ۵+۱وجود دارد،
ضررش براي ما در درازمدت کمتر از نپذیرفتنش
است.
دنیایاقتصاد:بازخوانییکداستانتکراری

قیمــت انــرژی و برخی اقالم
غذایی به واســطه جنگ بین
روسیه و اوکراین و نیز واکنش دیگر تولیدکنندگان
به این واقعه افزایش یافته است .این افزایش به سایر
کاالها هم منتقل شده و قیمت بسیاری از کاالهای
دیگــر را هم افزایش داده اســت .قیمت بنزین در
آمریکا افزایش قیمتی در حدود ۶۰درصد داشــته
است و بسیاری از مواد غذایی بین  ۱۰تا ۳۰درصد
افزایش قیمت داشتهاند .قیمت اجاره مسکن هم
به واسطه کاهش ساختوساز در دو سال گذشته
افزایش یافته است .کشورهای اروپایی و بسیاری از
کشــورهای دیگر دنیا که بخش بزرگی از انرژی و
مــواد غذایی خود را وارد میکنند ،با ارقامی بیش
از ایــن هم مواجه بودهانــد .این افزایش قیمت در
بســیاری از کاالها سبب شده است که در ماههای
اخیر ،تورم محاسبهشده برای بسیاری از کشورها به
رکوردهای باالیی برســد .این تورمها ،مثال معادل
ســاالنه ۸درصد در ماههای اخیر برای آمریکا ،در
اقتصادهایی که برای دههها اســت تورمی در حد
یک و دو درصد دارند ،بســیار به چشم میخورد.
همین اســت که داســتان افزایش تــورم بهدلیل
افزایــش قیمت جهانی کاالها داســتانی همهگیر
شده اســت.اما بخش بزرگی از این تورم ریشه در
شرایط پولی سالهای اخیر دارد .از دو سال پیش،
عرضه کاالها و خدمات در بســیاری از کشورهای
جهان ،به واســطه همهگیر شــدن کرونا و بعد به
واسطه افزایش قیمت عوامل تولید ،کاهش یافت.
از ســوی دیگر بســیاری از کشورها برای مقابله با
کرونا به شهروندان کمک مالی پرداخت کردند که
منبــع عمده آن چاپ پول بود .در ایران ،تحریمها
هــم به این عامل اضافه شــد و دولت با چاپ پول
هزینههای عمومی را تامیــن کرد .این عامل دوم
با رفع محدودیتهــای مصرف به تقاضا دامن زد.
در کوتاهمدت ،این دو عامل بهطور همزمان باعث
افزایش ســطح عمومی قیمتها شد .ولی اثر این
دو عامل در بلندمدت ،بسیار متفاوت خواهد بود.
در کوتاهمدت ،قیمتهای عمومی از بخش عرضه
اقتصاد متاثر میشود .اما در بلندمدت ،تورمی که از
کاهش تولید بهدلیل کرونا و افزایش قیمت عوامل
بهوجود آمده اســت ،کاهش خواهد یافت؛ چراکه
قیمت انرژی و کاالهــای دیگر نمیتواند با همان
ســرعت ماههای اخیر افزایش یابد .هماکنون بازار
نفت در قیمتی باالتر از قیمت ســال گذشته قرار
دارد؛ ولی افزایش آن متوقف شــده است .این امر
درباره کاالهای دیگر هم کمابیش صادق است .با
ثبات قیمت این کاالها ،اثر آن بر اقتصاد به تدریج
کمتر خواهد شد.اما عامل دوم یعنی افزایش سطح
نقدینگی میتواند در برخی از اقتصادها نرخ رشد
باالی خود را حفظ کند .کشــورهای پیشرفته که
از ابزارهای مالی برای کنترل نقدینگی اســتفاده
میکنند ،شــروع به کاهش نقدینگــی کردهاند و
در بسیاری موارد رشــد آن را متوقف کردهاند .به
همین دلیل تورم در بســیاری از آنها شتابش را از
دســت داده و رو به پایین است .درحالیکه برخی
از کشورها از جمله ایران ،تقاضای ناشی از افزایش
نقدینگی با همان شدت قبلی در کار است و باعث
تورم میشــود.در نهایت الزم به ذکر اســت که به
نظر میرسد در ماههای گذشته برخی اصالحات
قیمتی در ایران شــکل گرفته است .دولت مجوز
افزایش قیمت برخی از کاالها را که تاکنون سعی
در سرکوبشــان داشت ،داده یا ارز دولتی به آنها را
قطع کرده اســت .این افزایش قیمتها را میتوان
ماننــد افزایش قیمت کاالهــا در بازارهای جهانی
عامل کوتاهمدت افزایش تورم به شــمار آورد؛ ولی
این عوامل فقط در کوتاهمدت اثر تورمی دربردارند
و اثر آنها بعد از چندی فروکش میکند .درحالیکه
عامل اصلــی که همان افزایش نقدینگی اســت،
بهطور مستمر و با شــدت در کار است و اثر سایر
عوامل را تقریبا محو میکند.
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سیاسی

