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همزمان با اختالل اینترنت 
برخی دانشگاه ها مجازی شدند!

تصمیم عجیب 

2

در شهر تهران آنان که صبح زود از بزرگراه هایی 
مثل همت، حکیم، صدر و غیره با ماشین تردد 
می کنند شــاهد صحنه های زشت و غم انگیز 
خروج جوانان معتــاد از ال به الی درختان و 
بوته ها هستند. رهگذران بی هیچ توجهی به این 
انسان های در هم شکسته و مفلوک می نگرند و 
می گذرند. و هیچکس فکر نمی کند که اینان هم 
مردم این سرزمین هستند و حق زندگی دارند. 
انسان هایی که بی هیچ وسیله گرمایشی شب 
سرد را به صبح رسانده اند و با شروع گرمای 
خورشید آهسته آهسته از مغاک خود بیرون 
خزیده و تالش میکنند با همه خطرهایش عرض 
اتوبان را طی کنند تا شاید در درازای روزهای 
کوتاه پاییزی موادی برای کشیدن و دوری از 
خماری و رســیدن نشئگی پیدا کنند. آنان با 
چهره های تکیده، چشم های از حدقه بیرون زده، 
موهای ژولیده و الغراندام و با چشمان ناامید که 
از شدت سوزش سرما اشک شان جاریست به 

شهر و مردمانش می نگرند. 
تقریبا همه جای شــهر تهران همین است، و 
ساکنان همه شهرهای ایران شاهد اینچنین افراد 
آواره در خیابان ها و کوی و برزن خود هستند. 
هیچ کس به فکر اینها نیســت. هر روز نیز بر 
تعدادشان افزوده می شود، نه شغلی دارند نه 
امید و هدفی. مگر مرگ که آخرین ایستگاه شان 

است؛ و چه زود به این ایستگاه می رسند. 
به تعبیر فروغ فرخ زاد: 

کسی به فکر گل ها نیست
و...

باور کنید باغچه دارد میمیرد. 
در دوره ای که اشتغال زایی تقریبا به صفر رسیده 
و بیکاری رو به افزایش اســت، تمام همت 
دولتمردان این است که با ظاهری آبرومند از 
این مرحله و مرحله های بعدی تحریم ها عبور 

کنند، تا ببینند چه می شود. 
در ایــن جامعه ی با جمعیت جــوان، باعدم 
سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، 
هر روز با بیکاری روز افزون مواجه می شویم. 
در نتیجه اعتیاد، طالق، دزدی، شرارت، خفت 
گیری، باجگیری و قتل و دیگر جرایم افزایش 
می یابد و روز به روز از میزان فضاهای عمومی 

امن برای زندگی کاسته می شود. 
به همین دلیل طی ســالهای اخیر از حضور 
خانواده ها در پارک ها و مراکز عمومی به ویژه 
شبانگاهان برای گذران وقت و تفریح کاسته 
شده، و با آغاز تاریکی و شروع شب، نگران 
دیر آمدن فرزندانشان هستند. اگر دیر بجنبیم 

شاید این مقدار امنیت هم از بین برود. 
باید فکری به حال جامعه کرد. 

فردا شاید دیر باشد.

آن ها الی بوته ها و درختان 
شب را سر می کنند

سعید معدنی
جامعه شناس

سرمقاله

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

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

سکوت و انفعال 
کار اسکوچیچ را تمام کرد 

دیشــب متوجه شــدیم که قرار است دراگان 
اســکوچیچ برای همیشــه ایران را به مقصد 
کرواسی ترک کند. پرواز این سرمربی ساعت 
2:30 بامداد بودیم و ما از ســاعت 9 در البی 
هتل هما حضور پیدا کردیم تا بعد از دو هفته 
ســکوت غیرمنتظره و عجیب، شاید بتوانیم 
واکنش اسکوچیچ به این تصمیم فدراسیون را 

از زیر زبانش بیرون بکشیم.
 در بــدو ورود بــه هتل با راننده همیشــگی 
اســکوچیچ مواجه شــدم و او تاکید کرد این 
ســرمربی حتی یک کالم نیز قصد حرف زدن 
ندارد. البته بعد از پرس و جو متوجه شدیم او 
هنوز تســویه نکرده و در هتل حضور دارد. به 
امید اینکه هنگام خروج با اســکوچیچ مواجه 
شــده و از او در مورد این جدایی سوال کنیم، 
حدود سه ساعت در هتل ماندیم و خبری نشد. 
در نهایت مسئوالن هتل هما به ما گفتند که 
مطابق معمول اسکوچیچ از در پشتی هتل و از 
سمت رستوران خارج شده و در حقیقت دوباره 

از دست رسانه ها فرار کرده است.
 پیام چند روز قبل و درخواســت مصاحبه نیز 

با پاسخ "No, Thanks" مواجه شده بود. 
باز هم اسکوچیچ نخواست بگوید و بشنود. حاال 
که رفته ای با هم راحت تر حرف بزنیم. در تمام 
طول دو سال و نیم حضورت روی نیمکت تیم 
ملی ایران نتوانستی از مقبولیت و وجاهت الزم 
برای عهده دار شدن این پست برخوردار شوی 
و ورای شــاید گاهی بی عدالتی، انفعال شدید 
و ســکوت زجرآور خودت هــم نقش مهمی 
 در ســاختن ایــن ذهنیت در بین هــواداران 

فوتبال داشت. 

راهپیمایی مردمی
در محکومیت 
اغتشاشات اخیر

1لغو مصاحبه امانپور و رئیسی به دلیل روسری

با توجه به اینکه پدیده شــادی چقدر می تواند 
مهم باشــد این امر مهم بستگی به عملی شدن 
مطالبات و خواسته های عموم ملت دارد. برخی 
بــر روی مردم تمرکز نمی کننــد تا بفهمند چه 
چیــزی فرد را شــادتر و رضایت منــدی را در 
جامعه مســتحکم تر می کند، در حالی که برخی 
از آنچه به ســرانجام رسیدن مطالبات مردم که 
منجر به شادی ملت می گردد مخالفت می کنند 
بطور عمد یا غیر عمد جامعه را بســوی اتفاقات 
ناگــوار هدایــت می کنند. مطالبــات و عمل به 
وعده هــای داده شــده که بیش از چهل ســال 
متوقف شــده اســت بر عهده دولت اســت. آیا 
خدمــت به ملت بر عهده دولت نیســت؟ دولت 
باید آب تمیز فراهم کند و بیماری های عفونی را 
ردیابی کند و داروها را توسعه دهد و در اختیار 
مردم بگذارد. ملت نمی توانند این کارها را انجام 
دهند. شــهروندان بعد از گذشت سال ها چکار 
باید می کردند که نکردند؟ و چه مســئولیتی را 
بر عهده نگرفتند؟ اقتصاد نمونه دیگری اســت. 
سیاست های دولت باید منجر به رونق اقتصادی 
و کســب و کار را تقویت کند، اما شــهروندان 
سخت تالش می کنند ولی شکوفا نمی شوند. در 
مــورد نوکری ملت، می دانیــم که خلق و خوی 
ذاتی حکومــت برای رضایت و شــادی جامعه 
مهم اســت. اما رفتارهــا و انتخاب هایی صورت 
می گیــرد که به یک باره همه چیز فرو می ریزد. 
کارهایی انجام می شــود که می تواند بر جامعه 
تاثیر منفی بگــذارد. از جنبــه منفی، دولت ها 
می توانند خــود را بــا اعتیاد به مــواد مخدر، 

انتخاب هــای بد را برگزیننــد و ملت را ناراضی 
کننــد. از جنبه مثبت، دولت ها می توانند مثبت 
و از حــق و حقوق ملت حمایت کنند که منجر 
به زندگی معنادار و زیبا و نیکو در جامعه شوند. 
از طرف دیگر، کارهایی که دولت انجام می دهد 
نیز می تواند بر رضایت مندی و شــادی جامعه 
تاثیــر بگــذارد. بنابراین یک کلید ســاده برای 
خوشــبختی ملت وجود ندارد. دولــت باید به 
نظرات و خواســته های ملت توجه کند و بس و 
وقتی دولت ها نمی توانند این کار را انجام دهند 
و این مسئولیت را به ثمر برسانند جامعه و مردم 
را به سوی بد اخالقی سوق می دهند. دولت باید 
به وظیفه خود عمل کند، سیاســت های دولت 
قطعــا می تواند بر رضایتمندی و شــادی تأثیر 
بگذارد. سیاست گذاران برای ارتقای ابعاد مادی 
و معنــوی در جامعه چه می کنند؟ کشــورهای 
متکی بر مردم ســاالری شــروع به ارزیابی رفاه 
و مطالبات شــهروندان می کنند با اندازه گیری 
از رضایت از زندگی مردم و معنا بخشــیدن به 
زندگی مــادی و معنوی وقتی در جامعه تثبیت 
شــد. وقتی اقدامــات مبنی بــر رضایت جامعه 
صــورت نمی گیرد به ما بگوییــد مردم چه باید 
بکنند؟ اختصــاص میلیاردها تومان به نهادهای 
بی اهمیت منجر به درد و رنج ملت می شــود و 
در این میان دولت و مجلــس چرا اولویت های 
بودجــه کشــور را تغییر نمی دهنــد؟ می دانیم 
که برخــی از پدیده ها مانند رانت و فســاد و... 
می توانند رفاه را در جامعه کاهش دهند و مردم 
را خشــمگین کنند. دولت در حال حاضر برای 
مبارزه با فســاد بر چه شاخص هایی تکیه دارد؟ 
اکنون شاخص های بهزیســتی روانی-اجتماعی 
می توانند به حاکمیت کمک کنند تا سیاست ها 
و تصمیمات برنامه ریزی شــده و زیرکانه تری را 
اتخاذ کنند. مردم را نباید اذیت و آزار داد. هیچ 

کلید واحدی برای رضایتمندی ملت و شــادی 
وجــود ندارد اال حمایــت اجتماعی، معنوی که 
مبتنی بر احساسات مردم تاثیر بگذارد و جامعه 
را به اهداف بزرگتر ســوق دهد. امروز احساس 
ارزشــمندی و توجه به مقام انســانیت و توجه 
به حق و حقوق توســط مردم تجربه نمی شود. 
جامعه رضایتمند، روابــط اجتماعی قوی دارد. 
به نظر می رســد توجه دولت ها به شــاد کردن 
جامعــه یکی از راه های خوب بــرای حرکت به 
ســمت یک جامعه مادی و معنوی است. باید به 
دنبــال رضایت مردم از زندگی و لذت از زندگی 
رفت. بــرای دهه ها، آنچه که مــردم را غمگین 
و ناراضی می کند و همچنین معیارهای اشــک 
درآوردن ارزان مردم آزمایش شد. مردم از خود 
می پرســند که آیا شادی چیز خوبی نیست؟ آیا 
ممکن اســت شــادی و رضایتمندی جامعه در 
مقایســه با هر اعتقادی، خودپسندانه و بیهوده 
باشد؟ راه رسیدن به خوشبختی جامعه، زندگی 
اســت. بارها و بارها متوجه شــده ایم که مردم 
غــم زده و فقیر عملکرد مثبت و موثرتری ندارند 
و همچنیــن به جامعه هیــچ کمکی نمی توانند 
بکننــد. مزایای جامعــه متکی بــر معنویت و 
مادیت پایدار و مهم اســت. نمی تــوان آن ها را 
نادیده گرفت. جامعه رضایتمند نه تنها احساس 
بهتری دارد، بلکه در دســتیابی بــه چیزهایی 
که برای کشــور ارزش دارد بهتر عمل می کند. 
مردم وقتی همه چیز را به خوبی لمس میکنند 
و زمانــی رضایت مندی اتفــاق می افتد که باور 
کنند زندگی شــان خوب پیش می رود و لحظه 
به لحظه احســاس خوبی دارند و تجارب آن ها 
عمدتاً مثبت شــود. در همــه فرهنگ ها، مردم 
می خواهند زندگی شان رضایت بخش و ارزشمند 
باشد. در همه فرهنگ ها، مردم ترجیح می دهند 

احساس رضایت یا شادی کنند.

درباره 
رضایت مندی

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار

یادداشت

کریستین امانپور از گذاشتن روسری در مصاحبه با 
رئیسی خودداری و رئیسی هم در واکنش، مصاحبه 

را لغو کرد. 
به گزارش عصرایران، کریستین امانپور روزنامه نگار 
قدیمی و ۶۴ســاله شبکه سی ان ان آمریکا گفت 
که از گذاشــتن حجاب برای انجــام مصاحبه با 
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در نیویورک 
خودداری کــرد و به همین دلیل هم رئیســی، 

مصاحبه را لغو کرد. 
امانپور با انتشــار ۷ توییت و عکس صندلی خالی 
رئیســی هنگام مصاحبه، به جزئیــات این اتفاق 

پرداخت. 
رئیسی که برای حضور در نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا به ســر 
می برد، اعتراضات در ایران علیه گشــت ارشاد و 
واکنش ها به مرگ مهســا امینی دختر 22ساله 
بعد از بازداشت توسط گشــت ارشاد، این سفر را 

تحت الشعاع خود قرار داد. 
کریستین امانپور خبرنگار ایرانی - بریتانیایی متولد 
لندن بــوده و هم اکنون در ســی ان ان فعالیت 
می کنــد. او تاکنون با چهره های مشــهور دنیای 
سیاست مصاحبه داشته و می توان وی را در ردیف 

مهمترین خبرنگاران جهان دانست. 
براساس توییت های منتشر شده از سوی امانپور، 
»دســتیار رئیس جمهور ایران بعد از گذشت ۴0 
دقیقه از زمان تعیین شــده برای انجام مصاحبه 
حاضر شــد و به او گفت رئیسی پیشنهاد می کند 
حجاب داشته باشــد زیرا ما در ماه مقدس محرم 

و صفر هستیم«. 
کریستین امانپور در توییتر اضافه کرد: 

»اعتراضات، ایران را دربرگرفته و بعد از درگذشت 
مهســا امینی در هفته گذشته بعد از بازداشتش 
توســط گشت ارشــاد، زنان حجاب خود را آتش 
می زنند. گروه های حقوق بشری می گویند حداقل 
۸ نفر شب گذشته کشته شــدند. برای سوال از 
رئیس جمهور رئیســی در این باره و بیشتر از آن، 

برنامه ریزی کرده بودم.« 
او افزود: »این اولین مصاحبه برنامه ریزی شــده 
با رئیس جمهور رئیســی در خــاک آمریکا بود. 
بعداز هفته ها برنامه ریزی و ۸ ساعت آماده سازی 

تجهیزات و دستگاه های ترجمه و نور و دوربین ها 
آمــاده بودیم اما اثری از رئیــس جمهوری نبود. 
یکی از دســتیاران رئیس جمهور بعد از گذشت 
۴0دقیقه از زمان تعیین شده برای مصاحبه آمد 
 و گفت که رئیس جمهور پیشنهاد می کند حجاب 

داشته باشم«. 
امانپور در ادامه توییت کرد: 

»مودبانه رد کردم. گفتم ما در نیویورک هستیم. 
اینجا هیچ قانون و سنت محلی درباره اینکه من باید 
روسری داشته باشم نیست. من گفتم که هیچکدام 
از روسای جمهوری ایران که با آن ها خارج از ایران 

دیدار داشتم چنین درخواستی نداشته اند«. 
»دستیار رئیس جمهور گفت اگر موافقت نکنید و 
حجاب نداشته باشید مصاحبه ای در کار نخواهد 
بود. او گفت مسئله احترام است و به شرایط ایران 
اشاره کرد. اشــاره او به اعتراضات ایران بود. من 
دوباره گفتم من نمی توانم با این شرط بی سابقه 
و غیرقابــل انتظار، موافقت کنم. به این شــکل، 
محل مصاحبه را ترک کردیم. با ادامه اعتراضات 
در ایران، گفتگو با رئیس جمهور رئیسی، لحظه 

مهمی بود«. 
امانپور در 2۵ ســال اخیر، با همه روسای جمهور 
ایران به هنگام ســفر آن ها به نیویورک، مصاحبه 
اختصاصی داشته اســت. بررسی عکس همه این 
مصاحبه ها نشان می دهد او در هیچ کدام روسری به 
سر نداشته است. البته امانپور به هنگام سفر به تهران 

و مصاحبه با مقامات ایرانی روسری داشته است. 
امانپور همچنین عکسی از خود در حالی که صندلی 
روبه رویش خالی است منتشر کرد و نوشت: »لذا 
از مصاحبه صرف نظر کردیم. مصاحبه انجام نشد. 
در حالی که اعتراضات در ایران ادامه دارد صحبت 

کردن با رئیس جمهور رئیسی مهم بود«. 
خبرگزاری فرانســه نوشــته اســت: »این اتفاق 
همزمان با اعتراضات در ایران روی داد. براساس 
آمار رســمی، ۱۷ نفر حداقل در اعتراضات ایران 
کشته شدند. این اعتراضات از زمان اعالم مقامات 
در ۱۶ ســپتامبر درباره مرگ دختر جوان مهسا 
امینی 22ساله به هنگام بازداشت آغاز شد. پلیس 
اخالق }گشــت ارشــاد{ او را به دلیل لباسش 

بازداشت کرده بود«.

خبر

بیانیه سپاه درباره حوادث اخیر

جدل برجامی ایران و آمریکا
تیتر

دانشگاه در ایران 
بی خاصیت 
شده است

نیمی از جمعیت 
ایثارگران کشور 

مستاجرند

در جامعه سالمندی
فقر ۲ برابر 

سایر گروه هاست

اظهار نظر اولیه 
پزشکی قانونی 

درباره مهسا امینی
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قیمت در سراسر کشور  8000 تومان )روزنامه آفتاب اقتصادی همراه روزنامه در سراسر کشور(

لغو مصاحبه امانپور و رئیسی به دلیل روسری

در حالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران می گوید: »توافق هسته ای هنوز در دسترس است«، 
 جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی است: »تا بازگشت به توافق هسته ای با ایران، فاصله زیادی داریم«. جدال 
 کالمی - برجامی مقامات ایرانی و آمریکایی را باید در جایی دیگر، ال به الی یکی از درخواست های جمهوری اسالمی ایران بررسی کرد،

آن جایی که گفته شده: »بسته شدن پرونده ایران در آژانس شرط دستیابی به توافق است.«
صفحه 7

یک جامعه شناس در گفتگو با آفتاب یزد:

رئیس بنیاد شهید: 
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ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای مجاهدت های ایثارگرانه 
و فداکارانه فرماندهی انتظامی کشور را ضامن اقتدار و امنیت نظام و 

کشور دانست. در این بیانیه آمده است:
تاریخ انقالب اســالمی مملو از خباثت ها و کینه توزی های دشمنان 
 قســم خورده خارجــی و فریب خــوردگان داخلی اســت که برای 
 ضربه زدن به نظام و میهن اســالمی و دســتیابی به اهداف و مقاصد 

شوم و شیطانی خود از هر فرصت و بهانه ای استفاده کرده اند.
این بیانیه می افزاید: بحران ســازی های منطقــه ای و قومی در اوایل 
پیروزی انقالب و اســتقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی؛ همراهی 
و حمایــت از رژیــم بعث عراق در جنگ تحمیلی هشــت ســاله؛ 
فتنه سازی های متعدد پس از دفاع مقدس؛ ترور دانشمندان و نخبگان 
کشور ؛ اعمال جنگ اقتصادی و تحریم های گسترده و دائمی ظالمانه؛ 
عملیات روانی و جنگ همه جانبه تبلیغاتی، رسانه ای و ترکیبی امروز 
 که با مستمســک قرار دادن درگذشــت یکی از هموطنان با القای 
روایت های جعلی و جهت دار به افکار عمومی دنبال می شــود ، تنها 
مصادیقی محدود و اندک از سیاهه اقدامات نظام سلطه و صهیونیسم 
و پیاده نظام های داخلی آن علیه جمهوری اسالمی و ملت عظیم الشأن 

ایران به شمار می رود.
این بیانیه توطئه اخیر دشمن که با جمع آوری، تجمیع ،سازماندهی 
و آموزش تمامی ظرفیت های شکست خورده و پراکنده و تجهیز آن 
به ســالح خشونت و رفتار داعشــی دنبال می شود را تالشی عبث 
و محکوم به شکســت توصیف و تصریح کرده است: بی شک فتنه 
جاری که انتقام از ایســتادگی ، پیشرفت، موفقیت و دستاوردهای 
راهبــردی اخیر نظام و ملت ایران در عرصــه های مختلف به ویژه 
در حوزه اقتصادی و سیاســی مانند عضویت جمهوری اسالمی در 
ســازمان شــانگهای و بی خاصیت کردن تحریم و جنگ اقتصادی 
دشــمن و ســفر الهام بخش ریاســت محترم جمهوری اســالمی 
به نیویــورک و اعالم مواضع قاطع، شــفاف، هوشــمندانه و غرور 
برانگیــز در اجــالس عمومی ســازمان ملل متحد را با چاشــنی 
رفتار خشــن و داعش گونه در مواجهه با مــردم و نیروهای حافظ 
امنیــت جامعه دنبال می کند در برخورد با ســد بصیرت ، بیداری 
و هوشــمندی ملت نتیجه ای جز خفت و رسوایی در پی نداشته و 
 شکســت عبرت آموز دیگری بر فهرســت ناکامی های جبهه متحد 

ضد انقالب و دشمنان ایران اسالمی خواهد افزود.
ایــن بیانیه با قدردانی از عدم همراهی ملت ایران با توطئه ســازمان 
 یافته نفاق و دشــمنان انقــالب در هجمه به ارکان امنیت کشــور 
به ویژه نیروهای حافظ نظم، امنیــت و آرامش جامعه در فرماندهی 
انتظامی کشــور آورده است : مردم قدرشناس ایران اسالمی هیچگاه 
 مجاهدت هــای حافظان امنیــت و جلوه های شــکوهمند حضور و

 نقش آفرینی های فداکارانــه و افتخارآمیز آنان در حفظ و برقراری 

امنیت مرزی و شــهری و مقابله قاطع با اخاللگران، هنجارشــکنان، 
آشــوبگران و برهم زنندگان نظم عمومی و ســالمت جامعه را از یاد 