عراق

ابتکارعملجدیدمقتدیصدر؛
تشکیل دولت بدون مشارکت صدریها و ائتالف المالکی

یک منبــع سیاســی از جزئیــات ابتکارعمل
پیشــنهادی رهبر جریان صدر بــرای خروج از
بنبســت سیاســی چند ماهه در عــراق پرده
برداشــت .به گزارش ایسنا ،یک منبع سیاسی
مطلع در گفتوگو با شــفق نیوز فاش کرد که
مقتدی صــدر ،رهبر جریان صــدر ابتکارعمل
جدیــدی را برای خروج از بحران سیاســی در
عراق پیشنهاد کرده است.
این منبع دربــاره جزئیات پیشــنهاد مقتدی
صدر تصریح کرد :صدر در پیامهایی به اعضای
چارچــوب هماهنگی شــیعیان طرح جدیدی

را برای پایان دادن به بحران سیاســی عراق با
تشکیل دولت جدید به آنها پیشنهاد داده است
و این پیشنهاد بر تشکیل دولتی بدون حضور و
مشارکت ائتالف «دولت قانون» به رهبری نوری
المالکی و همچنین جریان صدر تاکید دارد .وی
گفت :وظایف دولت فقط برای یک دوره یکساله
خواهد بود که در این مدت کشور برای برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی در ســپتامبر سال
آینده آماده میشــود و نخستوزیر هم با توافق
میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی تعیین
خواهد شد.

مخالفت نوری مالکی با درخواست صدر برای انحالل پارلمان

رئیــس ائتالف «دولــت قانــون» در عراق با
درخواست مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات
زودهنگام مخالفت کرد.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل ازالعربیــه ،نوری
المالکی ،رئیس ائتــالف دولت قانون عراق در
واکنش به این درخواســت مقتدی صدر ،رهبر
جریــان صدر عراق گفت« :هیچ راه حلی برای

پارلمان و برگــزاری انتخابات زودهنگام بدون
بازگشــت جلســات پارلمان بــه حالت عادی
وجود ندارد».
المالکی گفت :عراق کشوری متشکل از اجزاء،
فرقهها و ملیتها اســت و از این رو نمیتوان
ارادهای را بر آن تحمیل کرد ،مگر با خواســت
همه مردم و از طریق نهادهای قانون اساسی.

برهم صالح :عراق نیازمند اصالحات فراگیر است

رئیــس جمهوری عراق در ســخنانی گفت که
کشــورش نیازمند اصالحات همهجانبه است.
بــه گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت شــبکه
سومریهنیوز ،برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق
در سخنانی به مناســبت فرا رسیدن عاشورای
حســینی این واقعه را به ملــت عراق و تمامی
مسلمانان تسلیت گفت.

وی اظهار کرد :آنچه امروز به آن نیاز داریم این
اســت که از این واقعه درس بیاموزیم و در زیر
سقف میهن متحد شویم و به ملت صبورمان که
شایسته بهترینها ،امنیت و رفاه هستند ،خدمت
کنیم و دولتی مقتدر درخور نام عراق و ملت آن
ایجاد کنیم .برهم صالح در ادامه تاکید کرد که
عراق نیازمند اصالحات همه جانبه است.

روسیه

پوتین به مجمع عمومی سازمان ملل نمیرود

سخنگوی کرملین گفت که والدیمیر پوتین در
هفتاد و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد در ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد و به
جای او ،وزیر خارجه روســیه ،هیئت این کشور
را هدایت میکند .به گزارش ایســنا ،دیمیتری
پســکوف ،ســخنگوی کرملین به خبرگزاری
تاس گفت که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه هیچ برنامهای جهت سفر به نیویورک یا

انجام ویدئو کنفرانس در این رویداد را ندارد.
پوتین هم در پاسخ به خبرنگاران گفت« :خیر.
هیچ سفر و سخنرانی از جانب من برنامهریزی
نشده است ».براســاس دستور پوتین ،سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه ،هیئت این
کشــور را در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد در ماه ســپتامبر هدایت
خواهد کرد.