نخواهند برد و همواره قدردان خادمان واقعی خود هستند.
در این بیانیه با تقدیر و تحســین برخورد هوشیارانه ، مقتدرانه و توام 
با درایت و خویشــتن داری آحاد فرماندهــان و کارکنان فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران برای صیانــت از امنیت و آرامش 
ملت برابر آشــوب طلبان و تخریب گــران اموال عمومی تاکید کرده 
است: فرماندهی مقتدر انتظامی که همواره حافظ جان، مال و ناموس 
ملت ایران بوده است و در این راه خطیر و مقدس شهدای گرانقدری 
تقدیم میهن اســالمی کرده است ، به فضل الهی و به مدد همراهی 
هموطنان عزیز و همکاری سایر نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور، 
برگ زرین دیگری از ســربلندی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه 
 و مردم و مقابله موفق با توطئه دشــمنان را بر کارنامه افتخارات خود 
خواهد افزود. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به لزوم هوشمندی 
و هوشیاری نسبت به تالش خباثت آمیز و رذیالنه دشمن برای هدف 
 قرار دادن احساســات پاک جوان پرشور امروز و سوء استفاده از آن با 

 بهره گیری از جنگ روانی و رسانه ای و اهمیت نقش آفرینی شخصیت ها و
 گروه های مرجع به ویژه دانشجویان عزیز به عنوان پرچمداران علم و 
آگاهی در صحنه آگاهی بخشی و خنثی سازی توطئه های این روزهای 
دشمن تاکید شده است: بی شک نسل جوان جامعه بالنده و انقالبی و 
دانشجویان فهیم به عنوان آینده سازان این سرزمین با نگاه به اهداف 
و آرمانهای اصلی انقالب و مسیر درخشان و همواره پیش روی کشور 
نقشه پلید دشمن را ابتر و مصمم تر از گذشته به مسئولیت های بزرگ 

خود در تداوم پیشرفت و سربلندی کشور خواهند اندیشید.
 این بیانیه تحت الشــعاع قرار دادن حضور بی نظیر، شــگفت انگیز، 
قدرت ســاز و معنادار مردم در راهپیمایی عظیم اربعین حســینی را 
از دیگر علت های هجمه گســترده رســانه ای و جنایات میدانی این 
روزهای دشمنان علیه جمهوری اسالمی در مقطع کنونی عنوان و آن 
 را نشانه هراس بدخواهان از اقتدار ، صالبت و پیش روندگی نظام و ملت 

عظیم الشان ایران اسالمی به سمت آرمان های تمدن ساز دانست.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این بیانیه با تأکید بر اینکه حافظه 
تاریخی ملت ایــران هیچ گاه خباثت ها و خیانــت های منافقین ، 
خودفروختگان ،وطن فروشان و ایادی استکبار علیه ملت ایران را از یاد 
نخواهد برد، تصریح کرده است: جبهه معاندین و جریان نفاق جدید 
که امروز به ظاهر خود را داغدار ملت می دانند، کســانی هستند که 
دشمنان را به تنگ کردن حلقه تحریم علیه مردم، ترور دانشمندان، 
تداوم فشارهای اقتصادی و حتی حمله نظامی به کشور ترغیب کرده 

و می کنند و بدون شک در دل از رخدادهای این روزها شادمانند.
این بیانیه در پایان با ابراز همدردی با خانواده و وابســتگان مرحومه 
 مهســا امینی از قوه قضائیه درخواست کرده اســت شایعه سازان و 
دروغ پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به 
مخاطره می اندازند، شناسایی و برخورد قاطعانه، عادالنه و عبرت آموز 

با آنان انجام دهد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َِّذیَن َءاَمُنوا َوَما یَخَدُعوَن إاِلَّ أَنُفَسُهم َوَما یَشُعُروَن«  َ َوال »یَُخـِدُعوَن اهللَّ
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دلســوزی برای فوت خانم مهســا امینی یا تبدیل او به عنوان رمز 

اغتشاش و تقابل با مقدسات و ارزشهای اسالمی؟!
 فقــط کســانی از فوت او بســیار لــذت می برند که نــام او را رمز

 اغتشــاش و ابزار تقابل با مقدسات و نظام اسالمی قرار داده اند. اگر 
اغتشاش گران و حامیان آنان دلسوز و یار مظلوم هستند، چرا در قتل 
واضح انسانهای مظلوم در کشورهای غربی، عبری و عربی اینچنین 

سینه چاک نشدند؟!
اینان عاشق کشته سازی اند تا بتوانند زیر پوشش دلسوزی دروغین و 

فریب شناختی عده ای، اهداف پلید خود را محقق سازند.
البته قوه قضائیه باید علت فوت خانم مهسا امینی را مثل هر شهروند 
دیگــری طبق ضوابط و به دور از هیجانات و در چارچوب قانون -نه 
کم و نه زیاد- مورد بررسی منطقی قرار دهد. چنانچه عنصری مقصر 
شناخته شود باید با آن برخورد قانونی نماید و اجازه ندهند هیجانات 

ساختگی دشمنان، قانون مندی را به حاشیه کشاند.
هیجانات فریب خوردگان، موجب اشــتباه محاســباتی دشمنان و 
دلگرمی آشوب گران شده است، لذا از آنان می خواهیم که به سرعت 
خط خود را از خط ضد انقالب و دشــمنان پرچم و استقالل ایران 

اسالمی و قاتالن شهید سلیمانی ها و شهید همدانی ها جدا سازند.
آنان باید مواظب باشند که بیش از این، کشور و برنامه های اقتصادی 
که از مسیر برنامه های دانش بنیان، خنثی کردن تحریم ها، تحکیم 
روابط پایه دار با همســایگان و هم پیمانان، عضویت در شانگ های، 
توفیقات بین المللی دولت سیزدهم، تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه 
و... پیــش می رود را گرفتار کندی نکنند و بدانند که اغتشاشــات، 
موجب احســاس قوت کاذب در دشمنان در مذاکرات و پیچیدگی 

حل مشکالت خواهد شد.
دشمنان بدانند که صبر و بردباری نظام اسالمی و صبر ملت غیرتمند 
ایران اسالمی حد و پایانی دارد. صبر انقالبیون فرصت برای کسانی 

که از سر ناپختگی تحت فشار روانی و تحریک هیجانی رسانه های 
غربی و دلبستگان داخلی شان قرار گرفتند، به خود بیایند و متوجه 

اهداف پنهان دشمنان پشت مرگ خانم مهسا امینی شوند.
برخی از انگیزه ای دشمنان در راه اندازی اغتشاشات جاری عبارتند از:

-  عصبانیت محور عبری، غربی و عربی از حرکت تمدن ساز اربعین 
و ناکامیشان از ایجاد اختالل در این اجتماع بی بدیل.

 -  پیشــگیری از توفیقات امید بخش دولت ســیزدهم و تبدیل آن
 به دولت الگوی بی نظیر انقالبی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران.

- تحت الشعاع بردن حضور ریاست جمهور در نیویورک است. دیدم 
که آیت اهلل رئیسی با طرح دیدگاه های قاطع و عزتمندانه ملت ایران 
و به چالش کشاندن استکبار و صهیونیسم انسان ستیز، تحریم ملتها، 
تشکیل و تقویت تروریست دولتی، چپاول ثروت ملتها، ترویج جنگ 
و خون ریزی و... توانست تعالی نظام و تحقیر دشمنان را پیش برد.

-  ایجاد انحراف در افکار و ذهنیت جهانیان نسبت به سیاست های 
جنایت کارانــه امریکا، انگلیس و نظام های لیبــرال به ویژه بعد از 
 مرگ ملکه جنایت کار انگلیس که عامل مرگ چند میلیون ایرانی

 در قحطی ناشی از جنگ جهانی ســاخته او بود و میدان دادن به 
خون آشامان )زن و کودک کش( رژیم جعلی و غاصب اسرائیل.

- تقویت جریانات ضد انقالب ُکرد و تجزیه طلبان ایران.
 -  به حاشــیه بردن فتنه مشروعیت بخشــی حاکمان خائن عرب

 به اسرائیل.
-  پیشگیری انقالب اسالمی ایران و جبهه مقاومت در تسخیر قلوب 

ملت های جهان.
-  پیشــگیری از سرعت هم افزایی ایران اســالمی با همسایگان و 

قدرتهای هم پیمان.
-  و...

نیروی  انتظامی صبور و وظیفه شناس برای حفظ امنیت همه جانبه 
مردم عزیز، پیوســته جان خود را به خطر انداخته اما تاکنون برای 

دفاع از خود یک گلوله حتی به قاتل خود شلیک نکرده است!
دشمنان از جمله آمریکا، انگلیس و اسرائیل جعلی در طول انقالب، 

از خود گذشــتگی و وفای جوانان ما به ارزشهای انقالب اسالمی را 
در همه صحنه های معنوی، علمی، سیاســی، اجتماعی و جهادی و 
سرســختی آنان در برابر توطئه و دشمنی های خود را بارها تجربه 

کرده اند.
دولت مردان و مجلس باید توجه کنند که تا چه زمانی باید شــاهد 
ترور امنیت روانی مردم در فضای مجازی رها شــده باشیم؟ تا چه 
زمانی باید در این جنگ شــناختی شاهد هجمه به افکار و دل های 
پاک نوجوانان و جوانان عزیزمان باشــیم؟! تا چه زمانی باید شاهد 

فروپاشی خانواده ها توسط فضای مجازی ولنگار باشیم؟! و...
 این در حالی اســت کــه امروز رســانه ها و خبرگزاری  های انقالبی 
در مقایسه با رســانه های جریانات دگر اندیش داخلی که از سوی 
 غول رسانه استکبار جهانی حمایت می شــوند، بسیار اندک است.

 لذا ضرورت سامان دهی فضای مجازی و تکثیر رسانه ها و خبرگزاری  
انقالبی در جامعــه و نیز افزایش پهنای باند اینترنت شــبکه های 
اجتماعی خودی و حمایت مالی از آنان )پیش از راه اندازی مدیریت 

شبکه ملی اطالعات( بیش از هر زمانی خودنمایی می کند.
از دستگاه های امنیتی قاطعانه می خواهیم که بدون هر گونه مالحظه 
و مصلحت اندیشی طراحان، مشوقان و عامالن اغتشاشات که موجب 
خسارت های داخلی و بین المللی شده اند را شناسایی و قوه قضائیه 

نیز آنان را با اشد مجازات به سزای اعمالشان برسانند.
در پایان:

۱- حوزه علمیه قم به عنوان مادر نظام در عرصه تربیتی، بصیرتی و 
جهاد تبیین، وظیفه  مدارانه عمل می نماید.

۲-  مردم انقالبی، بصیر، مؤمن، موقعیت شناس و صبور ایران اسالمی 
که دنــدان بر جگر نهاده اند، همانگونه که در عرصه رســانه فضای 
مجازی با روشنگری و جهاد تبیین، عاقالنه و جانانه دل می سوزانند 
مثل همیشه خود جوش ولی هماهنگ با دستگاه های امنیتی، جواب 
مناسب و شکننده دیگری را با حضور فعال در راهپیمایی بعد از نماز 

جمعه و تجمعات مقتضی به دشمنان خواهند داد.
۳1 شهریور 1401

بیانیه سپاه درباره حوادث اخیر
 تاریخ انقالب اسالمی مملو از خباثت ها و کینه توزی های دشمنان قسم خورده خارجی و فریب خوردگان داخلی است

 بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین در محکومیت و ضرورت برخورد قاطع با اغتشاشگران و فتنه انگیزی دشمنان

۱40۱- رســانه های خارجی معاند در پی 
برخی اعتراضات دنبال سیاه نمایی هستند. 
دشمنان رسانه ای سخت مشغول تحریک 
احساسات مردم هستند. مردم باید هوشیار 

باشند و فریب آنها را نخورند. )6/۲8(
۱4۱0- مــا از مرگ خانم ســقزی خیلی 
ناراحت هســتیم اما دوست نداریم کشور 
دچار تنش و اختالفاتی شــود. مسئوالن 
با تدبیر مســائل پیش آمده را حل و فصل 

کنند. )6/۲8(
۱43۱- خبردار شــدیم امین تارخ بازیگر 
پیشکسوت کشــورمان هم به دلیل سکته 
قبلی در بیمارستان بستری شده. امیدواریم 
وی هرچه سریع تر سالمت خود را بازیابد. 

)6/۲8(
۱44۱- چقــدر زیبا فرمانــده یگان ویژه 
خطــاب به معترضین ســخن گفتند و به 
مردم اعالم کردند: ما عزادار مهســا امینی 
هستیم و ایران اسالمی، ایران همه ماست. 

درود بر این فرمانده عزیز. )6/۲8(
۱50۱- در برنامه تلویزیونی در مورد فوت 
مهسا امینی چه اتفاق جدیدی افتاد و بحث 
و جدل حســابی بین آقای گنجی و آقای 
کرباسچی پیش آمد. این برنامه بسیار هم 

پربیننده بوده. )6/۲8(
۱5۲۱- یــک نماینده مجلــس می گوید: 
یک فرد از کردســتان تا تهــران درحال 
فیلمبرداری از مهســا امینی بوده. آیا این 

سخنان صحت دارد؟ )6/۲8(
۱53۱- صحت دارد سایت دولت هم مورد 
حمله ســایبری قرار گرفته؟ سایت بانک 
مرکزی هم امکان دارد مــورد حمله قرار 

گرفته باشد که بسته شده بود؟ )6/۲8(
۱540- در این شرایط خاص صدا و سیما 
ســعی کند برنامه هایی یــا میزگردهایی 
برای آرام کردن فضا مهیا کند. سعی کند 
محیطــی آرام و به دور از تنش را به وجود 

بیاورد. )6/۲8(
08۱۱- ایــن اعتراضات اخیر نباید موجب 
تهمــت زدن جناح های سیاســی به هم 
بشود. چرا کاری برای ایجاد همدلی و وفاق 
نمی کنند تا این مسائل فروکش کند؟ باید 
جو همدلی ایجاد کرد و مردم را به آرامش 

دعوت کرد. )6/30(
08۲۱- خیلــی ناراحت کننده اســت این 
اتفاقات اخیر. امیدواریم کامال این مســائل 
رفع و رجوع شود و کسی هم دیگر آسیب 
نبیند. خساراتی هم به اموال عمومی وارد 

نشود. )6/30(
0905- چنــد نماینده مجلــس از دولت 
خواستند اجازه دهد تا برخی نیروها طومار 
اغتشاشــگران مفســد را بپیچند. آیا این 
حرفها بیشتر مشکل ســاز نمی شود؟ چرا 

دعوت به آرامش نمی کنند؟ )6/30(
09۱۲- یــک نماینده مجلــس می گوید 
گزارش مجلس درباره مهسا امینی تقریبا 
آماده اســت منتظر نظر کتبی و رســمی 
پزشک قانونی هســتیم. آیا پزشک قانونی 

هنوز نظر نهایی را اعالم نکرده؟ )6/30(
093۱- چرا وزیر ارتباطات در مورد قطعی 
اینترنت سخنان متناقض می گوید؟ یکجا از 
قطعی می گوید زمــان دیگر آن را تکذیب 
می کند؟ البته همــه می دانیم اینترنت ها 

دچار اختالل می شوند. )6/30(
۱005- به برخی از نمایندگان که سخنان 
جنجالی می گویند باید گفت شما اگر دنبال 
ایجاد آرامش در فضای کشور باشید برخی 
حرف ها را به زبان نمی آورید! ســعی کنید 
کمکی به رفع مشکالت و ایجاد آرامش در 

کشور کنید. )6/30(
۱0۱۲- آقای کرباســچی شــهردار سابق 
تهران در یک برنامه تلویزیونی با توجه به 
مسائل پیش آمده در مورد حجاب گفته اند 
باید در مورد این قانون تجدیدنظر بشود. در 
واقع بســیاری از کارشناسان چنین نظری 

دارند. )6/30(
۱0۲۱- اعالم شده سایت بانک مرکزی از 
دسترس خارج شــده، اما سخنگوی بانک 
مرکزی می گوید هک نشده ایم پس دلیل از 

دسترس خارج شدن آن چیست؟ )6/30(
۱03۱- به خاطر وقایع و مســائلی که در 
چند روز اخیر پیش آمد بســیار ناراحت و 
متأسف شدیم. متاسفانه عده ای هم به اموال 
عمومی خسارت های زیادی وارد کردند که 

بسیار ناراحت کننده است. )6/30(
۱04۱- رئیس جمهور محتــرم از خانواده 
مهسا امینی دلجویی کردند و قول پیگیری 
دادند اما برخی افراد مثل برخی نمایندگان 
به جــای همدردی حرف هایی می زنند که 
بیشتر باعث ناراحتی مردم می شود. )6/30(

۱053- مشاور سابق پوتین رئیس جمهور 
روسیه در ســخنانی عجیب گفته پوتین 
آماده اســتفاده از ســالح های اتمی علیه 
کشــورهای غربی اســت. اگر این حرف ها 
صحت داشــته باشــد یک تهدید جهانی 

است. )6/30(
۱۱05- وزیر ارتباطــات گفته اند طبیعی 
اســت به خاطــر برخی مســائل امنیتی 
محدودیت هایــی در خصــوص ســرعت 

اینترنت ایجاد شود. )6/30(
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اوکراین 

امانوئل ماکرون:
بازگشت روسیه و اوکراین

 به میز مذاکره،
 را ه حل پایان مناقشه است

رئیس جمهوری فرانسه گفت که بازگشت روسیه 
و اوکراین به میز مذاکره، را ه حل پایان مناقشــه 

جاری است.
به گــزارش ایلنا به نقل از ســی ان ان، »امانوئل 
ماکــرون« رئیس جمهوری فرانســه گفت که 
بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را ه حل 
پایان مناقشه جاری است.وی گفت که روسیه و 
اوکراین برای پایان دادن به بحران باید مذاکرات 
را از سربگیرند.ماکرون با انتقاد از تصمیم روسیه 
مبنی بر بســیج کردن نیروهای ذخیره نظامی 
بــرای حضور در جنگ اوکرایــن، گفت که این 
اقدام باعث از دســت دادن فرصت برای حرکت 

به سوی صلح می شود.

 خاورمیانه 

گفت وگوی تلفنی
 پوتین و بن سلمان

کاخ کرملین از تمــاس تلفنی رئیس جمهوری 
روسیه و ولیعهد عربستان درباره همکاری های 

اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاخ کرملیــن طی بیانیه ای از 
تماس تلفنی »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روسیه و »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
درباره همکاری های اقتصــادی خبر داد.در این 
بیانیه آمده است که این تماس تلفنی به مناسبت 
نودمین ســالگرد تاسیس پادشــاهی عربستان 
ســعودی صورت گرفته و در جریان آن درباره 
تحوالت بازار انرژی و همکاری برای ثبات قیمت 
نفت رایزنی شــد.همکاری درچارچوب سازمان 
همکاری های شــانگهای و بیانیه صادرشده در 
کنفرانس سمرقند از دیگر محورهای این تماس 

تلفنی بوده است.

 بریتانیا 

 تلگراف گزارش داد
دولت بریتانیا 

انتقال سفارتخانه خود
 به قدس اشغالی را بررسی می کند

روزنامه تلگراف به نقل از منابع آگاه خود گزارش 
داد که نخســت وزیر این کشــور در گفت وگو با 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی احتمال انتقال 
ســفارت این کشــور به بیت المقدس را مطرح 

کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، روزنامه 
تلگراف به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که 
»لیز تراس«، نخست وزیر این کشور در گفت وگو 
با »یائیر الپید« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
احتمال انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس 
را مطرح کرده است.این روزنامه انگلیسی نوشت: 
»لیز تراس گفته که ممکن است از دونالد ترامپ 
 پیروی کرده و سفارت انگلیس در سرزمین های 
اشغالی را به بیت المقدس منتقل کند.«بر اساس 
این گزارش، یک سخنگوی دفتر نخست وزیری 
انگلیس گفت که تراس به الپید درباره بررسی 
موقعیت فعلی سفارت انگلیس در سرزمین های 

اشغالی اطالع داده است.

 ارمنستان 

وزارت دفاع ارمنستان خبر داد
نقض آتش بس باکو و ایروان 

توسط نیروهای نظامی آذربایجان
وزارت دفاع ارمنستان از نقض آتش بس توسط 

نیروهای مسلح آذربایجان خبر داد.
به گزارش ایلنــا به نقل از تــاس، وزارت دفاع 
ارمنســتان از نقض آتش بس توســط نیروهای 
مسلح آذربایجان خبر داد.این وزارتخانه اعالم کرد 
که نیروهای آذربایجان به مواضع ارتش ارمنستان 
در بخش شــرقی حمله کردنــد.وزارت خارجه 
ارمنستان همچنین افزود: »حدود ساعت هفت و 
40 دقیقه صبح جمعه به وقت محلی، )حدود 6 
و 40 دقیقه به وقت مسکو(، نیروهای جمهوری 
آذربایجان با گشودن آتش از سالح های سبک با 
کالیبرهــای مختلف به مواضع نظامی در بخش 
شرقی مرز ارمنستان و آذربایجان، بار دیگر اقدام 
بــه نقض آتش بس میان دو طرف کردند. حمله 
دشمن با آتش متقابل، سرکوب شد«.گزارشی از 
تلفات در جریان این تنش ها منتشر نشده است.

 آسیا 

 گفت وگوی وزرای خارجه
 عراق و عربستان

 درباره مذاکرات تهران و ریاض
وزرای خارجه عراق و عربستان درباره مسائل مهم 
منطقه ای از جمله ادامه مذاکرات ریاض و تهران 
گفت وگو کردند. به گــزارش ایلنا به نقل از واع، 
»فؤاد حســین« وزیر خارجه عراق و »فیصل بن 
فرحان« همتای عربستانی وی درباره مسائل مهم 
منطقه ای از جمله ادامه مذاکرات ریاض و تهران 
گفت وگو کردند. دو طــرف در این دیدار که در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برگزار شد، درباره روابط دوجانبه، راه های تقویت 
و پیشبرد آن، تالش ها برای تٔامین منافع مردم و 
 اقدام های عراق برای کاهش تنش بین ریاض و

 تهــران رایزنی کردند. وزیر خارجه عراق در این 
دیدار با تٔاکید بر عالقمندی کشورش به برقراری 
 بهتریــن ارتباط بــا تمامی کشــورهای جهان 
به ویژه همسایگان، خواســتار افزایش تالش ها 
 برای بازگشت ثبات به منطقه از طریق گفت وگو و

عدم دخالت در امور داخلی کشورها شد. 