سفیر روسیه :واشنگتن به آتش درگیری در اوکراین دامن میزند

سفیر روســیه در آمریکا گفت که کمکهای
جدید واشــنگتن به اوکراین تایید میکند که
آمریکا همچنان به «شعلههای آتش درگیری
اوکراین» دامن میزند.
به گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،آناتولی آنتونوف ،ســفیر روسیه
در آمریکا ،در تلگرامش نوشــت« :واشــنگتن
به شــعلههای آتش درگیــری اوکراین اضافه
میکند .تخصیص یک میلیــارد دالر دیگر به

اوکراین تایید میکند کــه آمریکا نمیخواهد
به دلیــل و منطق گوش دهد و قصد همکاری
در زمینه توافــق صلح را نــدارد ».وی افزود:
«ایــاالت متحده آمریکا به طور فزاینده در این
درگیری غرق و به خط خطرناکی در رویارویی
با فدراسیون روســیه نزدیک میشود .چنین
رویکردی هیچ منفعتی برای صلح و امنیت به
دنبال ندارد و صرفا رنج و عذاب رژیم اوکراینی
را طوالنی خواهد کرد».

آمریکا

پنتاگون :چین تا  ۲سال آینده به تایوان حمله نمیکند

به دنبال ســفر نانســی پلوســی به تایوان که
واکنــش چین و برگزاری مانورهایی در اطراف
ایــن جزیــره خودگــردان را در پی داشــت،
پنتاگــون گفت که هنوز ارزیابی خود مبنی بر
اینکه چین تا دو ســال آینده به تایوان حمله
نمیکند ،تغییر نداده اســت .به گزارش ایسنا،
به نقــل از پایگاه خبری پولیتیکو ،کالین کال،
معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به
این سوال که آیا با توجه به تحوالت اخیر ،این
وزارتخانــه ارزیابی جدیــدی از احتمال حمله
نظامی چین به تایوان در دو ســال آینده دارد،
گفت :خیر.
این مقــام آمریکایی ،پکن را به این متهم کرد

کــه قصد دارد با پرواز مکــرر بر فراز این خط
میانــی ،آرام آرام و به تدریــج وضع موجود را
تغییر دهد .او گفت ،چیزی که توجه مقامات را
جلب میکند ،فعالیتها در تنگه تایوان است،
تعداد تجهیزات دریایی و هوایی که از این خط
مرکزی دوفاکتو میگذرند و به تدریج به سواحل
تایوان نزدیکتر میشوند .کال واکنش چین به
سفر نانسی پلوسی را یک بحران «ساختگی»
دانست و یادآور شد که نمایندگان آمریکا مرتباً
به تایوان ســفر میکنند .او همچنین بار دیگر
بر تعهد آمریکا به سیاســت چین واحد تاکید
کرد و گفت :سیاست ما هنوز حمایت از وضع
موجود بوده و تغییر نکرده است.

اوکراین

زلنسکی :تمام مردم روسیه را تحریم کنید
و درهای کشورتان را به روی آنها ببندید

رئیس جمهوری اوکرایــن در اظهاراتی عنوان
کــرد« :روسها باید تا زمانی که فلســفه خود
را تغییــر ندادهاند در دنیای خودشــان زندگی
کنند ».به گزارش ایســنا ،ولودیمیر زلنسکی،
رئیس جمهوری اوکراین به روزنامه واشــنگتن
پست گفت :کشورهای غربی باید مرزهای خود
را به روی همه روسها ببندند.
او ادعا کرد« :مهمترین تحریمها (علیه روسیه)
بستن مرزهاست ،زیرا روسها اراضی دیگران را
تصرف میکنند .روسها باید تا زمانی که فلسفه
خود را تغییر ندادهانــد در دنیای خود زندگی

کنند ».به عقیده وی ،این ممنوعیت باید شامل
آن دســته از روسهایی نیز که کشورشان را در
اعتراض به اقدامات دولتشان ترک کردند ،بشود.
او در ادامــه این ادعاهــای خود گفت« :هر نوع
تبعه روس ...آنها را وادارشــان کنید به روسیه
برگردنــد ».به نظــر او ،کل جمعیت روســیه
باید مسئول دانسته شــوند .او گفت :مردم این
دولت (روسیه) را انتخاب کردند و با آن مبارزه
نمیکننــد ،با آن بحث نمیکنند و بر ســر آن
فریاد نمیزنند .زلنسکی همچنین تحریمهای
فعلی علیه روسیه را «ضعیف و ناکارآمد» خواند.

ترکیه

روزنامه ترکیه :اردوغان احتماال با اسد گفتوگو کند

روزنامه «ترکیه» بــه نقل از منابع آگاه گزارش
داد که رجــب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور
ترکیه ممکن است به پیشنهاد والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه با بشار اسد ،همتای سوری
خود گفتوگو کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،اردوغان
که اخیرا به ســوچی سفر کرد ،با پوتین درباره
سوریه تبادل نظر کرد .این روزنامه نوشت ،رهبر
روسیه به اســد و اردوغان پیشنهاد داد تا برای
حل مشکل تروریسم در سوریه با یکدیگر دیدار
کنند و به تالشها بپیوندند.

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

در ادامــه این گزارش آمده اســت :آنکارا گفت
که بــرای چنین دیداری «خیلی زود» اســت،
امــا رهبــران میتواننــد گفتگوهــای تلفنی
داشته باشند.
دیمیتــری پســکوف ،ســخنگوی کرملین در
واکنــش به این خبر گفت :مســائل مربوط به
سوریه توسط سران روس و ترکیه مورد بررسی
قرار گرفت مســائل دیگر موضوعات دو جانبه
میان دمشــق و آنکارا است .در مورد چشمانداز
تماسهای دوجانبه از طریق تلفن ،باید از طرف
ترکیه یا سوری سوال کنید.

اردوغان:

جنگ اوکراین پیروز ندارد

آفتاب یزد :رئیس جمهور ترکیه بــه احتمال عملیات برون مرزی
برای پاکســازی سازمان تروریستی پ .ک .ک از مرز ترکیه با سوریه
اشاره کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،رجب طیب
اردوغــان ،رئیس جمهوری ترکیه در جریــان دیدار با دیپلماتهای
کشورش در سیزدهمین کنفرانس سفرا در آنکارا گفت :ما به مبارزه
علیه تروریسم ادامه میدهیم .تصمیم ما برای ایجاد یک خط امنیتی
 ۳۰کیلومتری در سراســر مرز جنوبی دائمی است .امیدوارم که ما با
پاکسازی آخرین مناطقی که این سازمان تروریستی در سوریه دارد،
به این مهم دست پیدا کنیم.
اردوغان همچنین گفت ،ترکیه به تمامی جهان نشــان داده که هیچ
جایی برای تروریسم در آینده کشــور وجود ندارد .وی درباره حمله
اخیر اسرائیل به غزه نیز گفت :هیچ بهانهای برای کشتار غیرنظامیان
به ویژه کودکان و نوزادان وجود ندارد .ترکیه در کنار مردم فلسطین و
برادرانش در غزه میماند .ترکیه در باالترین سطح از حساسیت خود
در مورد مسئله قدس به دولت اسرائیل گفته و تاکید کرده است که
آنکارا از راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین حمایت میکند.
رئیس جمهــوری ترکیه همچنین درباره جنگ روســیه و اوکراین
نیز گفــت :آنکارا تاکید کرده که این جنگ هیــچ پیروزی ندارد .ما
در گفتگوهایمان با ولودیمیر زلنســکی و والدیمیر پوتین ،روســای
جمهــوری اوکراین و روســیه تاکید کردهایم که مشــکالت باید از
طریق گفتوگو حل و فصل شــود .با وجود این مشــکالت ترکیه به
تالشهایش ادامه میدهد و به دنبال تحقق توافق کریدور غالت است
که ماه گذشته میالدی به دســت آمد .اردوغان همچنین ادامه داد:
کشــتیهای باری اکنون در مســیری که ما انتظارش را داشتیم در
حرکت هســتند .ما در زمانی که بحران غذایی در راه بود به امنیت
عرضه جهانی کمک کردیم .تاکنون موفق شدهایم این قرارداد را بدون

جامعــه بینالمللی متاســفانه وقتی که
قلمروهای جمهوری آذربایجان توســط
ارمنستان تا پاییز  ۲۰۲۰اشغال بود( ،وقتی
که باکو به کمک آنــکارا این قلمروها را
پس گرفت) واکنشی نشان نداد و ساکت
ماند .برای پایان دادن به این بیعدالتی،
حمایت ترکیه از نیروهای مسلح جمهوری
آذربایجان صورت گرفت
مشکل جدی اجرا کنیم.
وی همچنیــن تاکید کرد که ترکیه رویکرد مثبتی در قبال عضویت