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور که به منظور شرکت در هفتاد 
و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، به نیویورک مقر این 
سازمان ســفر کرده بود، پس از سخنرانی در این نشست و برگزاری 
برخی برنامه های جانبی دیگر، با استقبال معاون اول و معاون ارتباطات 
بین الملل دفتر مقام معظم رهبری وارد تهران شــد. گفتنی اســت 
سیدابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در آخرین برنامه 
در چهارمین روز از سفر به نیویورک در نشستی با حضور ایرانیان مقیم 
آمریکا شرکت کرد. رئیس جمهور ضمن قدردانی از تالش های تخت 
روانچی به عنوان سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد و با آرزوی 
توفیق برای وی با اشاره به گزارش ارائه شده از بانک جهانی در زمینه 
پیشرفت های جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف، گفت: حقیقت 
آن اســت که ایران به برکت انقالب اســالمی و نیروهای فرهیخته، 
جوانان، زنان و مردان خود پیشرفت های بسیاری کرده است، اما برخی 
نمی خواهند آن را بیان کنند. رئیسی با یادآوری تمامی فشارها، تحریم ها 
و تهدیدها به جمهوری اسالمی و ملت ایران، اظهار داشت: با وجود این 
فشارها باز هم بسیاری از فرهیختگان از این تهدیدات فرصت ساختند و 
متوقف نشدند. رئیس جمهور با اشاره به تولید 96 درصد از داروی مورد 
نیاز کشور در داخل و صادرات محصوالت دارویی به دیگر کشورها اظهار 
 داشت: دانشمندان و جوانان ما با پشتکار و انگیزه کارهای بسیار بزرگی 
انجــام داده اند به طوریکه ایران در حال حاضر در عرصه های مختلف 
حرف برای گفتن دارد. رئیسی صنایع هسته ای و نظامی را از جمله این 
پیشرفت ها دانست که در عین اعمال بیشترین تهدیدات و محدودیت ها 
با تالش دانشمندان و فرهیختگان ایرانی و در دانشگاه ها و مراکز علمی 

همین کشــور به دست آمده است. رئیس جمهور با تشریح سیاست 
توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه از فراهم شدن زمینه افزایش 
صادرات به این کشــورها خبر داد و گفت: سیاست ما توجه به تولید، 
اشتغال و میدان دادن به کارهای دانش بنیان است. رئیسی تاکید کرد: 
برداشته شدن تحریم ها حتما می تواند روند رشد و پیشرفت های فعلی را 
تسریع کند، اما اگر به هر دلیل این اتفاق انجام نشد نباید متوقف شویم 
و تا بحال هم متوقف نشده ایم. رئیس جمهور یکی از انتظارات مردم از 
ایرانیان خارج از کشــور را کمک به سرزمین مادری خود دانست و از 
فراهم بودن زمینه کار اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران و تضمین اصل 
وسود سرمایه سخن گفت. رئیسی با محترم شمردن حقوق ایرانیان 
خارج از کشــور بر ضرورت تسهیل در امور کنسولی آنان تاکید کرد. 
رئیس جمهور ســهولت رفت و آمد ایرانیان به کشور و فراهم کردن 
جاذبه های شــغلی و تحصیلی را الزم و ضروری دانست و تاکید کرد: 
هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست. رئیسی اکثریت 
قابل توجه ایرانیان خارج از کشور را از چهره های فرهیخته ای دانست 
که در خارج از کشــور یا کســب و کارهای بسیار با شرافتی دارند یا 
دنبال تحقیق، تحصیل و پژوهش هســتند. رئیــس جمهور ارتباط 
فرهنگی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور را با سرزمین ابا و اجدادی 
خــود مهم ارزیابی کرد و گفت: در مالقات هایی که در این چند روز با 
ســران برخی کشورها داشتم همه آن ها به موضوع تمدن ایران اشاره 
داشــتند. این تمدن سرمایه ای است که باید همواره آن را پاسداشت. 
رئیســی بر ضرورت ارتباط جمهوری اسالمی با همه کشورهای دنیا 
تاکید کرد و افزود: اگر کشوری بخواهد با ما دشمنی کند طبیعتاً باید 

در مقابلش مقاومت کرد. رئیس جمهور به دیدار خود با مدیران ارشد 
رسانه های آمریکایی اشاره کرد و گفت: در این دیدار سندی ارائه کردم 
که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسماً اعالم می کند که متن 
سخنان جمهوری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل منطقی و 
کامالً منطبق با مقررات بوده است. اما امپراطوری رسانه ای استکبار تمام 
تالش خود را بکار برده اســت تا این سخن و منطق را بد جلوه دهد. 
آیت اهلل رئیسی با گالیه از استانداردهای دوگانه حقوق بشری در غرب 
گفــت: در قضیه ای که در ایران برای دختر عزیزی پیش آمد خودم با 
خانواده اش تماس گرفتم و گفتم پیگیری می شود و از همین جا هم 
پیگیری می کنم. امــا در همین غرب و انگلیس در ۲8 هفته 8۱ زن 
دچار آسیب و تعدادی فوت شدند، آیا روی این موضوع هم حساسیت 
هســت؟ آیا یک اطالعیه صادر شــد؟ سال گذشته در همین آمریکا 
۱۱00 نفر به دســت پلیس کشته شدند چرا کسی برای آن اطالعیه 
صادر نمی کند. چرا کسی ســوال نمی کند این ۱۱00 نفر چطور به 
دست پلیس کشته شدند؟ رئیس جمهور با یادآوری قتل خاشقچی 
روزنامه نگار عربستانی در ترکیه سوال خود را تکرار کرد که چرا امروز 
کسی در اینباره برافروخته نمی شود؟ رئیسی با بیان اینکه دفاع از حقوق 
افراد جزو ذات جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: موضوع فوت این 
دختر عزیز را همانطور که به پدر این دختر خانم قول داده ام با جدیت 
پیگیری خواهیم کرد. رئیس جمهور با تشریح وظایف سازمان قضائی 
نیروهای مسلح برای رسیدگی به تخلفات نیروهای نظامی تصریح کرد: 
اعتراض اشکالی ندارد، اما اغتشاش در هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست، 

چون امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد.

رئیسی به تهران بازگشت
رئیس جمهور: هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست

با توجه به بروز برخی اغتشاشات و آشوب گری ها پس از فوت مهسا امینی مردم در تمام شهرها و استان های کشور با مردم تهران 
همراه شده و پس از اقامه نماز جمعه با انجام راهپیمایی این اقدامات را محکوم کردند. نمازگزاران و اقشار مردمی تهران همزمان 
با دیگر شهرهای کشور دیروز پس از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اغتشاشات اخیر و اهانت به مقدسات راهپیمایی کردند. به 
گزارش ایسنا، راهمپیمایان با سر دادن شعارهایی در محکومیت اهانت به مقدسات اعتراض خود را اعالم کردند. شعارهایی از جمله 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ بر فتنه گر، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، فریاد هر بسیجی مرگ بر آمریکا، 
منافق فتنه گر این آخرین پیام است ملت انقالبی آماده قیام است، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، نزاجا نزاجا حمایتت 
می کنیم، پلیس قانونمند تشکر تشکر، مرگ بر آشوب گر، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل و... از سوی راهپیمایان سر داده شد.
آنها عکس نوشته و تصاویری از رهبر انقالب و همچنین پرچم ایران را در دست داشتند.در پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی 
مردم ایران در محکومیت فتنه گران و هتاکان به مقدسات دینی قرائت شد. در سایر شهر های کشور نیز چنین راهپیمایی هایی در 

محکومیت حوادث اخیر برگزار شد.

راهپیمایی مردم سراسر کشور در محکومیت اغتشاشات اخیر |



اجتماعی شنبه 2مهر  1401    شماره  6400  aftab.yz@gmail.com3

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عراء: به نظر می رس��د همچنان 
دانشگاه در جامعه ایرانی تنها کورسوی امیدی است که امکان کنش 
گ��ری و فعالیت آزاد افراد را فراهم می کند. از س��وی دیگر یکی از 
اصلی ترین وظایف دانشگاه انتقال دانش و آموزش دانشجویان است. 
اما متاس��فانه سال ها اس��ت که بسیاری از صندلی های دانشگاه ها 
خالی می مانند و دانش��جویانی که به دانشگاه ها راه پیدا می کنند 
نیز آموزش مورد نظر را دریافت نمی کنند. البته باید در اینجا اشاره 
ای داش��ته باش��یم به تاسیس بی رویه دانش��گاه در ایران که باعث 
ش��ده است دانش��گاه به صورت قارچ وار در هر نقطه ای از کشور ما 
رشد کند. ما در خصوص دانشگاه امروز با دکتر مهدی حسین زاده 
 جامعه شناس و عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی به 

گفت و گو نشسته ایم.
<در ایران  دانشگاه یکدست نیست

مهدی حس��ین زاده درخصوص هویت دانش��گاه ایرانی به خبرنگار 
اجتماعی آفتاب یزد گفت:» من س��ال هاست که در فضای دانشگاه 
در جایگاه های مختلفی مانند اس��تاد و دانشجو قرار دارم .برخی از 
نظریه پردازان از پروژه شکس��ت دانش��گاه حرف م��ی زنند اما باید 
مقداری دقیق تر به این موضوع پرداخت تا مش��خص ش��ود منظور 
از شکس��ت و دانشگاه دقیقا چیس��ت. یکی از نکاتی که باید حتما 
مورد اشاره قرار بگیرد این است که در ایران مانند بسیاری از پدیده 
های دیگر از جمله دین، سیاس��ت و اقتصاد دانشگاه هم یکدست و 
یک شکل نیست و طیف های متنوعی از این پدیده ها وجود دارد. 
دانشگاه هم به همین شکل است؛ اگر به چند دهه اخیر توجه کنیم 
دانش��گاه از یک دستی خارج شده است چون یک مقوالت و پدیده 
هایی به آن بار ش��ده که آن را از دانش��گاه بودن خارج کرده است؛ 
برای مثال به دانشگاه گفته اند که به بچه پولدارهایی که نمی توانند 
دانش��گاه دولتی قبول شوند کمک کن تا مدرک بگیرند لذا دانشگاه 
آزاد شکل  گرفت؛ اوایل دانشگاه آزاد برای خود یک اصالت و هویتی 
در نظر می گرفت اما آرام آرام هویت آن در رقابت با دیگر دانش��گاه 
هایی که به ش��کل سیاسی شکل گرفته و توسعه پیدا کردند مانند 
دانش��گاه پیام نور و غیر انتفاعی مخدوش شد. حدود 120  دانشگاه 
دولتی در کش��ور وجود دارد و میلیون ها نفر در دانش��گاه های آزاد 
در حال تحصیل هستند . در ادامه دانشگاه پیام نور به شکل وسیع 
شکل گرفت و همچنین دانشگاه های فنی و حرفه ای با این نیت که 
مهارت یاد بدهند اکنون بیش از 200 هزار نفر دانشجو دارد. دانشگاه 
های غیر انتفاعی به ش��کل بسیار بی ضابطه شکل گرفته است و به 
دکان های��ی برای مدرک دادن تبدیل ش��ده اند. لذا باید به صورت 
واضح مش��خص شود منظور ما از دانش��گاه چیست؟ دانشگاه های 
بزرگ و برتر کش��ور که به نوعی به دنبال تمایز از دیگر دانشگاه ها 
هستند نیز دچار ضعف های عمده شدند. برای مثال این دانشگاه ها 
پدیده ای را به عنوان پردیس دانشگاهی به وجود آوردند که کسانی 
که توان علمی الزم را ندارند اما پول دارند بتوانند از این دانشگاه ها 

نیز مدرک دریافت کنند.
<دانشگاه بی خاصیت و اخته شده

وی در ادامه گفت:» اگر از پروژه شکست دانشگاه صحبت می کنیم 
باید دقیق مش��خص ش��ود که در مورد کدام دانش��گاه صحبت می 
کنیم . دانش��گاه در ایران اگر نگوییم م��رده اما یک جورایی اخته و 
بی خاصیت ش��ده اس��ت. بی خاصیتی دانشگاه به صورتی است که 
حتی نمی تواند کار خودش را به درس��تی انجام دهد .اگر بس��یاری 
از دانش��جویان مطالب را یاد نگرفت��ه اند ولی صرفا واحد ها را پاس 
کرده و به مقاطع باالتر رس��یده اند نشان می دهد که یک مشکلی 
وجود دارد که افراد به راحتی از فیلتر دانش��گاه عبور و حتی مدرک 
دکتری دریافت می کنند. لذا اگر این کثرت و بی س��ر و سامانی را 
بپذیریم به این می رسیم که دانشگاه امروزدارای هویتی منسجم و 
یکپارچه نیست. بسیاری از دانشگاه های امروز جامعه ما از کیفیت 
الزم برخوردار نیس��تند و این اصالت دانشگاه را به صورت جدی در 
معرض خطر قرار می دهد. اصالت دانش��گاه باید دارای یکس��ری از 

پروتکل ها باشد و این پروتکل ها رعایت شوند . «
<دانشگاه یا دکان؟

این جامعه شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بومی سازی 
نظام دانش��گاهی هویت آن را خدشه دار ساخته است گفت:»بومی 
س��ازی از مفاهیمی است که به ش��دت امکان به اشتباه انداختن را 
دارد و به نظر می رس��د معنای بس��یار متعددی را به اذهان متبادر 
می س��ازد. اسالمی کردن دانشگاه ها نوعی سند باالدستی است که 

دولت های مختلف نیز آن را دنبال کرده  و می کنند. من این طرح 
را ن��ه تنها قاب��ل اجرا نمی دانم بلکه آن را اصال درس��ت نمی دانم. 
در جامعه اس��المی من با اسالمی شدن موافق هستم یعنی فضای 
جامعه و خانواده ها اسالمی باشند همچنین دانشگاه ها هم در این 
مسیر اسالمی شدن یک بستر سازی ها و ریل گذاری هایی داشته 
باشند. اما اینکه اسالمی کردن به معنای نوعی منشور گذاشتن باشد 
که برای مثال برای حجاب افراد در این فضا حد تعیین ش��ود مورد 
قبول من نیست. این نوع اقدامات حتی با اصل متون دینی سازگار 
نیس��تند همچنین تجربه دنیا هم در این زمین��ه وجود دارد. مثال 
پاکس��تان زودتر از ایران عزیز ما جمهوری اسالمی شد و این پروژه 
اس��المی کردن در دانشگاه های پاکستان بسیار جدی تر و زودتر از 
ما شروع شد و باید به تجربه آن ها توجه کنیم . ما هم باید بدانیم که 
نباید در این مسیر به اشتباه قرار بگیریم و برای کشور و ملت هزینه 
تراشی نکنیم. این طرح و پروژه در مقایسه با کشور های دیگر نتیجه 
بخش نیست و همچنین در این زمینه ما الگویی نداریم . یک زمانی 
دانش��گاه ایرانی هویت بخش بود یعنی هم خود دانش��جو با قدرت 
هویت دانش��جویی خودش را اعالم می کرد و هم استاد دانشگاه به 
خاطر اشباع نظری به دنبال حرص پول درآوردن نبود .دانشگاه امروز 
به دکان هایی تبدیل شده که آدم ها برای کسب درآمد و مدرک به 

آن رجوع می کنند.« 
<عدم برخورداری از هویت شایسته

حس��ین زاده در پاس��خ به این س��وال که آیا امروز دانشجو هویت 
اصل��ی دانش��گاه اس��ت، گفت:»ج��واب کوت��اه من به این س��وال 
خیر اس��ت و االن حتی اس��تاد هم هویت اصلی دانش��گاه نیست. 
برس��اخت جامع��ه و آنچه ذهنیت م��ردم را می س��ازد به نظر من 
چیزی نیس��ت و اگر چیزی هم باش��د مدرک اس��ت. ب��ه عبارتی 
هویت اصلی دانش��گاه در کش��ور م��ا مدرک دادن اس��ت .هویت و 
اصالتی که شایس��ته اس��ت االن در دانش��گاه ایرانی وج��ود ندارد. 
 دانش��گاه تاریخ دارد و امروز تنوع های گذش��ته در فضای دانشگاه

 از بین رفته است.«
<تحمیل نظام بازار بر دانشگاه های ایران

این کارشناس در خصوص س��لطه نظام بازار بر دانشگاه های ایران 
گفت:» به نظر من به نحوی بازار خود را به دانش��گاه تحمیل کرده 
اس��ت.  دانشگاهی که به ش��دت وظیفه خودش را پیگیری مباحث 
علمی می دانست به درجه ای رسیده که دانشجو به دنبال کار کردن 
است تا در سیستم اقتصادی موجود حذف نشود و به اصطالح پول 
در بیاورد؛ این مورد حتی در رقابت های بین دانش��جویان نیز دیده 
می ش��ود و دانش��جویان حتی به نوعی فخر فروشی روی آورده اند. 
نظام بازار به نظر من کل سیستم جمهوری اسالمی را بلعیده است 

و همه نه تنها برای کسب سود و منفعت بیشتر که حتی برای لذت 
بیش��تر تالش می کنند. این مورد در فضای کل جامعه وجود دارد 
و به دانش��گاه هم راه پیدا کرده اس��ت ؛ از یک طرف وزارت علوم و 
دانشگاه ها به دنبال ممر درآمد هستند که حتی مثال تاالر دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران را به گروهی برای آرایشگری اجاره می 
دهند و از طرف دیگر به دنبال این هستند که پول بگیرند و به افراد 
مدرک بدهند . اصال فلسفه به وجود آمدن پردیس های دانشگاه ها 

همین است.«
<دانشگاه ایرانی زخمی و خسته است

این پژوهشگر در خصوص شکس��ت پروژه دانشگاه می گوید:» من 
جزو دسته افرادی هستم که معتقدم دانشگاه به معنای دقیق کلمه 
شکس��ت نخورده است اما در مقایسه با 4 دهه پیش زخمی، داغون 
و اخته ش��ده اس��ت. در آن زمان دانش��گاه گروه مرجع بود و صرف 
دانش��جو بودن برای افراد سرمایه اجتماعی به وجود می آورد. االن 
در دوران دانشگاه های انبوه که همه دانشجو، دکتر و مهندس شده 
اند باید مرهم بر زخم های دانشگاه گذاشت؛ یعنی دانشگاه باید احیا 
ش��ود. همچنان دانشگاهیان به نسبت اقشار دیگر جامعه مرجعیت 
اجتماعی را دارد ولی وضعیت دانش��گاه به نس��بت خودش بس��یار 
نابس��امان شده است. در گذشته منزلت ، نوع پوشش ، نوع ازدواج ، 
سبک رفتاری و کالمی و حتی نحوه اعتراض دانشجویان به صورتی 
بود که از آن الگو برداری می ش��د. دانش��گاه یک نهاد و ساختاری 
است که سال های سال کار کرده و در برخی از موارد مانند انقالب، 
جنگ، س��اختار بعد از جنگ اثر گذار بوده است. دانشگاه زخمی و 
خسته است و نیاز به ترمیم و تیمارداری دارد . به شکل شجاعانه و 
بدون ترسی باید بخشی از دانشگاه ها از بین بروند . برای مثال نیازی 
نیست استان های بسیار کم جمعیت چندین دانشگاه داشته باشند 
و باید به نس��بت جمعیت برای دانش��گاه نیز فرمول در نظر گرفت. 
تعداد دانشگاه های ایران تقریبا مساوی با دانشگاه های کشور چین 
اس��ت؛ کش��وری که چندین برابر ایران جمعیت دارد. این وضعیت 
نابسامان باید اصالح شود و مجوز بسیاری از دانشگاه باید لغو شوند 
. ی��ک کن��ش عقالنی ای که به بدنه جامعه نیز س��رایت پیدا کرده 
همین است که افراد حساب و کتاب می کنند و می بینند به صرفه 
نیس��ت که فرزندشان به دانش��گاه برود و بعد از آن بیکار باشد . لذا 
به دنبال مهارت آموزی به فرزندان خود هس��تند تا هرچه سریع تر 
وارد بازار کار شوند .علت اینکه از واژه شکست استفاده نمی کنم به 
این دلیل اس��ت که هنوز افکار عمومی دانش��گاه را گروه مرجع می 
داند و وضعیت دانشگاه به نسبت فضای عمومی جامعه مقداری بهتر 
است . حتی پوشش دانشجویان نسبت به میانگین جامعه بسیار بهتر 
اس��ت و فضای دانشگاه از فضای جامعه قابل قبول تر است . باید به 
دانشگاه کمک کرد و نباید آن را شکست خورده ای دانست که نمی 
توان برای آن کاری انجام داد .تا به اینجا در مس��یری که دانش��گاه 
طی کرده است یک ادبیات خاصی را ساخته و در همین فضا است 
ک��ه فرهیختگی و نخبگانی را می توان تجربه کرد. همچنین همین 
دانش��گاه به سیاست کمک کرد؛ مثال کنش��گران دانشگاهی که در 
جایگاه های مختلف سیاسی قرار گرفتند. از سوی دیگر در خصوص 
جنگ 8 ساله ای که به ما تحمیل شد نیز دانشگاه کمک کننده بود. 
اکنون دانشگاه باید به خود جامعه کمک کند و به نظر من دانشگاه 
م��ی تواند کمک کنند که بحث ناامیدی اجتماعی و خس��تگی در 

جامعه کم و کمتر شود.«
<دانشجویان بحران زده

وی در آخر تصریح کرد:» اولین ش��رط آن اس��ت که خود دانشگاه 
عامل همین ناامیدی اجتماعی نباش��د .دانشگاه نمرده است و نیاز 
به پیرایش دارد. دانش��گاه های ما از هویت و اصالت خالی شده اند 
و بس��یاری از افراد به این فضا وارد می ش��وند و مدرک دریافت می 
کنند. در این شرایط که دانشگاه به کما رفته است اوضاع دانشجو نیز 
بسیار بحران زده است. دانشجویی که توانایی دارد، مهارت می داند 
و زبان بلد است به دنبال مهاجرت می رود و کسی هم که نمی رود 
سودای رفتن دارد اما نتوانسته است . دانشجویی هم که دراین فضا 
باقی می ماند دیگر از قبل دانشگاه هویت نمی گیرد و هویت خودش 
را ازجای دیگری می گیرد و این بحران را بیشتر می کند. گروه های 
دانشجویی یک زمانی هویت دانشجویی را شکل می دانند و دانشجو 
در این فضاها زمینه مند و توانمند می شد .اما االن چنان بالیی به 
سر گروه های دانشجویی آمده است که کادر دانشگاه از دانشجویان 
می خواهند در این گروه ها نام نویسی کنند اما این فضاها دیگر برای 

دانشجویان موضوعیتی ندارد.«

 یک جامعه شناس در گفتگو با آفتاب یزد :

 فرار زن کرجی از ماشین دانشگاه در ایران بی خاصیت شده است
شیطان صفت مسافرکش 

راننده شیطان صفت که با سوار کردن زن جوان 
به عنوان مس��افر قصد داشت به او تعرض کند 
دستگیر شد....مردم زن جوان را به موقع نجات 
دادند. به گزارش رکنا؛ رسیدگی به این پرونده 
از اول مرداد امس��ال بدنبال شکایت زن جوان 
از یک راننده ش��یطان صفت که قصد ربودن و 
تعرض به او را داشت شروع شد.این زن به افسر 
کالنتری گفت: صبح زود حدود ساعت 5 صبح 
ب��ود که برای رفتن به مح��ل کار از خانه خارج 
ش��دم هوا تاریک بود تا اینکه به خودروی تیبا 
مقابلم ایستاد من سوار شدم دقایقی از حرکت 
او گذشته بود که متوجه شدم او از مسیر اصلی 
دور ش��ده که ب��ه راننده اعتراض ک��ردم اما او 
توجهی نکرد و بعد شال مرا گرفت و درحالیکه 
ترسیده بودم در خودرو را نیمه باز کردم و مردم 
خیابان و اهالی انجام متوجه ش��دند و به کمک 
من آمدند من پیاده شدم و وقتی رانند دید که 
چن��د نفر به کمکم آمدند خیل��ی زود پابه فرار 
گذاش��ت. بدنبال شکایت این زن بود که راننده 
ش��یطان صفت پ��س از یک ماه شناس��ایی و 

دستگیر شد.
گفتگو با متهم:

چرا بازداشت شدی؟
به خاطر آدم ربایی

ماجرا را توضیح می دهی؟
صبح زود بود در حال حرکت بودم که با دیدن 

این زن جوان شیطان در من نفوذ کرد.
سابقه کیفری داری؟

بله
چند وقت زندان بودی؟

سه ماه
گفتگو باشاکی پرونده

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
من قصد رفتن به محل کارم را داشتم در خانه 
هرچق��در تالش کردم که از تاکس��ی اینترنتی 
استفاده کنم نش��د و برای همین مجبور شدم 

از خودروی شخصی استفاده کنم.
وقتی سوار خودرو ش��دی چی شد که متوجه 

نیت شوم راننده شدی؟
چند دقیقه طول نکش��ید که دی��دم راننده از 
مسیر اصلی جدا شد و به مکان دیگری می رود.

بعد چه اتفاقی رخ داد؟
در حالی که ترس��یده بودم فریاد کش��یدم و از 
راننده خواس��تم بایس��تد اما او اص��ال اعتنایی 
نمی کرد وقتی خواس��تم در خ��ودرو را باز کنم 
راننده با دستش شال روی سرم را محکم گرفت 
و داش��ت مرا خفه می کرد او دردست اش شوکر 
داشت من به زحمت توانستم شوکر را از دستش 
بگی��رم با فریاد های من مردهایی که در خیابان 
بودند برای نجاتم آمدند و خوشبختانه یک نفر 
از بالکن یکی از خانه توانسته بود فیلم بگیرد و 
شماره پالک خودرو را ثبت کند.متهم بعد از فرار 
خودرو را فروخته بود و بعد از یک ماه تازه پلیس 
توانست او را دس��تگیر کند. من در این حادثه 
پایم دچار آسیب شده و هنوز با گذشت یک ماه 
از این ماجرا کابوس آن روز را می بینم.به خانم ها 
توصیه میکنم به هیچ وجه از خودروی شخصی 

استفاده نکنند چون هیچ امنیتی ندارد.

شوهر بی غیرت تهرانی
 زنش را به مردان غریبه سپرد 

مهی��ن زن ج��وان تهران��ی پرده از پیش��نهاد 
غیراخالقی همسرش برداشت.به گزارش رکنا، 
زن ج��وان به نام مهین ک��ه در باغ فیض غرب 
تهران همراه با همس��رش زندگی می کند، پس 
از تعطیل ش��دنش از س��رکار بدون فوت وقت 
سراس��یمه برای کمک به پلیس تهران مراجعه 
کرد.ای��ن زن برای پیش��نهاد غی��ر اخالقی از 
همس��رش دریافت ک��رده بود، لحظ��ه ای که 
ماجرای این پیش��نهاد بیان کرد چشم ماموران 
پلیس ب��ه پرونده های روی میز خی��ره ماند و 
هم��ه را ش��وکه کرد.مهین ماجرای خ��ود را با 
صدای ل��رزان اینگون��ه بیان ک��رد: »هنگامی 
ک��ه ازدواج ک��ردم زندگ��ی آرام��ی داش��تم و 
همسرم مش��کلی نداش��ت، اما با مرور زمان او 
از من در خواس��ت های عجیب و بی شرمانه ای 
می کرد.«این زن ادامه داد: »همس��رم هنگامی 
از مح��ل کارش ب��ه خانه می آمد، درخواس��ت 
بی شرمانه ای می کند. شوهرم از من می خواهد 
تا با دوس��تانش رابطه نامشروع بر قرار کنم اما 
من مخالفت می کردم.«مهین با گریه افزود: »با 
مخالفت من همسرم عصبانی می شد و با توهین 
من را کتک می زد. تقریبا هرش��ب همسرم این 
درخواس��ت بی ش��رمانه را از من می کرد، دیگر 
خسته شده بودم و تصمیم گرفتم برای کمک 
به پلیس تهران مراجعه کنم.«بنابراین گزارش 
ماموران پلیس رسیدگی به پرونده این زن را در 

دستور کار خود قرار دادند.

 حوادث 

 مه�دی حس�ین زاده: دانش�گاهی که به ش�دت 
وظیف�ه خ�ودش را پیگی�ری مباح�ث علمی می 
دانست به درجه ای رسیده که دانشجو به دنبال 
کار کردن اس�ت تا در سیس�تم اقتصادی موجود 
حذف نشود و به اصطالح پول در بیاورد؛ این مورد 
حتی در رقابت های بین دانشجویان نیز دیده می 
ش�ود و دانش�جویان حتی به نوعی فخر فروشی 
روی آورده اند. نظام بازار به نظر من کل سیستم 
جمهوری اس�المی را بلعیده اس�ت و همه نه تنها 
برای کس�ب سود و منفعت بیشتر که حتی برای 
لذت بیش�تر تالش می کنند. این مورد در فضای 
کل جامع�ه وجود دارد و به دانش�گاه هم راه پیدا 

کرده است

 خبر 

 کارانه پزشکان ارائه دهنده 
خدمات خاص

 تا ۲۰ درصد قابل افزایش شد
کاران��ه برخی پزش��کان که در م��وارد خاص و 
ضروری خدمات برجسته ارائه می کنند براساس 
مصوبه دولت تا س��قف 20 درصد قابل افزایش 
است.به گزارش ایرنا، هیئت وزیران با پیشنهاد 
معاون��ت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصالح 
مصوبه مربوط به تعیین س��قف کارانه پزشکان 
در س��ال 1401 موافقت کرد. به موجب مصوبه 
دول��ت، در موارد خاص و ض��روری برای برخی 
پزشکانی که خدمات برجس��ته ارائه می کنند، 
تا س��قف 20 درصد رقم کاران��ه دریافتی پس 
از تصویب ش��ورای حقوق و دستمزد و اعضای 
کارگروهی متش��کل از وزرای بهداش��ت درمان 
و آموزش پزش��کی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور قابل 
افزایش اس��ت. فهرس��ت این افراد باید توسط 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی به 

سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.

 آلودگی هوا 

شهریور سال جاری
 آلوده تر از شهریور سال گذشته

آمار ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان 
می دهد ش��هریورماه امسال ش��هروندان تهرانی 
روزهای آلوده بیش��تری را نسبت به شهریورماه 
س��ال گذش��ته تجربه کرده اند.به گ��زارش برنا، 
بر اس��اس اطالعات ثبت ش��ده در ایستگاه های 
سنجش کیفیت هوای تهران، تعداد روزهای آلوده 
طی شهریورماه سال جاری شش روز بود که هوا 
در ش��رایط ناس��الم برای گروه های حساس قرار 
گرف��ت و 25 روز در وضعیت قابل قبول بود.آمار 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می دهد 
شهریورماه امسال شهروندان تهرانی روزهای آلوده 
بیش��تری را نسبت به ش��هریورماه سال گذشته 
تجربه کرده اند.وضعیت هوای تهران در سومین ماه 
تابستان 1401 و مقایسه آن با سال گذشته نشان 
می دهد که در ش��هریورماه سال گذشته 28 روز 
هوای قابل قبول ثبت شد که این عدد امسال به 
25 روز کاهش یافت. در شهریورماه سال 1400 
تنها س��ه روز هوای تهران در شرایط ناسالم برای 
گروه های حس��اس قرار داش��ت که این وضعیت 
امس��ال به شش روز رسید.آالینده شاخص هوای 
مردادماه س��ال 1401 نیز مانند شهریورماه سال 
گذش��ته ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بود و 
هوای تهران 1۹ روز با این آالینده شاخص آلودگی 
هوا را تجربه کرد. 11 روز از شهریورماه امسال نیز 
آالینده ش��اخص ازن و تنها یک روز دی اکس��ید 
نیت��روژن بود.کمینه ش��اخص ثبت ش��ده برای 
آالینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون عدد ۷5 
و بیشینه آن عدد 10۳ را نشان می دهد. کمینه و 

بیشینه شاخص برای ازن نیز 8۷ و 114 بود.
 محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
تحقق حق آبه تاالب هیرمند

 به عنوان یک مطالبه اصلی
 دنبال می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه تحقق حق آبه تاالب 
بین المللی هیرمند ب��ه عنوان یک مطالبه اصلی 
دنبال می شود گفت: به مردم منطقه سیستان قول 
می دهیم که ب��رای احقاق حق رودخانه هیرمند 
پای کار باشیم و از تمام ظرفیت های دو جانبه و 
بین المللی در این زمینه استفاده کنیم.به گزارش 
ایرنا علی سالجقه اظهارداشت: جمهوری اسالمی 
ایران طلب حق آبه زیست محیطی خودش را از 
کشورهای همس��ایه مصرانه دنبال می کند و این 
کار در قالب نشس��ت های دو جانبه در حال انجام 
استوی بیان کرد: ان شااهلل حق آبه تاالب بین المللی 
هامون را پیگیری می کنیم و از ظرفیت حق آبه در 
سال های بعد بتوانیم به نحو مطلوب بهره ببریم. 
تاالب بین المللی هامون خدمات اکوسیستمی فوق 
العاده ای به جوامع محلی داشته و فرهنگ و زندگی 
مردم مبتنی بر خصوصیات این تاالب شکل گرفته 
است. تاالب بین المللی هامون از وضعیت مناسبی 
برخوردار نیست، متاسفانه با توجه به اینکه کشور 
همس��ایه به تعهدات خود در قبال حق آبه تاالب 
هامون عمل نک��رده، تاالب وضعیت خوبی ندارد. 
آنچه که کشور همسایه مطرح می کند این است 
که ش��رایط موجود بخاطر تغییر اقلیم است، اما 
داده های ما نشان می دهد که طی اعالم حکومت 
افغانستان سه تا چهار میلیارد متر مکعب آب وارد 
رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره منحرف 
شده است. با توجه به اینکه ایران همیشه یار و یاور 
افغانستان بوده از هیئت حاکمه این کشور انتظار 

نداریم به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.

رئیس بنیاد ش��هید کشور گفت: ۷5 درصد از سرمایه گذاری های 
حوزه مس��کن در یک دهه اخیر سوداگری بوده است. به گزارش 
ایلنا به نقل از س��ایت شهر؛ امیر حس��ین قاضی زاده هاشمی در 
آیی��ن امضای 4 تفاه��م نامه تامین ۳0 هزار واحد مس��کونی در 
پایتخت گفت: خداوند به ما لطف کرده است که شهردار تهران را 
به عنوان یک نعمت در اختیار ما قرارداده تا فرصت خدمتگزاری 
را برای ما فراهم کند.وی افزود: باید این فرصت ها مغتنم شمرده 
ش��ود. ش��اید خیلی از کارها باش��د که همه به درستی آن قائل 
هستند اما در دهه های قبل عزمی برای اجرای آن وجود نداشته 
اس��ت.قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه یک معضل کوچک وقتی 
به موقع حل نش��ود پیچیدگی ایجاد می کند؛ ادامه داد: در بافت 
فرسوده تنها مشکل، مس��کن نیست بلکه موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی هم اگر رس��یدگی نشود، مش��کل ایجاد می کند.رئیس 
بنیاد ش��هید یادآور ش��د: وقتی در زمان خود به این مسئولیت ها 
توجه نش��ده چند سال بعد مجبور هستیم هزینه های بیشتری را 
برای بهبود بپردازیم.قاضی زاده هاش��می در ادامه گفت: شهردار 

تهران محله های پایین ش��هر را پایه توسعه شهری می داند و این 
مس��ئله تاثیرگذار اس��ت و دو قطبی بودن که اکنون در ش��هرها 
ایجاد ش��ده اس��ت را از بین برده و ش��مال و جنوب شهرها را به 
ه��م نزدیک می کند.وی افزود: در ش��هرها نباید ظلم دو قطبی با 

رویکردهای متناقض فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی پارادوکس 
ایجاد کند.رئیس بنیاد ش��هید ادام��ه داد: در حوزه ایثارگری نیز 
نیمی از ایثارگران فاقد خانه هس��تند بعد از 40 س��ال تنها یک، 
چهارم افرادی که باید زمین و مسکن دریافت کنند موفق به این 
کار ش��ده اند.وی با اشاره به اینکه تسهیالت مالی که به این افراد 
داده ش��ده به دلیل کم بودن منجر به خانه دار ش��دن نمی شد و 
فقط بدهکار می ش��دند؛ بیان کرد: استراتژی درست این است که 
به جای زمین و وام باید مس��کن به افراد طبقات متوس��ط و زیر 
متوس��ط داده ش��ود. نظام بانکی باید در این حوزه کمک کنند. 
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: برای خانه های ارزان بنیاد مسکن 
در ش��هرهایی غیر از تهران یک فرد باید ماهی ۹ میلیون تومان 
قس��ط پرداخت کند که برای مستمری بگیران و یا کارمندان این 
رقم باالست.مطالعات انجام شده در یک دهه اخیر نشان می دهد 
80 درصد س��رمایه گذاری مسکن در 5 استان مرکزی انجام شده 
و ۷5 درص��د از این س��رمایه گذاری ها با هدف س��وداگری بوده 
است. در واقع مسکن تولید شده اما برای کسب درآمد بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات س��المندی ب��ا بیان اینکه فقر 
در جامعه سالمندی 2 برابر سایر گروه هاست، عنوان 
کرد: حدود 55 درصد س��المندان کش��ور هیچ گونه 
مس��تمری دریافت نمی کنند.به گزارش فارس احمد 
دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی در یازدهمین 
سلس��له نشست سالمت س��المندی با بیان اینکه در 
حوزه بهداش��ت و درم��ان، افزایش امید به زندگی در 
چند دهه گذشته کارنامه موفقی داشتیم، اظهار کرد: 
در کن��ار افزایش عمر و س��ال های زندگ��ی افراد آیا 

توانستیم کیفیت زندگی افراد را نیز افزایش دهیم؟متاسفانه با وجود افزایش 
سال های زندگی، امروزه با شمار زیادی از سالمندانی مواجه هستیم که دارای 
بیماری های مزمن فشارخون و قند خون باال هستند.ابتدا باید روند سالمندی 
را در کش��ور اصالح کرد و یک ش��به آنها را با عنوان س��المند نشناسیم.وی 
گفت: به افراد باید آموزش داده شود قبل از رسیدن به سنین بازنشستگی و 

سالمندی از خدمات غربالگری استفاده کنند. چطور 
تفریح کنند، چطور کار کنند؛ چراکه یک سوم زندگی 
آنها هنوز پیش رو اس��ت. سالمندی و بازنشستگی به 
معنای در خانه ماندن و از کارافتادگی نیس��ت.دلبری 
با بیان اینکه ۹0 درصد س��المندان فعلی کشور یک 
بیماری مزم��ن، ۷2 درصد آنها 2 و 50 درصد آنها ۳ 
بیماری مزمن دارند، گفت: ب��ا آموزش اقدامات خود 
مراقبتی می توان از شدت این بیماری ها کاست.وی با 
اشاره به یکی دیگر از مهم ترین مشکالت سالمندان، 
افزود: بیش از 50 درصد س��المندان اختالل خواب دارند، لذا مهم ترین، در 
دس��ترس ترین، راحت ترین و ارزان ترین اقدام اصالح سبک بهداشت خواب 
آن هاس��ت.رئیس مرکز تحقیقات س��المندی با بیان اینک��ه فقر در جامعه 
سالمندی 2 برابر سایر گروه هاست، عنوان کرد: حدود 55 درصد سالمندان 

کشور هیچ گونه مستمری دریافت نمی کنند.

رئیس بنیاد شهید:  نیمی از جمعیت ایثارگران کشور مستاجرند

فقر در جامعه سالمندی ۲ برابر سایر گروه هاست
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آفتاب یزد- نجمه حمزه نیا: س��تون فقرات ب��دن در حالت طبیعی به صورت صاف و 
میله  ای نیست، بلکه انحناهایی در مسیر خود دارد که به آن شکل S می دهد. این انحناها 
به س��تون فقرات در حفظ س��اختار بدن، تحمل وزن سر، خنثی کردن ضربه هایی که به 
کمر وارد می شود و انعطاف درحرکت و خم شدن کمک می کند. گاهی به دالیل مختلف، 
ستون فقرات از شکل منظم S مانند خود خارج شده و انحنای قوس پایینی یا باالیی بیشتر 
از حالت طبیعی می شود. خارج شدن از شکل طبیعی، باعث مشکالتی در ستون فقرات 
می شود و می تواند علت درد در گودی کمر باشد و کیفیت زندگی افراد را به صورت جدی 
کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر سیروس مومن زاده، 
فوق تخصص دردشناسی و طب درد و دکتر مهران مرادی، جراح مغز و اعصاب و ستون 

فقرات گفتگو کرده است.
دکتر مومن زاده در این باره می گوید: گودی کمر یکی از شایعترین اختالالت در انحناهای 

ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر است.
وی توضیح داد: در ستون فقرات یکسری فرورفتگی ها و برجستگی هایی در قسمت های 
مختل��ف وجود دارد. در حالت طبیعی فقرات گردن دارای یک انحنا ) تقعر ( به س��مت 
 داخ��ل، فقرات پش��تی انحنا به س��مت خارج ) تح��دب ( و ناحیه کمر انحن��ای رو به جلو

 ) تقعر (  می باشند. این انحنای کمر، اصطالحاً لوردوز نامیده می شود و اصوال توانایی ایستادن 
 ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحناهاست. میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، 

بر سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و می تواند آنها را تغییر دهد.
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد افزود: میزان انحنای کمر بیشتر از حد میزان 

طبیعی را هیپرلوردوزیس یا گودی بیش از حد کمر می نامند.
وی تشریح کرد: ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله محافظت می شود که سالمت و 
تعادل آنها در سالمت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 
عدم تعادل در عضالت نامبرده یعنی قوی بودن برخی و ضعف یا گرفتگی بعضی دیگر از 
آنها، موجب پدید آمدن ناهنجاری هایی در ش��کل کلی ستون فقرات خواهد شد. در این 
میان نقش عضالت ش��کمی، بازکننده های مفصل پا به لگن در ایجاد هیپرلوردوزیس، از 

سایر عضالت مهمتر است.
دکتر مومن زاده مطرح کرد: یکی دیگر ازعلل بروز گودی کمر ابتال به آکندروپالزی است. 
این بیماری ارثی بوده و با اختالل در رشد و تکامل استخوان ها و نسوج غضروفی همراه است.

این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد بیان کرد: در صورت بروز التهاب دیسک کمر 
یا قوز بیش از حد ناحیه  پشت، ستون فقرات کمر به طور جبرانی دچار انحنای بیش از 
حد می گردد و چاقی،خصوصا بزرگی بیش از حد شکم و ضعف عضالت این ناحیه باعث 

کشیدگی بیش از حد ستون فقرات بسمت جلو و افزایش گودی کمر خواهد شد.
وی ابراز کرد: پوکی استخوان نیز با تسهیل تغییر ارتفاع و شکل نرمال مهره ها باعث تغییر 

انحناهای طبیعی ستون فقرات می شود.
دکتر مومن زاده  متذکر ش��د: در رفتگی تدریجی مهر ه ها نیزاغلب در ناحیه کمر دیده 
می ش��ود و با لغزش یا جابه جایی مهره ها همراه اس��ت. این بیماران معموال از کمر درد، 

احساس جدا شدگی کمر و گودی بیش از حد کمر و برجستگی باسن شکایت دارند.
این فوق تخصص درد شناسی و طب درد تصریح کرد: بسیاری از افراد گمان می کنند قوس 
کمرشان غیر طبیعی است در صورتی که اشتباه می کنند و این قوس باید وجود داشته باشد. 