سرگردانی بایدن در قبال افغانستان،
با گذشت یک سال از خروج پرآشوب آمریکا

« ۱۲ماهی که از زمان پایان پرآشــوب جنگ
آمریکا در افغانستان گذشــته برای جو بایدن
زمان آســانی نبوده اســت ».به گزارش ایسنا،
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در مطلبــی در
خصــوص چالشهای ایجاد شــده برای دولت
جو بایدن بعد از خارج شــدن پرآشوب ارتش
آمریکا از افغانستان مینویسد« :بایدن به عنوان
رئیس جمهور جدید آمریکا در اوایل تابســتان
 ۲۰۲۱زمانی که رایدهندگان آمریکایی عمدتا
عملکــردش را تاییــد کرده و بــه او در زمینه
مدیریــت اقتصاد و همهگیــری کرونا ویروس
نمره تایید باالیی میدادنــد ،در دوران اوجش
قرار داشت.
امــا در مــاه اوت ،خروج پرهمهمــه نیروهای
ارتش آمریکا از افغانســتان به نظر میرســید
که شــروعی برای به حاشیه رفتن او باشد .این
یک سرانجام نگرانکننده برای جنگ ۲۰ساله
آمریکا رقم زد؛ دولت سابق افغانستان که تحت
حمایت آمریکا بود سقوط کرد ،یک بمبگذاری
وحشتناک  ۱۳سرباز آمریکایی و  ۱۷۰تن دیگر
را کشــت ،و هزاران افغان ناامید در جستجوی
راهی برای خروج از کشورشــان قبل از خروج
آخرین هواپیماهای باری آمریکایی به فرودگاه
کابل سرازیر شدند .این خروج فاجعهبار آمریکا
از افغانســتان ،در آن زمان تبدیل به بزرگترین
بحرانی شد که دولت نسبتاً جدید وقت آمریکا
با آن مواجه شد .این تحول پرسشهای مهمی
را درباره شایستگی و تجربه بایدن و تیمش  -دو
محور اصلی کمپین مبارزات انتخاباتی او برای
ورود به کاخ سفید ایجاد کرد.
بــا فرارســیدن اولین ســالگرد پایــان جنگ
افغانســتان ،پیامدهای این تحــول که نقطه
عطفی در ریاســت جمهوری بایــدن رقم زد
همچنان به طنینانداز شــدن ادامه میدهند.
این در حالی است که او تالش میکند تا تکانی
به درصدهــای ناامیدکننده مربوط به اعتماد و
محبوبیتــش در میان رایدهنــدگان بدهد و
اعتماد آمریکاییها را بــه دولت خود پیش از
انتخابات حساس میان دورهای ماه نوامبر کنگره
افزایش دهد .کریستوفر بوریک ،مدیر انستیتوی
آرای عمومی در کالج مولنبرگ در پنســیلوانیا
گفت :آن اتفاق لحظــه مهمی بود که او هرگز
واقعاً از تبعات آن بهبود نیافته اســت .بایدن از
جنبه نحوه نگرش رایدهندگان به او از لحاظ
ایجاد ثبات اقتصادی و نحوه مدیریت همهگیری
از ســوی دولتش به عنوان مسائلی که اولویت
باالتری برای رایدهندگان آمریکایی نســبت
به جنگ در افغانســتان داشت ،وضعیت بسیار
خوبی داشت اما مســئله افغانستان این تصور
درباره شایستگی او را از بین برد و او واقعاً هرگز

نتوانسته آن را ترمیم کند .از سوی دیگر ناکامی
در قبال افغانستان تنها شروع یک رشته بحران
دیگر برای بایدن بود .در حالی که بایدن هنوز
با پیامدهای خروج از افغانســتان در تابستان
گذشــته دست و پنجه نرم میکرد ،موارد ابتدا
به کووید ۱۹-دوباره شروع به افزایش کردند .در
ماههای پس از آن نیز فشارهای اقتصادی ناشی
از تورم ،کمبود نیــروی کار و موارد مربوط به
حمله روسیه به اوکراین باال گرفت که مجموع
آنها آمریکاییها را خسته کرد.
در هفتههای قبل از اینکه مســئله افغانستان
حاشیهســاز شــود ،بایدن در اوج بــود .میزان
محبوبیت او در نظرسنجی ژوئیه  ۲۰۲۱توسط
مرکز تحقیقات روابط عمومی ان .او .آر .ســی
و آسوشــیتدپرس بــه  ۵۹درصد رســید .اما
نظرسنجی مشابهی از سوی این موسسات که
ماه گذشــته میالدی انجام شد ،محبوبیت او را
 ۳۶درصد نشــان داد .چند روز پس از سقوط
غیرمنتظره شهر کابل در سال گذشته میالدی،
جیک ســالیوان ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید
قول داد ،کاخ ســفید «یک ارزیابی گسترده»
انجام دهد و «همه جنبههای» این خروج از باال
به پایین را مورد بررسی قرار دهد .اما این تالش
هنوز ادامه داشــته و انتظار نمیرود قبل از ۳۰
اوت که ســالگرد پایان جنگ افغانستان توسط
بایدن است ،تکمیل شود.
کاخ ســفید هنــوز جزئیاتی در مــورد نحوه
برگزاری مراسم مربوط به ســالگرد پایان این
جنگی (جنگی که منجر به کشته شدن بیش از
 ۲۴۰۰سرباز آمریکایی و مجروح شدن نزدیک
به  ۲۱۰۰۰نفر دیگر شــد) ارائه نکرده اســت.
جمهوریخواهــان مطمئناً انتقاداتشــان از این
روند خروج اجرا شــده از سوی دولت بایدن را
احیــا خواهند کرد .میچ مککانل ،رهبر اقلیت
ســنای آمریکا ،در جمع خبرنــگاران اخیرا با
اشــاره به کشته شــدن ایمن الظواهری رهبر
القاعده در افغانستان خاطرنشان کرد :هر چند
از بین بردن الظواهری یک پیروزی برای جامعه
اطالعاتی آمریکا بود ،این مورد همچنین تأیید
کرد که طالبان (که پس از  ۱۱سپتامبر توسط
نیروهــای آمریکایی قدرت کنار زده شــدند تا
جلوی پناهگاههای القاعده در افغانستان گرفته
شود) بار دیگر به القاعده پناه دادهاند .مککانل
اظهار کــرد :محل حضور الظواهری قابل توجه
است؛ شهر کابل .پس القاعده در نتیجه بازگشت
طالبان به قدرت بازگشته است .تصمیم شتابزده
یک ســال قبل برای خارج شدن از افغانستان
باعث بازگشــت همان شــرایطی کــه قبل از
حمالت  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱در افغانستان وجود
داشت ،شد» .