هر گاه این قوس از حالت عادی خارج شود فرد را بیمار تلقی می کنیم.
وی ادامه داد: کمر شامل چند قوس مختلف است، عبارتند از قوس پشت سر که به سمت 
عقب قوس دارد، قوس در ناحیه گردن که به سمت جلو است، در ناحیه پشتی قوس به 
سمت عقب، در ناحیه کمری قوس به سمت جلو و در ناحیه لگن یا خاصره قوس دوباره 
به سمت عقب است که این حالت مانند یک فنر نیروهای وارده به کمر را به طور متعادل 
پخش می کند و در نتیجه فشار در یک نقطه متمرکز نمی شود. کم و زیاد شدن این قوس ها 
می تواند موجب ایجاد اختالل در وضعیت کمر فرد و فشارهای غیرمتقارن به نقاط مختلف 

کمر شود.
< شایع ترین علت افزایش قوس کمر، ضعیف شدن عضالت پشتی کمری است

دکتر مومن زاده اش��اره کرد: ش��ایع ترین علت افزایش قوس کمر، ضعیف شدن عضالت 
پشتی کمری است اما در مواردی لیز خوردن مهره ها روی همدیگر نیز باعث افزایش قوس 

کمری می شود.
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد ادامه داد: افزایش وزن، افتادن ش��کم و به تبع 
آن کشیدن کمر به سمت جلو از عمده ترین علل ایجاد افزایش قوس کمر در زنان است 
که این عارضه به علت افزایش وزن، در دوران بارداری خود را بیشتر نشان می دهد اما باید 
توجه داشت که این مسئله در کسانی که ورزش نمی کنند و شکم بزرگی دارند نیز بسیار 
ایجاد می شود. ورزش هایی که عضالت شکم و کمر را تقویت می کند، در کاهش قوس های 

کمری موثر است.
وی اذعان داش��ت: شما اگر احساس می کنید مش��کلی در قوس کمر دارید ابتدا به یک 
متخصص توانبخشی مراجعه کنید تا اگر مشکلی وجود داشته باشد توصیه های الزم انجام 
شود و بدانید اصالح قوس کمر به افزایش قد شما نخواهدانجامید مگر آنکه این میزان بیش 
از حد متعارف باش��د که البته در آن صورت نیز شما نیازمند عمل جراحی ستون فقرات 

خواهید بود.
دکتر مومن زاده گفت: حرکات اصالحی گودی کمر انواع مختلفی دارد و می تواند بسیار 
جهت درمان این عارضه موثر باشد به مثال فرد به پشت می خوابد و عضالت شکم و باسن را 
منقبض می کند و کمر را به زمین فشار می دهد و چند لحظه این حالت را حفظ می نماید. 
سپس استراحت نموده و این کار را تکرار می کند و دیگر اینکه فرد به پشت می خوابد و 

سرش را از زمین بلند می کند. در این حالت عضالت شکم منقبض می شوند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که " رعایت اصول صحیح نشستن چقدر در پیشگیری از 
مشکالت ستون مهره ها موثر است "، می گوید: طرز صحیح نشستن موجب حفظ حالت 
طبیعی ستون مهره ها شده و عضالت هر قسمت مجبور نمی شوند برای جبران وضعیت 
غلط نشستن کار بیشتری بکنند و دچار اسپاسم و خستگی شوند. کف پا، باسن، پشت و 
کتف ش��ما باید در وضعیت صحیح قرار بگیرند تا احساس راحتی کنید. اگر پای شما به 

زمین نرسد و آویزان باشد موجب خستگی و درد می شود. اگر کتف به صندلی نچسبد، سر 
به ناچار در حالت جلو می افتد و خستگی،گرفتگی عضالت گردن و گاهی سوزش کتف را 

موجب می شود.
 این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد تش��ریح کرد: عضله  های ما در هر س��نی ۲۵ 
درصد قدرت تقویت دارند اما اگر در کودکی عضله  های ما درست شکل بگیرند و انحناهای 
طبیعی در وضعیت اصولی رشد کنند ستون مهره ها شکل صحیح می گیرد.اگر در کودکی 
بد بنشینید ستون مهره بدشکل شده و در میانسالی اگر بخواهید عضله خود را تقویت کنید 
نیازمند صرف نیروی زیاد و البته بازدهی کمتر هستید.به هر حال جلوی ضرر و آسیب به 
ستون مهره ها را باید بگیرید و با رعایت اصول بهداشتی ستون مهره ها بر سالمت و شادابی 

خود بیفزایید.
وی توصیه کرد:هنگام مطالعه، نوشتن، غذا خوردن و هر کار دیگر اصول درست نشستن 
را رعایت کنید. به س��مت جلو خم نش��وید و ستون مهره ها را در زاویه کمتر از ۹۰ درجه 
قرار ندهید. حتی زاویه ۹۰ درجه و کامال صاف نشس��تن هم صحیح نیست باید در زاویه 
۱۱۰ تا ۱۲۰درجه بنشینید. چون اگر سرتان را به جلو خم کنید دچار گرفتگی عضالت 
می شوید و بعد از مدتی سردردهای طوالنی به سراغتان می آید و تمرکز کافی را نخواهید 
داشت. موقع نشستن پاها را به زیر صندلی نبرید. این کار گودی کمر تان را می افزاید و به 

زانوها فشار می آورد.
دکتر مومن زاده مطرح کرد: با برطرف کردن علت اصلی به وجود آورنده گودی کمر می توان 
مشکل را برطرف کرد. با این حال علت گودی کمر هر چه باشد تقویت عضالت کمر و شکم 
و عضالت باسن می تواند شدت لوردوز را کاهش دهد. در نظر داشته باشید که شایعترین 
علت افزایش گودی کمر ضعیف شدن عضالت شکم و ستون مهره و کاهش قدرت انعطاف 
پذیری عضالت و تاندون های اطراف لگن است. این ضعف عضالنی و کاهش انعطاف پذیری 

در افرادی که شغل نشسته داشته و فعالیت بدنی منظمی ندارند بیشتر ایجاد میشود.
این فوق تخصص درد شناسی و طب درد اضافه کرد: با افزایش سن هم مشکالت گودی 
کمر شدید تر می گردند پس مهمترین اقدام در درمان گودی کمر افزایش قدرت عضالت 

شکم و کمر و افزایش انعطاف پذیری بافت نرم اطراف لگن است.
 

<لوردز اغلب با ظاهر خوش خیم دیده می شود
در ادامه دکتر مرادی در اینباره خاطرنشان کرد: قوس ستون فقرات، انحنایی طبیعی ستون 

فقرات در گردن، باال و پایین کمر است و به بدن در جذب و تعدیل شوک یا ضربه کمک 
می کند. به عالوه، به خاطر ایجاد توانایی تحرک و خم ش��دن راحت، قوس ستون فقرات 
س��اختار بدن را متعادل و ثابت نگه می دارد، لوردز گاهی اوقات ستون فقرات تاب خورده 
نیز نامیده می شود و زمانی که ستون فقرات بیش از حد به سمت داخل قوس می یابد رخ 

می دهد.
وی بیان کرد: لوردز با ایجاد وضعیت بدنی بسیار غیرطبیعی، روی ستون فقرات فشار وارد 
می کند و روی پایین کمر و گردن تاثیر می گذارد. اگر این شرایط درمان نشود، ممکن است 

منجر به درد، آزردگی و کاهش توانایی حرکتی شود.
این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات ادامه داد: لوردز می تواند در گردن )سرویکال( یا 
پایین س��تون فقرات رخ دهد. این بیماری می تواند روی افراد مختلف در سنین متفاوت 
پدیدار ش��ود. با این حال، عوامل و ش��رایطی وجود دارند که ممکن است خطر را افزایش 
بدهند که شامل التهاب دیسک )التهاب فضای بین مهره ها(، پوکی استخوان، اضافه وزن 
مفرط، قوز کمر )انحنای س��تون فقرات به سمت بیرون(، اسپوندیلولیستیز )سرخوردگی 
مهره ها(، بیماری ارثی ناهنجاری رشد استخوان ها )علت اصلی کوتاهی قد( و استئوسارکوم 

)سرطان استخوان( می شود.
وی مطرح کرد: لوردز اغلب با ظاهر خوش خیم دیده می شود اما به خاطر انحنای شدید در 
گردن و کمر، این ناهنجاری اغلب باعث تغییر بیش از حد عضالت می شود و تمام ساختارها 
را از حالت تعادل خارج می کند. همانطور که عضالت تالش زیادی برای جبران و ترمیم 
این حالت می کنند، دچار گرفتگی و سفتی می شوند و احتماال باعث ایجاد محدودیت و 
درد در هنگام تکان دادن گردن، شانه ها و پایین و باالی کمر می شوند. دکتر مرادی اضافه 
کرد: عالئم جدی تری نیز برای لوردوز وجود دارد و به طور بالقوه شامل گرفتگی عصبی و 

سرخوردگی مهره ها می شود که به رسیدگی پزشکی فوری نیاز دارند.
 این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات در پاسخ به این پرسش که " چه زمانی برای درمان 
لوردوز به پزشک مراجعه کنیم "، گفت: اگر می توانید به سمت جلو خم بشوید و ستون 
فقرات شما عالئمی از قوس به سمت درون را ندارد، موردی برای نگرانی وجود ندارد. با این 
حال، اگر با هیچ حرکتی قوس رفع نشد یا حس مورمور شدگی یا بی حسی در پایین بدن 

داشتید، باید برای درمان به متخصص مراجعه بفرمایید.
وی تصریح کرد: خوش��بختانه، تمامی گودی کمر ها جدی نیستند. اگر فکر می کند که 
گودی کمر دلیل آزردگی کمر شما است، می تواند روی یک سطح مسطح دراز بکشید و 
مقدار فضای موجود بین قوس و پایین کمر یا گردن را چک کنید. اگر انحنا شدید است و 
هنگامی که به جلو خم می شوید به قوت خود باقی می ماند، گودی کمر شما نیاز به درمان 
دارد؛ اما اگر وقتی به جلو خم می شوید، قوس خود به خود برعکس می شود، جای نگرانی 
زیادی نیست. فعال بودن راه حل درمان این بیماری است و مراجعه به پزشک به شما کمک 

می کند تا اولین مراحل برای درمان این بیماری را انجام دهید.
وی اذعان داشت: برای تشخیص صحیح گودی کمر، متخصصان، انجام آزمایش پزشکی 
و بازنگری پیشینه پزشکی بیمار را پیشنهاد می دهد. این ارزیابی ها به جراح اجازه بررسی 
ش��دت درد، قوس و همچنین پیش��رفت آن در گذر زمان را می دهد. سن، وزن و قد نیز 
عواملی هس��تند که ممکن است در نظر گرفته شوند. احتماال دامنه حرکتی بیماران نیز 
ارزیابی گردد و همچنین آزمایش هماهنگی س��تون فقرات برای بررسی ناهنجاری ها نیز 
بررسی می شود. بعالوه، پزشک احتماال عکس برداری با اشعه ایکس را از ستون فقرات تجویز 
کنه تا درجه دقیق انحنا را مشخص کند. تکنیک عکس برداری رادیولوژی مشکالت گردن 
و ستون فقرات را که در آزمایش جسمانی تشخیص داده نشده اند را شناسایی می کند. اگر 
بیمار هر کدام از عالئم حاد گودی کمررا داش��ت، شاید مشاوره عصب شناسی و آزمایش 

نیز احتیاج بشود.
 این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات اظهار کرد: پزشک ممکن است انواعی از درمان ها 
را برای بهبود گودی کمر به شما پیشنهاد بدهد. پزشک می تواند به شما در انتخاب بهترین 
مسیر نیز کمک کند. اقدامات کم تهاجمی تر ممکن است شامل درمان دارویی با مسکن ها 
و ضد التهاب ها به منظور کاهش تورم، درمان جسمانی روزانه برای افزایش توانایی و دامنه 
حرکتی، بریس هایی برای کنترل انحنای کمر )بیشتر به کودکان نوجوانان پیشنهاد می شود( 

و کاهش وزن به منظور بهبود وضعیت بدنی شود.
وی ادامه داد که در موارد حادتر مشکل گودی کمر، احتماال نیاز به جراحی و استفاده از 

وسایل مربوط به ستون فقرات، جایگزینی دیسک مصنوعی باشد. 
 دکتر مرادی اشاره کرد: داشتن حالت بدنی مناسب چیزی بیشتر از خوش هیکل به نظر 
رسیدن می باشد و به شما کمک می کند تا نیرو، انعطاف پذیری و تعادل را در بدنتان ایجاد 
کنید. تمامی این موارد می تواند منجر به درد کمتر در ماهیچه ها و انرژی بیشتر در طی روز 
شود. وضعیت بدنی مناسب نیز فشار روی ماهیچه ها و رباط ها را کاهش می دهد که باعث 
کاهش خطر آس��یب دیدگی در مبتالیان به گودی کمر می شود.این جراح مغز و اعصاب 
و ستون فقرات ابراز کرد: بریس ها معموال در درمان کودکان مبتال به گودی کمر استفاده 
می شوند، اما فقط زمانی که کودکان در حال رشد هستند و قوس آنها شدید نیست موثر 
می باشند. بریس ستون فقرات را صاف نمی کند، اما می تواند از بدتر شدن انحنا پیشگیری 

کند. هدف از استفاده بریس، جلوگیری از بدتر شدن انحنا در هنگام رشد می باشد.
وی افزود: برای موثر بودن، نیاز است بیماران برس را برای ۱6 تا ۲3 ساعت در روز استفاده 
کنند و تا زمانی که در حال رشد هستند به استفاده آن ادامه بدهند، هر چه بیشتر بریس را 

استفاده کنند، تاثیر بیشتری خواهند دید.
دکتر مرادی مطرح کرد: درمان جسمانی در مبتالیان به گودی کمر در صورتی که چندین 
بار در هفته انجام بشود، مفید است و منجر به تقویت ستون فقرات و بهبود دامنه حرکتی 
می شود. یک برنامه کامل توانبخشی جسمانی می تواند به رفع درد و ترمیم بدن کمک کند 
و توانایی تحرک و قوای بدن را بهبود ببخشد. این عمل به شما کمک می کند تا فعالیت های 
روزانه خود را بسیار راحت تر انجام دهید. معموال ترکیبی از فیزوتراپی، هیدروتراپی و پیالتس 

بالینی به بیماران توصیه می شود.
این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات گفت:حاالت بدنی، حرکات و تمرینات ورزشی برای 
کاهش درد مبتالیان به گودی کمر تجویز می ش��وند. انعطاف پذیری عضالت عقب ران/

همسترینگ همراه با ورزش های قدرتی و موزون برای ماهیچه های شکم و کمر )تمرینات 
استحکام هسته بدن( مورد توجه قرار می گیرند.

وی متذکر شد: هدف ازدرمان های جسمانی در مبتالیان به گودی کمر عبارتند ازدرمان 
و کنترل عالئم بیماری،اصالح حاالت و حرکات بدنی به منظور کاهش کش��یدگی کمر، 
بهبود انعطاف پذیری و تقویت هسته مرکزی بدن است و بعضی از بیماران از درمان های 

کایروپرکتیک، استئوپاتی، ماساژ درمانی و طب سوزنی نیز بهره می برند.
دکت��ر مرادی عنوان کرد: در م��وارد حاد لوردز که اعصاب درگیر ش��ده  اند و هیچ یک از 
روش های قبل تأثیری در بهبود شرایط نداشته  اند، متخصص طی یک عمل جراحی ستون 
فقرات را با میله و پیچ در جای صحیح خود ثابت می کند و گاهی برای استحکام ستون 

فقرات ممکن است طی جراحی گودی کمر، عمل پیوند استخوان نیز انجام بگیرد.
این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات بیان کرد: لوردز کمری ش��اید در بعضی افراد با 
پیشگیری از دالیل مشخص مثل چاقی مفرط، حالت بدنی نامناسب، امکان پذیر باشد؛ اما 

موارد دیگر مانند لوردز ارثی یا همراه با تولد قابل پیشگیری نمی باشند.
وی در پایان گفت: توصیه می شود نسبت به گودی کمر بی اهمیت نباشید. زیرا این بیماری 
جزئی و کم اهمیت می تواند زندگی روزمره ی شما را تحت تاثیر قرار دهد و اختالالتی در 

روند طبیعی زندگیتان پدید آورد.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده)CDC( می گویند دیابت بر 
نحوه پردازش قندهای غذا در خون تاثیر می گذارد و افراد مبتال به دیابت نوع یک 
در بدن انس��ولین برای تنظیم گلوکز خون تولید نمی کنند؛ به همین دلیل باید هر 
روز انس��ولین مصرف کنند. به گزارش ایس��نا، به گفته کلینیک مایو ایاالت متحده 
دیابت نوع یک می تواند یک بیماری ژنتیکی باش��د یا ممکن است در پاسخ به یک 
ویروس ایجاد ش��ود. دیابت نوع ۲ اغلب در بزرگساالن ایجاد می شود اما می تواند از 
دوران کودکی یا نوجوانی آغاز شود. بدن افراد مبتال به دیابت نوع ۲ انسولین کافی 
تولید نمی کنند؛ در نتیجه س��لول ها به درس��تی از انسولین استفاده نکرده و سطح 
قند خون را تخریب می کنند. هیچ درمان ش��ناخته ش��ده ای برای هر ۲ نوع دیابت 
وجود ندارد اما می توان دیابت نوع ۲ را با تغذیه سالم، کاهش وزن و ورزش کنترل 
کرد.بنیاد ملی کلیه ایاالت  متحده توصیه می کند برای حمایت از س��المت کلیه ها، 

فلفل چیلی از جمله فلفل س��یاه را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.در حال حاضر 
بی��ش از ۲۰۰۰ گونه فلفل  س��یاه وجود دارد. با این ح��ال تعداد کمی از گونه های 
آن برای س��المتی فایده دارد. روغن ضروری فلفل س��یاه ب��رای مصارف درمانی و 
پزش��کی از دانه های گیاه فلفل سیاه استخراج می ش��ود که خواص آنتی اکسیدانی 
و ضد التهابی را نش��ان می دهد.افراد مبتال به دیابت نوع ۲ اغلب مش��کالتی مانند 
گردش و فشار خون باال دارند. مطالعه  منتشر شده در سال ۲۰۱3 نشان داد روغن 
فلفل س��یاه می تواند به مدیریت عالئم دیابت از جمله فش��ار خون باال کمک کند.

این مطالعه نش��ان داد ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکس��یدانی روغن فلفل س��یاه 
هم��راه با اقدامات درمانی الزم می تواند به مدیریت یا پیش��گیری از ابتال به دیابت 
نوع ۲ کمک کند.فلفل س��یاه ممکن اس��ت به جذب ترکیب کورکومین، ماده اولیه 
ضد التهابی در زردچوبه نیز کمک کند. یک بررس��ی بالینی در س��ال ۲۰۱3 نشان  
داد نتایج مطالعات نش��ان می دهد کورکومین ممکن اس��ت به پیشگیری از ابتال به 
دیابت و کاهش سطح باالی قند خون مرتبط با آن کمک کند. با حمایت از جذب 

کورکومین، روغن فلفل س��یاه ممکن اس��ت به مدیریت عالئم دیابت کمک کند یا 
در پیش��گیری از دیابت نقش داشته باشد. روغن ضروری فلفل سیاه عصاره غلیظی 
اس��ت که از دانه های فلفل سیاه به دست می آید. در حال حاضر هیچ دستورالعمل 
غذایی برای میزان مصرف فلفل س��یاه وجود ندارد؛ با این حال مصرف بیش از حد 
فلفل س��یاه می تواند باعث ناراحتی معده و س��ایر عوارض گوارش��ی شود؛ بنابراین 
بهتر است از آن به میزان کم استفاده کنید.برای استفاده از روغن فلفل سیاه برای 
دیابت، بوی آن را استش��مام کنید یا آن را روی پوست بمالید. برای استنشاق چند 
قط��ره را در آب داغ بریزی��د یا به دیفیوزر اضافه کنید و بخ��ار آن را تنفس کنید. 
همچنین می توانید چند قطره به یک توپ پنبه ای اضافه کنید و ترکیبات روغن را 
تنفس کنید. هنگام استنشاق روغن برای بهترین نتیجه نفس های طوالنی و عمیق 
بکشید.از طرف دیگر می توانید روغن فلفل سیاه را در یک روغن حامل مانند روغن 
زیتون یا روغن بادام ش��یرین رقیق کنید و آن را روی پوس��ت بمالید. به ازای هر 

اونس روغن حامل چند قطره روغن فلفل سیاه اضافه کنید.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

همه چیز درباره گودی کمر نکته هایی که باید
 درباره صافی کف پا بدانید

 صافی کف پا، عارضه ای است که در آن، فرد بیمار 
فاقد قوس های استاندارد در کف پا است. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، دکت��ر »پونیت کومار جین« 
مشاور ارتوپدی در بیمارستان فورتیس هند در این 
باره می گوید: ای��ن عارضه در صورتی که به موقع 
درمان نشود، می تواند به مشکالت طوالنی مدتی 
مانند آرتریت، خار اس��تخوانی، میخچه و کمردرد 
مزمن منجر شود و مانع برخی فعالیت های روزانه 
نیز گردد.همچنین دکتر »آتول میش��را« رئیس 
بخش ارتوپدی بیمارستان فورتیس هند نیز در این 
باره گفت: مردم با کف پای صاف ممکن است با راه 
رفتن به شکل سریع، دویدن و نرمش و فعالیت های 
ورزش��ی و پیاده روی به مشکل بر بخورند.از سوی 
دیگر، ژنتیک یکی از دالی��ل رایج کف پای صاف 
است؛ هر چند این علت، تنها علت کف پای صاف 
به شمار نمی رود. متخصصان چاقی، دیابت، فشار 
ب��االی خون، باال رفتن س��ن و حاملگی را از دیگر 
عوامل این مسئله می شمارند.دکتر »پونیت کومار 
جین« همچنین می افزاید: آس��یب تاندون پا و یا 
شکستگی پا نیز از دیگر عوامل صافی پا می تواند 
باش��د. در دوران کودکی، صافی کف پا می تواند به 
دلیل برخی مشکالت مادرزادی مانند فلج مغزی 
باش��د.اگرچه یک فرد با پای صاف ممکن اس��ت 
لزوما دچار درد نشود، اما درصورتی که بدتر شود، 
بیمار ممکن است از درد های عضالنی شب هنگام، 
مشکالت در طی کردن مس��یر طوالنی و درد در 
قوزک پا گله مند شود.به گفته دکتر جین، برخی 
افراد ممکن است دچار ناهنجاری های انگشتان پا 
شوند. دکتر »آتول میشرا«  گفت: بهترین سن برای 
درمان صافی کف پا، پیش از رسیدن به سن بلوغ 
است. درمان زودهنگام به رشد مناسب استخوان ها، 

مفاصل و مچ پا کمک می کند. 

 ماسکی که کووید را از
 آنفلوآنزا تشخیص می دهد

محققان ماس��کی ابداع کرده اند که ب��ه افراد و به 
ویژه جمعیت آس��یب پذیر امکان می دهد بدانند 
آیا در معرض کووید ۱۹ یا آنفلوآنزا قرار گرفته اند.

به گزارش ایس��نا، بر اس��اس نتای��ج این مطالعه، 
یک حس��گر ساخته شده در ماسک آنان می تواند 
ویروس ه��ای کووید ۱۹ و آنفلوآن��زای H۵N۱ و 
H۱N۱ را در عرض ۱۰ دقیقه در هوا شناس��ایی 
کند.اس��تفاده از ماسک در کش��ورهایی از جمله 
چین که سیاست سختگیرانه کووید صفر را حفظ 
کرده، همچنان رواج دارد. البته بسیاری از مردم در 
سراسر جهان نیز بدون در نظر گرفتن قوانین دولتی 
برای محافظت از خ��ود و دیگران در برابر ویروس 
همچنان از ماسک اس��تفاده می کنند.نتایج یک 
نظرسنجی در اوایل سپتامبر نشان داد 3۷ درصد 
از آمریکایی ه��ا حداقل گاهی اوقات بیرون از خانه 
ماسک می زنند که این رقم نسبت به ۸۹ درصد ۲ 
سال پیش کاهش یافته است.دستگاه جدید که در 
خارج از ماسک با باتری لیتیومی قابل شارژ نصب 
شده اس��ت، با اس��پری پاتوژن ها روی آن در یک 
محیط داخلی آزمایش شد و سناریویی محتمل را 
شبیه سازی کرد که در آن شخصی در حال صحبت  
یا س��رفه  کردن است. حسگرها حدود ۷۰ تا ۵6۰ 
برابر کمتر از مقدار تولید شده عطسه به مایع پاسخ 
دادند و به دستگاه های بی سیم مانند تلفن هشدار 
فرستادند.محققان گفته اند این دستگاه به بهترین 
وجه در فضاهای بسته ای که خطر عفونت باالست، 
استفاده می ش��ود و در حال کار روی کوتاه کردن 
زمان تشخیص و حساسیت دستگاه هستند که در 
صورت لزوم می توان آن را برای ویروس های مختلف 

پیکربندی کرد.

 سن ابتال به پوکی استخوان
 در مردان و زنان

یک فوق تخص��ص روماتولوژی گف��ت: به دنبال 
پیشرفت های زیادی که در عصر جدید اتفاق افتاده 
و همچنین به دلیل ماشینی شدن زندگی انسانها، 
پوکی اس��تخوان و مشکالت استخوانی هم شدت 
گرفته اس��ت.به گزارش  فارس، کتایون انتشاری 
اظهارکرد: با افزایش س��ن، تراکم اس��تخوان هم 
کاهش پیدا می کند اما ممکن است افراد به خاطر 
برخی مشکالت در سنین پایین نیز مستعد پوکی 
استخوان باشند.وی افزود: به عنوان مثال کسی که 
مشکالت گوارشی از جمله مشکل سوء جذب در 
دستگاه گوارشی داشته باشد جذب امالح در بدنش 
کاهش پیدا می کند و همین باعث پوکی استخوان 
زودرس در این فرد خواهد ش��د.وی کاهش تراکم 
استخوان بعد از پنجاه سالگی را امری طبیعی خواند 
و گفت: بیشترین شدت این بیماری در خانم ها بعد 
از سن پنجاه سالگی و یائسگی و معموال در سن 6۵ 
س��الگی وجود دارد و در آقایان هم معموالً بعد از 
۷۵ سالگی رخ می دهد. انتشاری با بیان اینکه پوکی 
استخوان یک بیماری خاموش است اظهارکرد: البته 
این بیماری تا جایی خاموش است که شکستگی 
رخ ندهد اما وقتی شکستگی رخ دهد باید درمان 
وسیع و گسترده ای برای بیمار انجام شود تا جلوی 
پیش��رفت بیماری او گرفته ش��ود.وی یادآورشد: 
بیمارانی که مصرف مزمن کورتون ها را دارند حتما 
باید س��االنه تحت س��نجش تراکم استخوان قرار 
گیرند و در صورت لزوم، هر چه س��ریعتر درمان را 

شروع کنند.

 نکته 

 یافته 

تازه ها 

و  رفتگی ها  فرو  سری  یک  فقرات  ستون  در  زاده:  مومن  =دکتر 
برجستگی هایی در قسمت های مختلف وجود دارد. در حالت طبیعی 
فقرات  داخل،  سمت  به   ) تقعر   ( انحنا  یک  دارای  گردن  فقرات 
 پشتی انحنا به سمت خارج ) تحدب ( و ناحیه کمر انحنای رو به جلو
 ) تقعر ( می باشند. این انحنای کمر، اصطالحًا لوردوز نامیده می شود و 
اصوال توانایی ایستادن ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحناهاست. 
میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، بر سایر قسمت ها نیز اثر 

گذاشته و می تواند آنها را تغییر دهد

=افزایش وزن، افتادن شکم و به تبع آن کشیدن کمر به سمت جلو از 
عمده ترین علل ایجاد افزایش قوس کمر در زنان است که این عارضه 
به علت افزایش وزن، در دوران بارداری خود را بیشتر نشان می دهد 
اما باید توجه داشت که این مسئله در کسانی که ورزش نمی کنند و 
شکم بزرگی دارند نیز بسیار ایجاد می شود. ورزش هایی که عضالت 
شکم و کمر را تقویت می کند، در کاهش قوس های کمری موثر است

شده  اند  درگیر  اعصاب  که  لوردز  حاد  موارد  در  مرادی:  =دکتر 
نداشته  اند،  شرایط  بهبود  در  تأثیری  قبل  روش های  از  هیچیک  و 
متخصص طی یک عمل جراحی ستون فقرات را با میله و پیچ در جای 
صحیح خود ثابت می کند و گاهی برای استحکام ستون فقرات ممکن 

است طی جراحی گودی کمر، عمل پیوند استخوان نیز انجام بگیرد

استفاده  به گودی کمر  =بریس ها معموال در درمان کودکان مبتال 
می شوند، اما فقط زمانی که کودکان در حال رشد هستند و قوس آنها 
شدید نیست موثر می باشند. بریس ستون فقرات را صاف نمی کند، 
استفاده  از  هدف  کند.  پیشگیری  انحنا  شدن  بدتر  از  می تواند  اما 

بریس، جلوگیری از بدتر شدن انحنا در هنگام رشد می باشد

یک متخصص طب فیزیکی گفت: نوجوانان و افرادی که به صورت ارثی دچار شلی مفاصل هستند باید از انجام ورزش هایی با حرکات کششی شدید به سمت 
عقب، پرهیز کنند، چراکه انجام این حرکات باعث ایجاد گودی کمر می شود. به گزارش ایسنا، دکتر هادی شجاعی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از گودی 
کمر نباید هنگام نشستن پاها را به زیر صندلی ببرید، گفت: این کار گودی کمر تان را می افزاید و به زانوها فشار می آورد.او با تاکید بر اینکه پوشیدن کفش 
پاشنه بلند موجب افزایش گودی کمر می شود، گفت: برای پیشگیری از این عارضه باید از ایستادن، راه رفتن و نشستن طوالنی مدت اجتناب کنید. انجام 
حرکات ورزشی که به مقاومت و تحرک باالیی نیاز دارد، به افراد دچار گودی کمر توصیه نمی شود.او گفت: نوجوانان و افرادی که به صورت ارثی دچار شلی 
مفاصل هستند از انجام ورزش هایی مانند ژیمناستیک و یوگا که حرکات کششی شدید به سمت عقب دارند، پرهیز کنند.این متخصص طب فیزیکی گفت: 
گودی کمر باعث ایجاد محدودیت در انجام برخی تمرینات می شود و درست انجام ندادن برخی تمرینات ورزشی می تواند به بدتر شدن وضعیت کمک کند. 
بنابراین باید تمرینات ورزشی را تحت نظر فیزیوتراپیست یا متخصص طب فیزیکی انجام دهید.شجاعی با بیان اینکه ضایعات ستون فقرات حداکثر باید تا 
پیش از سن بلوغ اصالح شوند، گفت: خوشبختانه گودی کمر افزایش  یافته را می توان تا 20 سالگی هم تا حد زیادی به حالت عادی بازگرداند.او یادآور شد: 
بدون نظارت مستقیم پزشک، قوزبند یا کمربند استفاده نکنید. استفاده از قوزبند و کمربند تنها باید در مدت های محدود )به عنوان نمونه دوره های 4 ماهه( 
صورت گیرد. نکته مهم تر آنکه در صورت استفاده از کمربند یا قوزبند باید روزانه یک ساعت باز شوند و برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضالت زیر کمربند، 

ورزش های مخصوص آن با جدیت انجام شود.

| این ورزش ها برای مبتالیان به گودی کمر توصیه نمی شود

 روغنی که ناجی بیماران دیابتی است
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 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

آفتاب یزد – یوسف خاکیان: چند روز پیش منیژه آرمین نویسنده 
معاصر پیرامون وضعیت مطالعه و خرید کتاب توسط مردم در جامعه 
گفت: »قیمت یک کتاب معمولی از قیمت پیتزا کمتر و یا در مواردی 
برابر است، اما مردم ترجیح می دهند پیتزا را خریداری کنند، ولی به 
سمت مطالعه نمی آیند این معضل به برنامه ریزی و فرهنگ سازی ها 
باز می گردد اینکه ما تا چه اندازه توانس��ته ایم فرهنگ مطالعه را در 
درون افراد ماندگار کنیم و یا به عبارتی هنجار س��ازی کنیم« در این 
گزارش بنا داریم مطالبی درباره این موضوع به رشته تحریر دربیاوریم 
و موضوع قیمت کتاب و ارتباط آن با سرانه مطالعه را مورد بررسی و 

تجزیه و تحلیل قرار دهیم. 
1- خاطرم هس��ت که س��الها پیش برای انج��ام کاری به باغ کتاب 
واق��ع در کتابخانه ملی ایران واقع در حقانی س��ری زدم و کتابها را 
تورقی زدم و تصمیم داش��تم که با توجه ب��ه قیمت کتابها یکی دو 
جل��د از آن ارزانهایش را خریداری کن��م. البته اینکه می گویم ارزان 
یک وقت خیال نکنید که حاضر بودم هر کتاب ارزانی که مطالب به 
درد نخوری هم داخل آن نوش��ته شده را خریداری کنم، باالخره ما 
بی بضاعت ها باید بر اساس موجودی جیبمان خرج کنیم دیگر، غیر از 
این است؟ اکثر کتابهای داخل سالن کتابفروشی باغ کتاب، کتابهای 
خ��وب و ارزنده ای بودند بنابراین دامنه وس��یعی برای انتخاب کتاب 
برای��م مهیا بود اما هر کدام از کتابه��ا را که نگاه می کردم، می دیدم 
قیمتش��ان باالس��ت، البته نه آنق��در باال که با موج��ودی جیب من 
همخوانی نداشته باشد، اما اگر می خواستم دو سه جلد از آن کتابها 
را خری��داری کنم عمال پولی در جیبم باقی نمی ماند، باالخره در آن 
بازار ش��لوغ پر از کتاب، یکی از کتابها که زندگینامه استاد عزت اهلل 
انتظامی بود و عکس های زیادی داشت نظرم را جلب کرد، اما وقتی 
به قیمت پش��ت جلد نگاهی انداختم دود از کله ام بلند ش��د، قیمت 
آن کتاب سرسام آور نبود اما گران بود و گرانی اش آنقدر زیاد بود که 
در آن لحظ��ه موجودی جیب من کفاف خریدش را نمی داد. من در 
دوراه��ی مانده بودم، از یک طرف کتاب نظرم را جلب کرده بود و از 
طرف دیگر نمی توانس��تم آن را خریداری کنم، به هر روی موجودی 
جیب من باالخره موفق ش��د جلوی وسوس��ه خریداری آن کتاب را 
بگی��رد و به من اجازه ندهد آن کتاب را همراه خودم به خانه بیاورم، 
ام��ا به جای آن کتاب چند کتاب ارزان قیمت که مطالب خوبی هم 
درونشان گنجانده شده بود را خریداری کرده و با خود به خانه آوردم.

2- خیلی از آدمهای فرهنگی و فرهنگ دوس��ت، تمایل دارند اوقات 
فراغت خودش��ان را به مطالعه کتاب اختص��اص دهند، این افراد به 
خاطر رسیدن به لذتی که خواندن کتاب به آنها می دهد به هر نحوی 
که شده کتاب را تهیه کرده و آن را مطالعه می کنند، اما این موضوع 
به آن معنی نیست که حتما کتاب را می خرند، همانطور که می دانید 
راه ه��ای دیگری هم برای مطالعه کتاب وجود دارد، مثال اینکه عضو 
کتابخانه های سطح شهر شوی و از امکانات آن کتابخانه ها با کمترین 
هزینه استفاده کنی. اجازه دهید در اینجا به یک نکته دیگر هم اشاره 
کنیم، آن هم اینکه مطالعه کتاب، اگر چه برای اهالی فرهنگ و حتی 
مردم عادی امری الزم اس��ت اما هم��ه  می دانیم که حتما ضروری 
نیست، به این معنی که عدم مطالعه کتاب زندگی آدمی را به خطر 
نمی اندازد و مثال او را با مرگ مواجه نمی کند، اما برخی چیزها مانند 
غذا خوردن هس��تند که برای ادامه زندگی بش��ر ه��م الزمند و هم 
ضروری، با توجه به این موضوع به نظر می رس��د که مقایس��ه ای که 

منی��ژه آرمین درباره مطالعه کتاب و پیت��زا خوردن انجام داده عمال 
مقایس��ه درستی نیس��ت چرا که غذا خوردن از واجبات زندگی بشر 
اس��ت که اگر نخوریم قطعا بیمار ش��ده و اگر به این نخوردن ادامه 
دهیم ممکن اس��ت جانمان را هم از دس��ت بدهیم، اما عدم مطالعه 
کتاب حتی برای افرادی که به فرهنگ اهمیت زیادی می دهند اتفاق 
ناگ��واری را پدید نمی آورد. نکته جالب درباره مقایس��ه ای که منیژه 
آرمین انجام داده این اس��ت که تمام فعاالن رشته های هنری مانند 
س��ینما و تئاتر برای اینکه بگویند محصول تولیدی ش��ان به قیمت 
باالیی به مردم عرضه نمی شود از مثال رستوران رفتن و غذا خوردن 
استفاده و بیان می کنند که مردم حاضرند برای خوردن چلو کباب یا 
جوجه کباب به اندازه N تومان پول هزینه کنند اما حاضر نیس��تند 
برای خری��د و مطالعه کتاب همان مبل��غ را پرداخت کنند. به زعم 
فع��االن بخش های مختلف فرهنگی این موضوع می تواند اثبات کند 
که قیمت کتاب باال نیس��ت چون مردم حاضرند همان پول را برای 
خرید غذا خرج کنند اما حاضر نیس��تند همان پ��ول را برای خرید 
کتاب هزین��ه نمایند. در اینجا باید گفت که اوال قیمت یک پیتزا یا 
ی��ک پرس چلوکباب با قیمت یک کت��اب در 99 درصد موارد یکی 
نیست، گاهی اوقات شما می بینید که قیمت یک کتاب بسیار باالتر 
از قیمت یک پرس چلوکباب است. برای مثال با قیمت کتابی که در 
بند شماره یک به آن اشاره کردیم دو سه سال پیش می شد چهار الی 
پن��ج پرس چلوکباب خورد، این یعنی قیمت کتاب مانند زندگینامه 
استاد عزت اهلل انتظامی به فرض آنکه مردم هم برای ناهار و هم برای 
شام چلو کباب می خورند برابری می کند با دو روز کامل وعده غذایی 
یک فرد. دوم��ا همانطور که بیان کردیم غ��ذا از ضروریات غیرقابل 
انکار برای ادامه زندگی س��ت در صورتی ک��ه کتاب و مطالعه آن از 
چنین ویژگی ای برخوردار نیس��تند، مضاف بر اینکه همه مردم برای 
وعده های غذایی خودش��ان از پیتزا اس��تفاده نمی کنند و این یعنی 
عمال وقتی از خرید کتاب صرف نظر می نمایند با پولی که برایش��ان 
می ماند می توانند غذاهایی ارزانتر از پیتزای مدنظر خانم نویس��نده 
استفاده کنند و این یعنی هزینه غذا خوردن برای چند روز را در نزد 
خ��ود دارند، در حالی که اگر با همان پول کتاب خریداری کنند هم 

شکمشان گرسنه مانده و هم پولی برایشان باقی نمانده است. 
3- اما یک نکته مهم در سخنان منیژه آرمین وجود دارد که می توان 
آن را به عنوان شاه کلید اظهارات ایشان قلمداد کرد، ایشان گفته اند 
در زمینه مطالعه و کتابخوانی فرهنگ سازی صورت نگرفته است. این 
جمله کامال درس��ت است که اگر اشتباه بود ما در مملکتمان شاهد 
اسفناک بودن سرانه مطالعه نبودیم، متاسفانه چه خوشمان بیاید و 
چه بدمان بیاید باید قبول کنیم که ما مردم )اکثریت قریب به اتفاق( 
حتی برای فیلم بازی کردن کتاب به دست هم نمی گیریم چه رسد 
به اینکه بخواهیم آن را بخوانیم. تازه گاهی مشاهده شده که خیلی ها، آن 
افرادی هم که کتاب مطالعه می کنند را مورد تمسخر قرار می دهند و 
مثال به آنها می گویند: »اوه چه مثبت، نشسته داره کتاب می خونه« 
با این توصیف مس��لم است وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه ما 
به چه صورت خواهد بود. اما س��وال اینجاست که چرا چنین اتفاقی 
رخ داده است؟ چرا فرهنگ مطالعه در کشور ما وجود ندارد و سرانه 
کتابخوانی تا این اندازه پایین اس��ت؟ مس��لما وقتی تیراژ چاپ یک 
کتاب به عدد 50 می رسد یعنی در مملکت مردم کتاب نمی خوانند 
و این کتاب نخواندن گاهی اندازه اش آنقدر بزرگ است که نویسنده 

یا ناشر حتی این اطمینان را ندارد که همان 50 عدد را هم بتواند به 
فروش برساند یا خیر؟ 

4- سوال اینجاست که پایین بودن تیراژ یک کتاب نشانگر چیست؟ 
اینکه م��ردم کتاب نمی خوانند یا اینکه م��ردم کتاب نمی خرند؟ به 
نظر می رس��د که دومی درست تر باشد، چرا که حداقل برای مطالعه 
کتاب های جدی��د باید آنها را خریداری ک��رد و این یعنی نمی توان 
آنها را از کتابخانه ها به امانت گرفت. س��وال بعدی اینجاست که چرا 
مردم کتاب نمی خرند؟ یکی از دالیلش نبود فرهنگ مطالعه اس��ت، 
این موضوع حقیقتی س��ت که نمی توان آن را کتمان کرد. اما دالیل 
دیگ��ری هم وجود دارد که ش��اید از دلیل »نب��ود فرهنگ مطالعه« 
مهمتر باشد و حتی باعث به وجود آن هم شده باشد، آن دلیل »باال 
بودن قیمت کتاب« است. قیمت کتاب در سرزمین ما علیرغم آنچه 
منیژه آرمین می گوید نه تنها باالس��ت، بلکه بسیار هم باالست، چرا 
چنین ادعایی می کنیم؟ برای اینکه طبق اظهارات اکثر انتشاراتی ها 
هزینه چاپ و نش��ر کتاب به دلیل باال بودن قیمت کاغذ، مواد اولیه، 
دس��تگاه های چاپ و زیراکس و دستمزد کارگر گران است؟ چرا راه 
دور برویم؟ خود نگارنده این گزارش در س��ال 1393 یعنی 8 س��ال 
پیش کتاب��ی 100 صفحه ای را با هزینه ای معادل دو میلیون تومان 
در هزار نس��خه منتش��ر کرد، این در حالیست که امروز اگر بخواهد 
کتابی را در همان 100 صفحه اما با تیراژی بس��یار پایین تر از هزار 
نسخه منتشر کند باید س��رمایه ای نزدیک به بیست میلیون تومان 
داشته باشد تا بتواند کتابش را به زیر چاپ ببرد. آیا چنین هزینه ای 
منطقی ست؟ حال شما در نظر بگیرید که چنین کتابی از زیر چاپ 
بیرون آمده و قرار اس��ت وارد بازار کتاب شود؟ حال سوال اینجاست 
که عزیزان دست اندرکار کار انتشار این کتاب، باید محصول فرهنگی 
م��ورد را به چه قیمتی به ب��ازار عرضه کنند که ه��م پولی را خرج 

کرده اند برگردد و هم بتوانند به سود و منفعت مالی برسند؟ 
5- حال بیایید بررس��ی کنیم که در طول این هشت سال )یعنی از 
س��ال 1393 تا کنون چه اتفاقی افتاده است؟( خیلی ساده می توان 
بیان کرد که آن افرادی که در سال 93 از فرهنگ مطالعه برخوردار 
بودند و به نوعی کتابخوان تلقی می ش��دند، اکنون در س��ال 1401 
دیگر از آن فرهنگ برخوردار نیس��ت و کتابخوان تلفی نمی ش��وند، 
می پرس��ید چرا؟ به این دلیل که قیمت کتاب باال رفته، اما این تنها 
دلیلش نیست، متاسفانه در کنار باال رفتن قیمت کتاب، قیمت تمام 
اجن��اس و ل��وازم و مواد و... هم باال رفته اس��ت و ای��ن یعنی تورم و 
کیست که نداند وقتی تورم در جامعه ای شکل می گیرد و به صورت 
وحشتناکی سیر صعودی پیدا می کند، مردم ناچار می شوند علیرغم 
میل باطنی ش��ان برخی از موارد غی��ر ضروری زندگی مانند )کتاب 
خواندن، فیلم و تئاتر دیدن و... ( را علیرغم داشتن فرهنگ استفاده 
از آن، کن��ار بگذارند و از س��بد خانوار ش��ان حذف کنن��د تا به این 
وس��یله بتوانند چاله های اقتصادی را که در زندگی شان ایجاد شده 
پر کنند، چاله هایی که حتما ش��رایطی را به وجود خواهند آورد که 
آنها دیگر نتوانند چلوکباب و پیتزا بخورند و پولشان را تنها به تهیه 
یک قابلمه کوچک اش��کنه که 90 درصد را آب و زردچوبه تشکیل 
می دهد، اختصاص دهند، در این وانفس��ا حتی شاید مجبور شوند از 
تعداد وعده های غذایی خودش��ان هم بکاهند، به ق��ول آن بزرگوار: 
»ش��اید الزم باشد مردم در 24 س��اعت فقط یک وعده غذا بخورند. 

چه ایرادی دارد؟«

نقدی بر سخنان منیژه آرمین پیرامون گران نبودن قیمت کتاب

نون ،کتاب و اشکنه!

»چه باید بکنم...« آمد 
کتاب »وقتی بی هدف هس��تم، چه باید بکنم؟« 
نوشته بِِورلی ِکی. باچل با ترجمه شهره نورصالحی 
به همت نش��ر پیدایش در قالب 1۶4 صفحه و با 
قیمت ۶0 هزار تومان منتش��ر و روانه بازار شده 
اس��ت. کتاب »وقتی بی هدف هس��تم، چه باید 
بکن��م؟« درب��اره ه��دف، اهمیت آن و کش��ف 
خواسته های واقعی است و سعی دارد مخاطب را 

تا رسیدن به اهدافش پیش برد.

»گنجشک استخوانی« آمد
کتاب »گنجشک استخوانی« نوشته زانا فریلون با 
ترجمه بهناز پیری از جمله کتاب هایی است که 
توسط نشر پیدایش روانه بازار کتاب شده است. 
کتاب »گنجشک استخوانی« درباره پناهجویی 
روهینگیایی است که در در اردوگاه به دنیا آمده و 
سعی دارد مخاطب را با شوخی های گاه و بی گاه با 
احساساتی که پناهجویان تجربه می کنند، همراه 

سازد.

تور جهانی »پازل« 
نمای��ش »پ��ازل« در گونه اجرای��ی پانتومیم به 
نویسندگی و کارگردانی حامد نصرآبادیان از بیست 
و پنجم مهر ماه سال جاری تور نمایشی خود را از 
شهرهای جنوبی کشور به سمت شمال کشور آغاز 
خواهد کرد. به گزارش ایران تئاتر، این اثر نمایشی 
اج��رای خ��ود را از هرمزگان آغ��از خواهد کرد و 
سپس به استان های کرمان، یزد، سمنان، تهران و 
گیالن رفته و سپس با خروج از مرز کشورها برای 

اجراهای بین المللی آماده خواهد شد.