فنالند و سوئد در ناتو نداریم مگر اینکه آنها به وعدههایشان در قبال
مقابله با تروریسم جامه عمل بپوشانند .ما همچنان درباره موضع خود
در قبال این دو کشــور پا برجا هستیم .عضویت این دو کشور در ناتو
تا زمانی که آنها به وعدههایشان عمل نکنند ،تایید نمیشود .رئیس
جمهوری ترکیه همچنین با اشاره به ناکامی آمریکا در استرداد فتح
اهلل گولن ،روحانی در تبعید و مخالف دولت آنکارا گفت :کشور ما در
مقابله با پ .ک .ک و اقداماتش و همچنین سازمان تروریستی فتو تنها
مانده اســت .گولن با وجود اسناد و مدارک مستندی که ما به آمریکا
دادهایم ،همچنان آزادانه میگردد .هیچ کشور عضو ناتویی نباید برای
فتو و تروریستهای پ .ک .ک که از عدالت ترکیه گزیرانند ،به مکان
امنی بدل شود.
اردوغــان همچنین ادامه داد :جامعه بینالمللی متاســفانه وقتی که
قلمروهای جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان تا پاییز  ۲۰۲۰اشغال
بود( ،وقتی که باکو به کمک آنکارا این قلمروها را پس گرفت) واکنشی
نشان نداد و ساکت ماند .برای پایان دادن به این بیعدالتی ،حمایت
ترکیه از نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان صورت گرفت .قره باغ به
لطف یک مبارزه که  ۴۴روز به طول انجامید ،آزادی خود را به دست
آورد و  ۳۰سال اشغال به پایان رسید .با توافقی که به دست آمد ،یک
دوره جدید در قفقاز جنوبی آغاز شــده است .رئیس جمهوری ترکیه
افزود :ما برای تضمین این مســئله که ایــن فرصت تاریخی به هدر
نمیرود ،ســخت تالش میکنیم .ترکیه و ارمنستان گامهای مهمی
را در راســتای صلح در قفقاز برداشــتهاند و نمایندگانی را هم برای
عادیسازی روابط بین دو کشــور منصوب کردهاند .بر این باورم که
منطقه ما در زمانی کوتاه و در صورتی با ثبات میشود که ارمنستان
تحوالت را به درســتی بشناسد و به درخواستهای صادقانه ترکیه و
جمهوری آذربایجان پاسخ دهد.