»دیوید بویی« در لندن 
پنجشنبه گذشته یکی از سنگفرش های »پیاده رو 
مش��اهیر موس��یقی لندن« به »دیوی��د بویی« 
اختص��اص پیدا کرد تا نام این خواننده مش��هور 
انگلیس��ی در کنار نام موسیقدان هایی همچون 
گروه »د هو«، »امی واینهاوس«، گروه »مدنس«، 
»سول تو س��ول« قرار بگیرد. »پیاده رو مشاهیر 
موس��یقی لندن« که مش��ابه »پیاده رو مشاهیر 
هالیوود« است در سال 2019 و با ادای احترام به 

گروه »راک د هو« آغاز به کار کرد./ایسنا 

»سرگذشت« در رادیو صبا 
»سرگذشت« عنوان یکی از ویژه برنامه های رادیو 
صباس��ت که به صورت مستند پخش می شود. 
»سرگذش��ت« امروز شنبه دوم مهر به مناسبت 
س��الروز رحلت پیامب��ر )ص( به موضوع اهمیت 

بنای مسجد توسط پیامبر می پردازد./فارس

»ترین حرفه ای« در »هیالج« 
نمایش »ترین حرفه ای« به کارگردانی امیرعلی 
ابراهیمی بر اس��اس متن های »حرفه ای« نوشته 
دوژان کواچوی��چ، »در انتظ��ار گودو« س��اموئل 
بکت و و داستان کوتاه های دنیل خارمس توسط 
ابراهیمی به نگارش درآمده است. این اثر نمایشی 
ای��ن روزها در تماش��اخانه هی��الج روی صحنه 
اس��ت و عالقه مندان می توانند ت��ا 24 مهر ماه 
 هر روز س��اعت 18 به تماش��ای این اثر نمایشی

 بنشینند./مهر

»قتل های آبرومندانه« آمد
کتاب »قتل های آبرومندانه« نوشته ری بردبری با 
ترجمه ارنواز صفری در شمارگان 1100 نسخه با 
قیمت 32 هزار تومان در انتشارات ققنوس منتشر 
ش��ده است.  این کتاب شامل پنج داستان کوتاه 
تحت عناوین »اونتردرزیبوت دکتر«، »فینگان«، 
»قتل های آبرومندانه«، »س��ریع تر از چش��م« و 
»تبادل« اس��ت. کتاب »قتل ه��ای آبرومندانه« 
نوزدهمین عنوان مجموعه )پانوراما( انتش��ارات 
ققنوس محس��وب می شود و نسخه اصلی آن در 

سال 199۶ نشر یافته است.

 رفتن گیو به توران
 به جستن كی خسرو

چو خورشید رخش��نده آمد پدید      
زمین ش��د بس��ان گل ش��نبلید

بیام��د کم��ر بس��ته گی��و دلی��ر      
بزی��ر بادپای��ی  بارک��ش  یک��ی 

بگ��ودرز گفت ای جه��ان پهلوان      
دلی��ر و س��رافراز و روش��ن روان 

کمن��دی و اس��پی م��را ی��ار بس      
نش��اید کش��یدن بدان م��رز کس 

چ��و م��ردم ب��رم خواس��تار آیدم      
آی��دم  کارزار  مگ��ر  پ��س  ازان 

مرا دشت و کوهست یک چند جای      
مگر پیش��م آی��د یک��ی رهنمای 

به پی��روز بخ��ت جه��ان پهلوان      
نیای��م جز از ش��اد و روش��ن روان 

ت��و م��ر بی��ژن خ��رد را در کنار      
روزگار از  نگه��دارش  بپ��رور 

ندان��م ک��ه دی��دار باش��د جزین      
که داند چنین ج��ز جهان آفرین 

تو پ��درود ب��اش و م��را ی��اد دار      
دار آزاد  م��ن  درد  ز  را  روان 

چو ش��ویی ز بهر پرس��تش رخان      
بم��ن بر جه��ان آفری��ن را بخوان 

مگ��ر باش��دم دادگ��ر رهنم��ای      
کدخ��دای  نام��ور  آن  بنزدی��ک 

بفرم��ان بیاراس��ت و آم��د ب��رون      
پ��در دل پر از درد و رخ پر ز خون 

پ��در پی��ر س��ر ب��ود و برن��ا دلیر      
ده��ن جنگ را باز کرده چو ش��یر

ندانس��ت ک��و ب��از بین��د پس��ر      
ز رفت��ن دل��ش ب��ود زی��ر و زب��ر

 رویدادهای هنری 

 شاهنامه خوانی کوتاه از هنر 

ویترین ادبیات دفاع مقدس محدود است
گلعلی بابایی با اشاره به اینکه باید تاریخ نگاری و داستان نویسی در حوزه 
دفاع مقدس از یکدیگر جدا شود، گفت: در تاریخ نگاری دفاع مقدس جایی 
برای خیال نیست و نویسنده نمی تواند جز واقعیت را بیان کند. فقط منابع و 
مستندات، شهود هستند و بیان می شوند. مستندنگاری باید دقیق براساس 
روایاتی باش��د که بیان شده یا از میان منابع و مدارک که از جنگ مانده 
استفاده کند. این نویسنده، پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدس ادامه داد: 
نویسنده می تواند در داستان و رمان خیال پردازی کند اما در تاریخ نویسی 
باید عین واقعیت ها نوشته شود و نویسنده نمی تواند در آن دخل و تصرف 
کند. زیرا برای هر خط و کلمه باید پاسخگو باشد. اگر کسی درباره یک 
عملیات ادعا کرد، افراد ملزم هستند مستنداتی ارائه کنند اما اگر داستانی 
نوشته باشد، چنین الزامی از بین می رود. زیرا فرد اعالم می کند که داستان 
نوشته اس��ت. به گزارش ایرنا، بابایی با تاکید بر اینکه در توزیع و ویترین 
کتاب های حوزه دفاع مقدس محدودیت وجود دارد، بیان کرد: نمی توان 
مطلق گفت که این سبک از کتاب ها مخاطب های خود را پیدا کرده است. 
زیرا توزیع این کتاب ها محدودیت دارند و همه جا نیستند. به این دلیل 
که کتاب های دفاع مقدس خاص هس��تند، ناشرانی که کتاب را منتشر 
می کنند معموال کتاب را در انبار دارند و آن را به فروش می رسانند اما به 
هر دلیل که از آن اطالع ندارم، این کتاب ها در مراکز فروش کتاب مانند 

کتاب فروشی های جلوی دانشگاه تهران کمتر عرضه می شوند.

»عملیات رعد« می آید 
سریال »عملیات رعد« به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی علی 
یاور از شبکه یک پخش خواهد شد. سریال »عملیات رعد« که از اوایل 
مردادماه در سکوت خبری و با مشارکت موسسه فرهنگی هنری ناجی 
هنر و سازمان صداوسیما کلید زده شده است، همزمان با هفته فرماندهی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران در اواسط مهرماه از شبکه یک سیما 
آماده پخش می شود. به گزارش فارس، »عملیات رعد« با موضوع روایت 
پرونده های مهیج عملیات یگان ویژه فراجا اس��ت که در 10 قسمت از 
شبکه یک سیما پخش خواهد شد و در خالصه داستان آن آمده است: 
یک گروهک تروریستی قصد تخریب و ایجاد ناامنی در ایران را دارد که 

یک تیم ویژه از نوپو برای مقابله با آن وارد عمل می شود.

عالقه نوروزی به بازی در نقش یک زن دیوانه
مینا نوروزی فرد، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: یکی از دالیلی که در گذشته 
فیلم ها و سریال ها مخاطبان بیشتری را به خود جذب می کردند داستان های 
آن ها بود؛ برای مثال داستان آثاری مانند »دنیای شیرین دریا«، »خانه سبز« 
و »همسران« بسیار با مردم صمیمی بودند. اکنون دیگر چنین سریال هایی 
ساخته نمی شود و کارگردانان و مدیران تمایلی به ساخت سریال های این 
چنینی ندارند. از طرف دیگر تعداد کانال های تلویزیون و تلویزیون خانگی 
افزایش یافته و این امر باعث ش��ده توجه ها به پروژه های مختلف کم شود. 
نوروزی فرد گفت: متاس��فانه پروژه هایی که به من پیش��نهاد می شوند از 
داستان مورد عالقه من برخوردار نیستند و از طرف دیگر کارگردانان فیلم ها و 
سریال هایی که داستان های مورد پسندم را دارند معموال بازیگر های دیگری 
را مد نظر قرار داده اند. به دنبال همین مسئله میزان فعالیت حرفه ای من طی 
سال های اخیر کاهش پیدا کرده است. این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در 
این مسیر پدرم بیشتر از هرکسی از من حمایت می کرد و با وجود آن که در 
کودکی با شوخ طبعی مخالف بازیگر شدن من بود، اما با گذر زمان همواره از 
من حمایت کرد. به گزارش برنا، وی افزود: شخصیتی که دوست دارم آن را 
در یک فیلم یا سریال بازی کنم یک زن دیوانه است؛ ایده این نقش را از زن 
دیوانه ای در یک دشت گرفتم که در زمان کودکی در نزدیکی شهرمان زندگی 
می کرد، این فرد با وجود آن که خانواده داش��ت، اما ارتباط درستی با آن ها 
نداشت و برادر خود را دوست نداشت. بسیاری از افراد تصور می کردند این زن 
دیوانه بود، اما من باور داشتم او فردی بود که حرف بسیاری برای گفتن داشت.

»آتش سرد« می آید 
آفت�اب یزد: مجموعه »آتش س��رد« 
ب��ه کارگردانی رض��ا ابوفاضلی و تهیه 
کنندگ��ی علی مهام از نهم مهر ماه هر 
شب از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 و 
30 دقیقه به روی آنتن شبکه دو سیما 
می رود. »آتش س��رد« در 30 قسمت 
45 دقیقه ای آماده پخش ش��ده است. 

این س��ریال بنا بر اعالم سیمافیلم پیش��تر قرار بود مرداد ماه روی آنتن برود که 
حاال با تاخیر و بنا بر اعالم تیزر پخش شده از شبکه دو، از 9 روز دیگر روی آنتن 
می رود. »آتش سرد« یک ملودرام اجتماعی است که داستان آن درباره پسری به 
نام فرید اس��ت که پدر و مادرش را در یک حادثه از دس��ت داده و وارث نیمی از 
کارخانه های بزرگ است. محسن تاجیک شوهر عمه فرید که قیم قانونی اوست، 

متوجه دستکاری در حساب های کارخانه می شود و...  

مفقودی 
شناس��نامه مالکی��ت اتومبی��ل پژو پ��ارس مدل 1401رنگ س��فید ش��ماره 
انتظامی2۷ ایران 9۶9 ن 1۷ش��ماره موتور125K0020420ش��ماره شاسی

NAANA15E3NK4۶۶۷9۶ بنام ش��نو احمدی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.
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آفتاب یزد: ســال هاست که منطقه خاورمیانه یکی از ملتهب ترین مناطق جهان از 
حیث تنش و درگیری های سیاســی و نظامی است. تاکنون بسیاری از پژوهشگران و 
محققان به طور خاص بر این نکته تاکید داشته اند که موقعیت جغرافیایی قابل توجه 
ایــن منطقه و تســلط آن بر آبراه های مهم بین المللــی و در عین حال، ذخایر غنی 
انرژی در این منطقه، عمال وجود بحران و مناقشــه در خاورمیانه را به امری عادی و 

رایج تبدیل کرده است. 
بحران هایی که از دیرباز با مهندسِی قدرت های فرامنطقه ای و با اهداف خاص دنبال 
شــده اند و در دهه های اخیر با توجه به ساختارها و معماری جدید امنیتی و سیاسی 
این منطقه تحت تاثیر تحوالتی نظیر وقوع انقالب اســالمی ایران و یا ایجاد تغییرات 
سیاســی در عراق و افغانستان و البته بهار عربی و پروژه عادی سازی روابط اعراب با 

رژیم اسرائیل در قالب توافق ابراهیم، وارد مرحله ای جدید شده است. 
بحران هایــی که البتــه در دوران حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا 
در قدرت )۲۰۲۰-۲۰۱۶( و سیاســت ها و رویه هــای ضدایرانی وی، ابعاد خاصی به 
خــود گرفتند و عمال اوج گیری قابل توجه ســطح تنش ها میان برخی کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس و همچنین رژیم اسرائیل با ایران را به همراه داشتند. با 
این همه، همزمان با حضور بایدن در کاخ ســفید )از ســال ۲۰۲۰ تاکنون(، منطقه 
خاورمیانه نیز صحنه ای جدید از کنشگری های سیاسی را پیش روی خود دیده است. 
در این راستا، با فروکش کردن رویه های سیاسی و تبلیغاتی دولت ترامپ و متحدان 
منطقه ای آن در خاورمیانه، شــاهد حاکم شدِن جوی از تنش زدایی میان کشورهای 
منطقه بوده ایم. کشورهایی که بعضا در سال های اخیر روابط بسیار پُرتنش و بحرانی 
را با یکدیگر تجربه کرده بودند. در این راستا، ترکیه که پس از قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار سرشناس عربستانی در خاک این کشور به دست عوامل رژیم سعودی، 
روابط خود را با ریاض تا حد زیادی کاهش داده بود، در یک چرخش قابل توجه در 
ماه های اخیر، بار دیگر به عربستان روی خوش نشان داده و اردوغان و بن سلمان از 

پایتخت های کشورهای یکدیگر بازدیدهایی را انجام داده اند. 
مســئله ای که البته به زعم ناظران و تحلیلگران تا حد زیادی نشــان از نگرانی های 
جــدی اردوغان از بحران اقتصادی جاری در ترکیــه و تالش جهت جذب دالرهای 
نفتی کشورهای ثروتمند عربی و البته کاستن از سطح انتقادها علیه خود در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ ترکیه دارد. در عین حال، ترکیه با انگیزه های 
تقریبا مشــابهی، روابط خود با دولت امارات را نیز که به ویژه در مســئله لیبی با آن 

چالش های جدی را داشت، وارد فاز تنش زدایی کرده است. 
مســئله ای که با تعهد امارات جهت ســرمایه گذاری ۱۰ میلیــارد دالری در خاک 
ترکیه همراه شــده است. در این راستا، مصر نیز که بر سِر میزبانی برخی از رهبران 
اخوان المسلمین )توسط ترکیه( با ترکیه مناقشات جدی داشته با این کشور وارد فاز 
تنش زدایی شده اســت. روندی که در مورد مناسبات کشورهای عرب حاشیه خلیج 
فارس نظیر امارات، عربســتان و کویت در چارچوب مناسباتشــان با ایران نیز قابل 

مشاهده است. 
در این راســتا شــاهد بوده ایم که در مدت اخیر، امارات و کویت سفرای خود را که 
در پی اوج گیری تنش ها میان تهران و ریاض در ســال ۲۰۱۶، به نشــانه حمایت از 
سعودی ها از کشورمان خارج کرده بودند، بار دیگر به تهران فرستاده و انتظار می رود 
که خوِد عربستان ســعودی نیز رویه مشابهی را در ماه های آتی دنبال کند. در کنار 
همه این ها، شــاهد گرم شدن روابط برخی کشــورهای عربی نظیر امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی و به طور خاص ترکیه با دولت سوریه به ریاست جمهوری 

بشار اسد نیز هستیم. 
همان فردی که این کشــورها ســال ها در چهارچوب جنگ داخلی سوریه هر آنچه 
در توان داشــتند به میدان آوردند تا وی )بشــار اسد( را از عرصه قدرت سیاسی در 
این کشــور حذف کنند. در این میان، گرم شــدن روابط رژیم اسرائیل با کشورهای 
عربی در چارچوب دستورکار توسعه توافق ابراهیم نیز مسئله ای است که در ماه های 
اخیر، منطقه خاورمیانه شــاهد آن بوده است. با این همه، اینطور به نظر می رسد که 
موقعیت کنونِی منطقه خاورمیانه که بر خالف تاریخ پُرتنش و آشوب خود، این مرتبه 
به نوعی به کانون رایزنی های دیپلماتیک تبدیل شــده، چندان پایدار نیست و روند 
تحوالت جاری حاکی از این اســت که باید انتظار وقوع بحران های سیاسی و به طور 

خاص امنیتی قریب الوقوعی را در این منطقه داشت. 
بحران هایی که آماده شــدن برای آن ها مخصوصا جهت تقویت موقعیت کنشــگری 
کشــورمان در عرصه معادالت منطقه ای و بین المللی، یک الزام غیرقابل انکار است. 

در این راســتا به طور خاص به دو بحران اساسی و محوری که خاورمیانه به احتمال 
فراوان در روزها و ماه های آتی با آن ها رو به رو خواهد شد، اشاره می شود. بحران هایی 
که احتماال یکی در ســطح کالن و سیســتمی و دیگری در چارچوب مناسبات دو 
کنشــگِر منطقه ای رخ خواهند داد و تبعات گســترده ای را به همراه خواهند داشت. 
 البتــه که عالیم و نشــانه های ابتدایی وقوع این بحران ها نیز از همین حاال آشــکار 

شده است. 

< فروپاشی برجام و ایجاد معادالت جدید سیاسی و امنیتی در خاورمیانه
یکی از متغیرهایی که در ســطح کالِن منطقــه ای می تواند محرک وقوع بحران های 
گســترده ای در این منطقه باشــد، فروپاشــی روند مذاکرات اتمی وین با محوریت 
احیــای برجام و به کل، از بین رفتِن توافق برجام اســت. مســئله ای که حداقل در 
شرایط کنونی و با توجه به بن بست رسیدن مذاکرات میان ایران و غرب و بی نتیجه 
ماندِن رایزنی های دیپلماتیک با محوریت احیای توافق برجام، از شانس باالیی جهت 

تحقق برخوردار است. 
بدون تردید اگر مذاکرات احیای برجام با شکســت قطعی رو به رو شود، ایران جهت 
تقویت موضع و اهرم های در دســترس خود، فعالیت هــا و توانمندی های اتمی اش 
را تقویــت خواهــد کرد. موضوعــی که با واکنش شــدید آمریکا و بــه طور خاص 
رژیم اســرائیل و کشــورهای عرب حاشــیه خلیج فارس همراه خواهد شد. در این 
چارچوب، جدای از وضع تحریم های گسترده تر از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران، به 
 احتمال فراوان گزاره ایران هراســی با مهندسی اسرائیلی ها نیز تا حد زیادی تقویت 
خواهد شــد و بنای اصلی خود را بر تقویت انســجام و هماهنگــی میان تل آویو و 

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس قرار خواهد داد. 
در این فضا، جدای از تشــدید فعالیت های مخرب اســرائیل علیه تاسیسات اتمی و 
دیگر اهداف حســاس در داخل کشورمان، بایستی شــاهد تقویت همکاری ها میان 
کشــورهای عربی منطقه با اســرائیل و آمریکا جهت مقابله با آنچه »تهدیِد ایران« 
خوانده و ادعا می شود، باشیم. در این چهارچوب، احتماال بار دیگر پروژه های جنجالی 
و تحریک کننده آمریکا در منطقه که در ماه های اخیر با واکنش نَه چندان گرم اعراب 
رو به رو شــده اند، نظیر طرح ایجاد ســپر دفاعی هوایی منطقه ای و یا توسعه یگان 
پهپادی خاورمیانه با مهندسی آمریکا و همکاری های کشورهای عرب منطقه، به نحو 
جدی تری دنبال خواهد شــد و احتماال همراهی بیشــتری را نیز با خود در قیاس با 

شرایط کنونی به همراه خواهد داشت. 

< رونمایی از دو بحراِن قریب الوقوع امنیتی در خاورمیانه
پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« در گزارشی، برجام و مذاکرات مرتبط با احیای این 
توافق را زیربنای تمامی تالش های جــارِی تنش زدایی در منطقه خاورمیانه ارزیابی 
کرده و فروپاشــی مذاکرات وین را حامل تبعات مخربی برای نظم و ثبات منطقه ای 

دانسته است. 
در عین حال، انتظار می رود که بر شــدِت حمالت اســرائیل در خاک ســوریه علیه 
مواضع کشورمان نیز افزوده شود. در نقطه مقابل، ایران نیز پاسخ های متقابلی را ارائه 
خواهد کرد و محور مقاومت تحت رهبری آن، تقابالت جدی را با اســرائیل و اعراِب 

متحد با آن در دستورکار قرار می دهد. 

مجموع این مســائل، عمال جوی ملتهب از معادالت امنیتی را ایجاد می کنند که تا 
حد زیادی می توانند آســیب های جدیدی را برای کشورهای منطقه به همراه داشته 
باشــند. در این چارچوب، می توان گفت که معادله برجام را باید زیر بنای بسیاری از 

روندهای تنش زدایانه در شرایط کنونی در منطقه خاورمیانه دانست. 
مسئله ای که اگر به فروپاشی ختم شد، بحران های سیاسی و امنیتی گسترده ای را در 
منطقه ایجاد می کند و تبعات گســترده ای را نیز به همراه خواهد داشت. همان طور 
که پیشتر گفته شد، چشم انداز بی فروِغ احیای برجام تا حد زیادی احتمال تحقق این 

سناریو را قوت بخشیده و آن را به امری قریب الوقوع تبدیل کرده است. 