کرزای :آمریکا اشتباهاتش را
درافغانستانتصحیحکند

کرزای در مصاحبهای از دولت آمریکا خواست
تا اشتباهاتش را در افغانستان تصحیح و به ملت
افغان در این برهه سخت کمک کند .به گزارش
ایســنا« ،حامد کرزای» رئیس جمهوری سابق
افغانســتان در مصاحبهای با شبکه خبری ان.
پی .آر گفت ،نگران امنیت خودش است اما نه
به خاطر طالبان چون آنها از افغانها هستند و
به افغانستان تعلق دارند و او آنها را میشناسند
و آنها نیز او را.
وی ادامــه داد :من از ســوی نیروهای خارجی
و به ویژه عناصری در پاکســتان احساس خطر
دارم .کرزای از  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۴رئیس جمهوری
افغانستان بود و همچنان چهره برجسته و مهم
در این کشــور حتی پس از ترک کاخ ریاست
جمهوری به شــمار میرود .نــام او هنوز هم
بر روی ســاختمان فــرودگاه بینالمللی کابل
است ،گرچه طالبان افغانستان نام آن را تغییر
داده است.
با روی کار آمدن مجدد طالبان در اوت گذشته
میــالدی ،کرزای در افغانســتان باقی ماند و با
رهبــران آن دیدار کرد و گفــت ،آنها همگی
به دنبال یک چیز هستند و آن یک افغانستان
«پیشــرو و صلحطلب» است .یک سال پس از
روی کار آمــدن مجدد طالبان در افغانســتان
در پی خــروج نیروهای آمریکایی و خارجی از
این کشــور ،کرزای با اشاره به وضعیت کنونی
کشورش گفت :از نظر پایان درگیری گسترده،
ما خوشحالیم چون ثبات بیشتر ،امنیت بیشتر
به وجود آورده است .اما درباره اینکه افغانستان
یک دولت داشته باشد ،همگی مردم افغانستان
نیز به این مسئله رسیدهاند و ما هنوز به دنبال
چنین چیزی هســتیم .در حــوزه اقتصاد هم
کشــور با یک فاجعه روبروســت .درباره ترک
کشور توسط افغانستانیها نیز یک فاجعه داریم
و این مایه تاســف اســت .این چیزی است که
طالبان باید به آن رسیدگی کند.
به گفته کرزای ،طالبان به این مشکالت اذعان
کرده است «اما این آمریکاست که مقصر ارتکاب
این اشتباهات بزرگ در افغانستان است ».رئیس
جمهوری افغانســتان همچنین با اشاره به این
مسئله که هنوز از تلفات غیرنظامیان ناشی از
جنگ در کشورش عصبانی است ،گفت :آمریکا
اغلب مواضع افــراد بیگناه را بمباران میکرد و
اینکه بگوییم آمریکا این کار را نمیکرد ،اشتباه
اســت .کرزای همچنین به مسئله نحوه خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز اشاره کرد و
آن روز را «به شدت غیرشرافتمندانه» نامید و
ادامه داد :خانوادهها در نتیجه بینظمی و آشوب
از یکدیگر جدا شــدند و برخــی از افغانها که
میخواستند با آویزان شدن بر بدنه هواپیمایی

نظامی از کشور بگریزند ،سقوط کردند .دست
کم دو تن با این روش کشــته شدند و این هم
برای ما و هم برای آمریکاییها رسوایی است.
رئیس جمهوری ســابق افغانســتان ادامه داد،
آمریــکا میتواند کاری برای کمــک به مردم
افغانســتان انجام دهد که شــامل آزادسازی
منابع مالی افغانستان اســت .آمریکا قول داده
تا کمکهای بشردوستانه به افغانستان داشته
باشــد و حامی حقوق بشر در این کشور باشد
حتی پس از آنکه طالبان افغانستان را به خاطر
پناه دادن به ایمن الظواهری ،رهبر کشته شده
القاعده به نقض توافق صلح متهم کرد .کرزای
افزود :تمامی رهبران طالبان که با آنها دیدار
کردم تمایلشــان را برای داشتن روابط بهتر با
آمریکا ابراز کردند اما کاری که باید آنها انجام
دهند این است که نخست اعتماد جلب کنند
و در داخل افغانســتان پیشرفت حاصل کنند.
ما باید اطمینان حاصــل کنیم که همه مردم
افغانستان خود را متعلق به این کشور و نماینده
دولت بدانند و تمام اقدامات الزم را انجام دهیم
تا به بقیه جهان ثابت کنیم که ما بهترینها را
برای افغانستان میخواهیم.
کرزای به مسئله آموزش دختران افغان نیز در
کشــور اشاره و نسبت به ممنوعیتهای اعمال
شده علیه آنها ابراز نگرانی کرده و هشدار داد:
یک دهه بعد ما بدتر از آنچه اکنون هســتیم،
خواهیم بود .از دیدگاه کــرزای ،دالیل زیادی
وجــود دارد که چــرا طالبان افغانســتان باید
اقداماتی را در راستای اثبات به جهانیان انجام
دهد که آنها تــالش میکنند تا بهترینها را
برای کشــور رقم بزنند :این برای کســی مثل
من آســانتر خواهد بود تا نزد جامعه بینالملل
اعالم کنم «خوب ما االن در مسیر درستی برای
آیندهای بهتر هستیم و مستحق حمایت ».من
از طالبان برای اجازه سفر به خارج از کشور برای
شرکت در چندین رویداد و مراسم درخواست
کردم اما همیشه رد شده است.
رئیس جمهوری سابق افغانستان همچنین در
پاسخ به این ســوال که آیا خود را مردی آزاد
میدانــد یا خیر ،گفت :در داخل کابل من یک
مرد آزاد هستم.

ترامپ از ژنرالهای ارتش میخواسته مثل «نازیهای وفادار به هیتلر» با او رفتار کنند

بر اســاس مطالب یک کتاب جدید ،شــواهد زیادی وجود دارد
که نشــان میدهد دونالد ترامپ مایل بوده کــه با او مانند یک
دیکتاتور رفتار شــود و مکررا ً با رهبران نظامی کشورش مناقشه
پیدا میکرده و ناآگاهی او از تاریخ بیحد و حصر بود .به گزارش
ایســنا ،پایگاه رولینگ استون نوشــت ،جای تعجب نیست که
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا در تالش برای توضیح
دادن درباره «وفاداری مطلق» مورد انتظارش از ژنرالهای ارتش
آمریکا به جنگ جهانی دوم متوسل شد.
نشریه نیویورکر بخشی از یک کتاب جدید نگارش یافته از سوی
پیتر بیکر ،خبرنگار نیویورک تایمز و ســوزان گلیســر ،خبرنگار
نیویورکــر را با موضــوع «چالشهای رهبران نظامــی با دونالد
ترامپ در زمان ریاســت جمهوری او» منتشــر کرد .بر اســاس
بخشــی از متن ایــن کتاب با نام «تفرقه افکــن :ترامپ در کاخ
سفید »۲۰۲۱-۲۰۱۷ ،دونالد ترامپ یک بار با جان کلی ،رئیس
دفتر دولتش به بحث در خصوص آنچه که «بی وفایی ژنرالهای
ارتش آمریکا به خودش» تلقی کرده ،پرداخته اســت .ترامپ بر
اســاس این متن خطاب به جان کلی اظهار کرد :شما ژنرالهای

«لعنتی» چرا نمیتوانید مثل ژنرالهای آلمانی باشید؟
کلی پاسخ داد« :کدام ژنرالها؟»
ترامپ گفت :ژنرالهای آلمانی در زمان جنگ جهانی دوم.
کلی ســپس به رئیس جمهور ســابق آمریکا تالشهای نافرجام
ترور علیه هیتلر توسط زیردستانش را یادآوری کرد و به او گفت:
آیا میدانید که آنها ســه بار ســعی کردند هیتلر را بکشــند و
تقریباً داشتند موفق میشدند؟ اما ترامپ با نظر او مخالفت کرده
و گفت :نه ،نه ،نه ،آنها کام ً
ال به او وفادار بودند.
ترامپ در عین حال در پاسخ به یک درخواست نشریه نیویورکر
از وی برای اظهارنظر در خصــوص این مطلب ،گالیههای قبلی
خود را از مقامات نظامی وقت آمریکا که با آنها سرو کار داشت
تکرار کرد .او گفت :اینها افراد بسیار بیاستعدادی بودند و وقتی
متوجه شــدم به آنها اتکا نکردم ،به ژنرالها و دریاســاالرهای
واقعی در داخل سیستم تکیه کردم.
ترامپ پیشتر نیز از بابت ابراز ارادتش به دیکتاتورها مورد توجه
قــرار گرفت .او در ســال  ۲۰۱۸از کیم جونــگ اون ،رهبر کره
شــمالی تمجید کــرد و گفت که میخواهد مردم کشــورش با

او همان رفتاری را داشــته باشــند که مردم کره شمالی با این
رئیس ســرکوبگر دولت کشورشــان دارند .ترامپ به فاکس نیوز
گفت :او رئیس یک کشــور اســت ،منظورم این است که او یک
رئیس قوی اســت ،اجازه ندهید کسی چیز دیگری فکر کند .او
وقتی سخنرانی میکند مردمش نشسته و به حرفهای او توجه
میکنند .من از مردم کشــور خودم میخواهم که همین کار را
بکنند .بر اساس گزیده مذکور از این کتاب ،ترامپ چندین مورد
اظهار نظر جنجالی دیگر مطرح کرد ،از جمله اینکه او خواســتار
آن شد که هیچ کسی از جامعه کهنه سربازان مجروح در جنگ
در رژه یادبود شرکت نکنند.
ترامــپ به کلی گفت :ببیــن ،من هیچ مر ِد زخمــیای در رژه
نمیخواهم .این برای من خوشایند نیست.
کلی پاســخ داد :آنها «قهرمانان» ما هستند .در جامعه ما ،تنها
یک گروه از مــردم وجود دارند که قهرمانتر از آنها هســتند
و آن کسانی هستند که در گورســتان آرلینگتون دفن شدهاند.
ترامــپ تکرار کرد :مــن آنهــا را نمیخواهم .ایــن برای من
خوشایند نیست.