< جنگ قریب الوقوع اسرائیل و حزب الله لبنان
یکــی دیگر از بحران هــای قریب الوقوع امنیتی در منطقــه خاورمیانه که در قیاس 
با مورِد اول، از ماهیتی وخیم تر و فوری تر برخوردار اســت، چشــم انداز وقوع جنگی 
قریب الوقوع میان اسرائیل و حزب اهلل لبنان است. جنگی که با توجه به گزاره اصلی 
مطرح در مورد اول که همان تشــدید نگرانی های ناشــی از فروپاشی توافق برجام و 
تبعات گسترده منطقه ای و بین المللی آن است، می تواند ابعاد به مراتب گسترده تری 

را نیز پیدا کند. 
در این راستا، در روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر احضار نیروهای فعال در خارج 
از لبناِن گروه حزب اهلل از ســوی رهبران ارشد آن و البته برگزاری برخی مانورهای 
نظامی و مرتبط با آزمایِش تجهیزات ارتباطی این گروه منتشــر و مطرح شده است. 
در روزهای اخیر همچنین در یک مورد، نیروهای نظامی حزب اهلل بدون اســلحه و 
صرفــا با لباس نظامی اقدام به راهپیمایی در جوار مرزهای مشــترِک لبنان با رژیم 

اسرائیل کرده اند. 
نقطــه اصلی اوج گیــری تنش های جدید میان اســرائیل و حــزب اهلل لبنان، اعالم 
هشدارهای مکرر حزب اهلل به اسراییلی ها مبنی بر دوری کردن از غارت منابع انرژی 
لبنان در آب های مرزی مورد مناقشــه با اسرائیل و استخراج یک جانبه منابع گازی 
در این حوزه اســت. در این چارچوب به طور خاص بــه موقعیت ویژه میدان گازی 
کاریش و همچنین میدان گازی قانا و البته دیگر حوزه های انرژی خیِز شــرق دریای 

مدیترانه اشاره می شود. 
در این چارچوب، اخیرا شــاهد بوده ایم که سید حســن نصر اهلل دبیر کل حزب اهلل 
لبنان در چندین نوبت، هشــدارهای جدی را به اســرائیل داده و تاکید کرده که اگر 
تل آویو تصمیم به غارت منابع انرژی لبنان داشته باشد، این جنبش نیز در استفاده 
از زور جهت احقاق حقوق ملت لبنان تردیدی به خود راه نخواهد داد. در این راستا، 
حزب اهلل لبنان در روزهای اخیر اقدام به انتشار ویدئویی از موشک های »کالِس نور« 
خود و البته تصاویری از میدان گازی کاریش کرده و ســعی کرده از این طریق، پیام 

روشنی را به اسرائیلی ها بدهد. 

< مرِز دریایی مورد مناقشه اسرائیل و لبنان و محل قرار گرفتن میدان گازِی کاریش در آن
پیش از این نیز، ســه پهپاد غیر مسلح حزب اهلل لبنان به حریم هوایی میدان گازی 
کاریــش نفوذ کردند. اگرچه که دو پهپاد هدف قــرار گرفتند با این حال انجام این 
اقدام از سوی حزب اهلل پیامی مستقیم به اسرائیل بود که حزب اهلل هشدارهای خود 
علیه اســرائیل در مورد میادین انرژی شــرق مدیترانه را با اقدامات عملی و میدانی 

همراه می کند. 
شــاید اساسا به همین دلیل بوده که اسرائیلی ها از به تعویق افتادن فرآیند استخراج 
گاز از میدان گازی کاریش که قرار بود در ماه ســپتامبر )ماه جاری میالدی( انجام 
شــود خبر داده اند. با این همه عدم اراده جدی اســرائیل در به رســمیت شناختِن 
حقوق لبنان در چارچوب میادین انرژی شرق دریای مدیترانه و در عین حال جدیت 
مقام های اســرائیلی جهت اســتفاده از منابع این میدان انــرژی در بحبوحه جنگ 
اوکرایــن و تحریم انرژی روســیه که در نوع خود فرصت مناســبی را برای صادرات 
گاز از سوی اســرائیلی ها به اروپا فراهم می کند، موجب شده تا ناظران و تحلیلگران 
مســائل منطقه، شــانس حصــول توافق میان لبنان و اســرائیل در مــورد میادین 
 گازی شــرق مدیترانه را کــم ارزیابی کنند و از جنگی قریــب الوقوع در این رابطه 

سخن بگویند. 
این سناریو به ویژه با توجه به طرح درخواست های عجیب و غریب از سوی اسرائیلی ها 
مبنی بر اینکه لبنانی ها باید تن به پروژه های مشــترک انرژی با آن ها بدهند و حتی 

به دالیلی باید به اسرائیل غرامت نیز بپردازند، ابعاد جدی تری را به خود می گیرد.

سیاسی
جنگ قریب الوقوع اسرائیل و حزب اهلل لبنان

رونمایی از دو بحرانِ قریب الوقوع امنیتی در خاورمیانه
نگرانی های فزاینده از تقویت احتمال شکست مذاکرات وین و فروپاشی توافق برجام و تبعات گسترده این مسئله برای کل منطقه خاورمیانه و روند های جاری تنش زدایی در آن، و البته تقویت 

گمانه زنی ها مبنی بر وقوع جنگی قریب الوقوع میان اسرائیل و حزب اهلل لبنان با محوریت اراده جدی حزب اهلل جهت حراست از منابع انرژی لبنان در میادین مشترک گازی این کشور 
با رژیم اسرائیل در شرق مدیترانه و بی اعتنایی تل آویو به این مسئله و پیشبرد پروژه ها در این میادین به صورت یک طرفه، دو بحراِن قریب الوقوعی هستند که در سطوحی متفاوت، 

از ایجاد چالش های جدی سیاسی و امنیتی در خاورمیانه در روز ها و ماه های آتی خبر می دهند
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فراخوان تجديد مزايده عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده ب1401-54
واگذاري زمين صنعتي در شهرك صنعتي پايتخت

شــركت شــهركهاي صنعتــي تهــران بــه اســتناد مصوبــه هيــأت مديــره ايــن شــركت در نظــر دارد تعــداد 23 قطعــه زميــن صنعتــي در شــهرك صنعتــي پايتخــت را از طريــق 
مزايــده عمومــي بــه دارنــدگان مجــوز فعاليــت صنعتــي معتبــر منضــم بــه نامــه واگــذاري زميــن، مجــوز طــرح توســعه صــادره از ســازمان/ ادارات صنعــت، معــدن و تجــارت  
اســتان تهــران ويــا معرفــي نامــه پيــش نمايــش جــواز تاســيس/ جــواز تاســيس داخــل محــدوه شــعاع 120 كيلومتــري تهــران صــادره از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــي  ــا زون فعاليــت و مســاحت قطعــه مــورد درخواســت )حداكثــر ميــزان مســاحت قطعــه انتخاب ــرق و الكترونيــك كــه ب ــري شــيميايي و فلزي/ب ــا كارب اســتان ســمنان ب
توســط مزايــده گــر مــي بايســت 20% كمتــر يــا بيشــتر از مســاحت منــدرج در نامــه واگــذاري زميــن ، نامــه طــرح توســعه ويــا معرفــي نامــه پيــش نمايــش جــواز تاســيس/ 
جــواز تاســيس باشــد( مطابقــت داشــته باشــد را بــه شــرح ذيــل و بــا جزئيــات منــدرج در اســناد مزايــده بــا بهــره گيــري از ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت "ســتاد" بــا 
20010010 بــه صــورت نقــد و اقســاط مطابــق ضوابــط و مقــررات جــاري شــركت واگــذار نمايــد . ضمنــاً رعايــت مــوارد ذيــل الزامــي مــي باشــد : 10000 6 شــماره مزايــده 
ن   می ت ت امل پرداخ ده ش د مزای ل فرآین ه مراح د و کلی ت م باش دارکات الکترونیک دول امانه ت ق س ا از طری ده صرف زار مزای 1-برگ
امانه  ق س ز الکترونیک از طری ا واری د ی ز نق ر ، واری ه بانک معتب ت نام مان ه  ورت ارائ ه ص د ب ه م توان ده ک رکت در مزای رده ش س
ام م  ور انج امانه مذک تر س ده و  در بس ه مزای ز وج ده ، واری ه برن م ب اکات ، اع ای پ ت ، بازگش نهاد قیم ال پیش د ، ارس تاد باش س

رد  پذی
2-عالقمنــدان بــه شــركت در مزايــده مــي بايســت جهــت ثبــت نــام و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي ) توكــن ( بــا شــماره هــاي دفتــر ثبــت نــام 88969737 و 

ــه آدرس اينترنتــي www.setadiran.ir مراجعــه نماينــد .  ــا ب مركــز تمــاس 1456 تمــاس حاصــل نماينــد . و ي
ــدي كل وجــه  ــه تســويه نق ــرارداد، نســبت ب ــد ق ــل از عق ــي بايســت قب ــه مربوطــه م ــده قطع ــورد نظــر مســتحدثاتي وجــود داشــته باشــد برن ــه م 3- چنانچــه در قطع
ــا جلــب نظركارشــناس رســمي اقــدام نمايــد . بديهــي اســت كــه تســويه نقــدي كل مســتحدثات شــرط الزم جهــت عقــد  مســتحدثات مطابــق گــزارش تاميــن دليــل ب

قــرارداد مــي باشــد.

ات ح م نوع فعالیت رده شرکت در  س
ریال مزایده ریال قیمت کل پایه  متر  مساحت قطعه

مربع شماره قطعه نام شهرک ردی

نوبت اول شيميايي 791.955.840 15.839.116.800 1089 B27-47 پايتخت 1

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.902.134.000 38.042.680.000 2694 B29-1 پايتخت 2

نوبت اول شيميايي 448.308.900 8.966.178.000 585 B27-24 پايتخت 3

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.033.500.000 20.670.000.000 1500 B44-27 پايتخت 4

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 1.033.500.000 20.670.000.000 1500 B42-25 پايتخت 5

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 1.033.500.000 20.670.000.000 1500 B44-30 6 پايتخت

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 695.500.000 13.910.000.000 1000 B15-4 7 پايتخت

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 695.500.000 13.910.000.000 1000 B13-4 8 پايتخت

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 1.446.900.000 28.938.000.000 2100 B37-11 9 پايتخت

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 2.118.612.990 42.372.259.800 2982 B45-10 10 پايتخت

ات ح م نوع فعالیت رده شرکت در  س
ریال مزایده ریال قیمت کل پایه  متر  مساحت قطعه

مربع شماره قطعه نام شهرک ردی

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.616.472.520 32.329.450.400 2200 B15-8 11 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 826.800.000 16.536.000.000 1200 B14-19 12 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 830.700.000 16.614.000.000 1150.00 B 641A,

B 641B
13 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.955.440.630 39.108.812.600 2640.00 B13-16 14 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 3.419.000.000 68.380.000.000 5000.00 B32-2 15 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.033.500.000 20.670.000.000 1500.00 B33-3 16 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.794.000.000 35.880.000.000 2500.00 B 6415,

B 6416
17 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.033.500.000 20.670.000.000 1500.00 B33-26 18 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 346.320.000 6.926.400.000 495.00 B38-40 19 پايتخت

نوبت اول شيميايي 346.320.000 6.926.400.000 495.00 B26-44 20 پايتخت

نوبت اول شيميايي 442.977.990 8.859.559.800 576.00 B26-25 21 پايتخت

نوبت اول فلزي/برق الكترونيك 1.738.100.000 34.762.000.000 2400.00 B1-5 22 پايتخت

نوبت سوم فلزي/برق الكترونيك 869.050.000 17.381.000.000 1200 B8-30 23 پايتخت

آدرس شهرك: شهرستان پاكدشت – كيلومتر 25 جاده گرمسار – شهرك صنعتي پايتخت  تلفن تماس: 023-34573713
-  تاريخ انتشار آگهي  مزايده 1401/07/02مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مزايده : ساعت 16/30روز دوشنبه تاريخ 1401/07/11
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت16/30روز سه شنبه تاريخ 1401/07/26
- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11:00 روز چهارشنبه تاريخ 1401/07/27

-محل بازگشايي پيشنهادها: شركت شهرك هاي صنعتي تهران
: سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پالك 2  - اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت )الف(: به  نشان

طبقه همكف  دبير خانه شركت  تلفن : 021-89324224 
مركز تماس دفتر ثبت نام : 89324224

نوبت اول

شركت شهركهاي صنعتي تهران م.الف: 2468 شناسه آگهی: 1383642 

۱۱۱۰- رئیس جمهور فرانسه در ادعایی 
کاذب و سراسر دروغ گفته جهان با تهدید 
اشاعه هســته ای از ســوی ایران مواجه 
اســت. این حرف ها فقط برای تخریب و 

جنجال آفرینی کاربرد دارد. )۶/۳۰(
۱۱۲۰- برخی اعتقاد داشــتند شاید در 
نیویــورک اتفاقات خوبی بــرای احیای 
برجام بیفتد. اما به نظر نمی رســد فعال 
اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. )۶/۳۰(

۱۱۲5- خیلــی انتظار داشــتیم برخی 
کشــورها حتی مثل قطر بتوانند نقش 
یک میانجی گر خوب را در مذاکرات ایفا 
کنند تا گره های برجامی باز شــود اما تا 
حاال چنین اتفاقی نیفتاده است. )۶/۳۰(

۲۰۲5- تظاهرات حامیان منافقین را در 
نیویورک محکــوم می کنیم. مردم ما از 
اینها و جنایات این گروه خاطرات بدی 

دارند و از آنها متنفرند. )۶/۳۱(
۲۰۱۱- مشخص نشــده آیا در جریان 
حضــور رئیس جمهــور در نیویــورک 
مذاکــرات جــدی برای احیــای برجام 
صــورت گرفتــه یــا نــه؟ گفتگوهای 
رئیس  جمهور با رئیس جمهور فرانسه در 
این مورد می تواند گره گشا باشد. )۶/۳۱(

۲۱۱۲- دولت آمریکا اگر فکر مردم ایران 
بود تحریم های ظالمانه را لغو می کرد تا 
این همه فشار به مردم نیاید. این حرف ها 
و شعارهایی مثل کنار مردم ایران بودن 

چرت  و پرت است. )۶/۳۱(
۲۲۰۲- دولت روسیه ظاهرا برای جنگ با 
اوکراین دچار کمبود نیرو شده که دستور 
فراخوان به خدمت داده. کاری که بســیار 
مورد انتقاد مردم روسیه قرار گرفته حتی 

باعث مهاجرت برخی ها شده. )۶/۳۱(
۲۲۱۲- آیا صحت دارد روســیه برخی 
کشورهای غربی را تهدید به استفاده از 
سالح های اتمی بر علیه آنها کرده؟ این 

تهدید خیلی خطرناک است. )۶/۳۱(
۱۰۱۱- سرمربی ســابق تیم ملی آقای 
اسکوچیچ باالخره بعد از مدت ها سکوت 
خود را شکســت و اعالم کرده به جای 
قدردانــی مرا اخراج کردند واقعا برخورد 

مناسبی با او نشد. )7/۱(
۱۰۲۱- وزارت بهداشت اعالم کرده هر 
7 دقیقه یک نفر به بیماری آلزایمر دچار 
می شود. واقعا اختالالت مغزی و روحی 
تحت تاثیر مشکالت هم در این بیماری 

حتما موثر هستند. )7/۱(
۱۳۲۰- اگر قرار است طبق خبر اعالم شده 
آژانس پرونده ایــران را ببندد آیا می توان 
امیدوار به احیای توافق شد؟ آیا این خبر 
صحت دارد؟ آقای گروسی رئیس آژانس 

بین المللی کوتاه آمد؟ )۶/۲8(
۱۳4۰- امیدواریم این مسائل ایجاد شده به 
خاطر مرگ مهسا امینی هرچه سریع تر با 
درایت مسئوالن و صبوری مردم پایان یابد. 
مسئوالن مربوطه حتما پیگیر رسیدگی 

این پرونده هستند. )۶/۲8(
پیام های مردمی در صفحات 6-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921
پیام کوتاه    27  14  14  3000 



شنبه  2 مهر 1401    شماره  6400

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: رئیس جمهوری اســامی ایران در دیدار با همتای 
فرانســوی اش مفتوح ماندن پرونده های ایران در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق 
برشمرد و گفت: »رویکرد آژانس به مسائل باید فنی و به دور از فشارها و القائات دیگران 
باشــد.« این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
در اظهاراتی گفت که مسائل باقی مانده ایران و این نهاد بدون پاسخگویی تهران برطرف 
نخواهد شــد. به گزارش خبرگزاری »رویترز«، رافائل گروســی، در جمع خبرنگاران در 
ســازمان ملل متحد گفت: »پرونده این مســائل رها نخواهد شد.« او در عین حال ابراز 
امیدواری کرد که طی چند روز آینده با مقامات جمهوری اسامی دیدار کند. او با تاکید 
بر اینکه آژانس »دسترسی محدودی به تاسیسات هسته ای ایران دارد« افزود: »آماده ایم 

تا بار دیگر با ایران تعامل ایجاد کنیم.« 
اختاف آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران بر سر ۳ مکان مورد مناقشه اعام نشده ای 
اســت که در آن ها ذرات اورانیوم یافت شده است. ایران می گوید درباره منشأ این ذرات 
بــه آژانس توضیح داده اما آژانس این توضیحــات را قانع کننده نمی داند. ایران بارها بر 
بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس به عنوان پیش شرط توافق هسته ای تاکید کرده است. 
ساســان کریمی تحلیل گر مسائل بین الملل و مدرس فلســفه سیاسی دانشگاه تهران 
حساسیت این موضوع که طرفین بر آن پافشاری می کنند را این گونه تشریح می کند: 
»در موضوع آژانس که به نظر می رسد مانع اصلی بر سر راه است باید شاهد ابتکار عمل 
در رابطه ســازمان انرژی اتمی و آژانس باشیم تا موضوع حل و فصل شود. اینکه گفته 
می شود به طور بالقوه این موضوع در صورت حل نشدن می تواند دستاویز بعدی آمریکا 
برای فشــار بر ما و برجام باشد امر مسموعی است. این موضوع با آژانس نیز باید مانند 
مســئله PMD که در زمان مذاکرات برجام )۱۳۹۴( حل و فصل شد پیش از ورود به 

قرارداد به نتیجه برسد. این موضوع نیازمند زمان و راه حل است.« 

< »برجام« فرعی ترین مسئله ی خاورمیانه است!؟ 
عراق، لبنان، افغانستان و پاکستان در وضعیتی برزخ گونه و باتکلیف به سر می برند: 

- عراق ۱۱ ماه بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام، همچنان در یک بن بســت سیاسی 
پیچیده به سر می برد.

- لبنان نیز وضعیتی مشابه عراق دارد. با توجه به شکاف بزرگ سیاسی در لبنان بر سر 
مفاد قانون اساسی و اینکه آیا دولت موقت می تواند اختیارات رئیس جمهور را بر عهده 
بگیرد یا نه، لبنانی ها نیز با یک بحران شبیه آن چه عراق در آن دست و پا می زند گرفتار 

آمده اند. 
- افغانســتان نیز یک سال بعِد ســقوط دولت اشرف غنی و ســرکار آمدِن »طالبان« 
همچنان با بحران مشــروعیت در جامعه بین المللی، برخــی درگیری ها بین نیروهای 
مقاومت با طالبان و نیز درگیری های داعش و طالبان مواجه اســت. به این مباحث باید 
مسائل اقتصادی، فشار جامعه ی جهانی برای توجه به جامعه زنان افغانستان همچنین 
نارضایتی های مدنی را نیز افزود تا جایی که این کشور از بیرون و درون دچار معضاتی 

به مراتب پیچیده تر از بن بست سیاسی در عراق و لبنان است. 
- پاکســتان که عمران خان را از مقام نخســت وزیری برکنار کرده، کمتر از یک سال 
فرصت دارد تا خود را برای انتخاباتی دیگر مهیا کند و این در حالی اســت که همچنان 

عمران خان و طرفداران او دولت مستقر را وارداتی و فاقد مشروعیت می دانند. 
در مجموع می توان گفت، کشورهای عراق، لبنان، پاکستان و افغانستان اگرچه روی کاغذ 
کشور محسوب می شوند اما به دلیل بحران هایی که فضای سیاسی آن کشورها را تیره و 
تار کرده، شبیه »شبه کشور« هایی اداره می شوند که یا به دلیل کودتا دولت آن سرنگون 

شده یا به دلیل حمله ی قشون بیگانه! 
چهار کشــور عراق، لبنان، پاکستان و افغانستان تمام مسئله ی خاورمیانه نیست. عادی 
شــدن روابط امارات متحده ی عربی و بحرین با اسرائیل به صورت علنی و تاش برای 
عادی شــدن همین جنس رابطه با دیگر کشــورهای عرب منطقه، فضایی خاص را در 
حاشــیه ی جنوبی خلیج فارس به وجود آورده اســت موضوعــی که در کنار معضات 
 سیاســی کشــورهای چهارگانه ای که نام بردیم می تواند از اهــم موضوعات خاورمیانه 

به شمار آید. 
ادامه ی بحران ســوریه، تنش های مرزی بین ترکیه با دو کشــور عراق و ســوریه و نیز 
ناتمام ماندن گفتگوهای ایران و عربســتان را نیز اگر به اختافــات مرزی آذربایجان و 
ارمنســتان ضرب کنیم آن گاه به این نتیجه خواهیم رســید که؛ »برجام« فرعی ترین 

مسئله ی خاورمیانه است! 

< مدیریت بی ثباتی و ایران هراسی دکترین ثابت جمهوری خواهان و دموکرات ها

۱۱ ماه بی ثباتی در عراق، ۱۳ ماه ســرگردانی در لبنان، ۱۳ ماه بحران مشــروعیت در 
افغانســتان، یک ســاِل پر از بیم و امید در پاکســتان را اگر در کنار بحران هفت ماه 
و چندروزه ی اوکراین قرار دهیم به تئوری های مهمی در عرصه ی سیاســت بین الملل 
خواهیم رسید جایی که برخی کشــورها با مدیریت بی ثباتی، بعضی با ایران هراسی و 
دیگران نیز با پوتین هراســی به دنبال رسیدن به منافعی هستند که چنین بحران های 

دامنه داری به ساِن نیروهای کمکی آن ها را یاری خواهد کرد. 
تحلیلگرانی که طی دو ســاِل گذشــته در حوزه ی »برجام« لب به ســخن گشوده اند 
به خصــوص از بعِد روی کار آمدِن دولت بایدن، کــم و بیش بر این عقیده بوده اند که 
دموکرات های جانشین جمهوری خواهان شده، در روش شاید دچار تفاوت هایی باشند اما 
در عمل، دقیقاً همان راهی را خواهند پیمود که ایاالت متحده در زمان ترامپ می پیمود! 
بــه تعبیری دیگر، ایاالت متحده ی آمریکا در یک نقــل و انتقال بزرگ از خاورمیانه به 
آســیای جنوب شرقی، تاش می کند ضمن ســپردِن جایگاه خود به کشورهایی که با 
واشنگتن هم پیمان هستند، بخشی از جای خالِی خود را با دراز دامن کردِن بحران ها و 

بن بست های سیاسی به اصطاح پر کند. 
برای نمونه، ۱۱ ماه سردرگمی عراقی ها در کنار بن بست سیاسِی سیزده ماهه در لبنان 
در صورتی رقم خورده اســت که نه تنها هیچ سرباز آمریکایی در صحنه حضور نداشته 
که آمریکایی ها بــرای مدیریت میدان، عمًا هر هزینه ای را پرداخته اند از جیب ملت و 
دولت عراق و لبنان برداشــته و برای بر هم زدن ثبات در این کشــورها با سخاوتمندی 

هزینه کرده اند! 

در کنار اخباری که هر از گاهی در رســانه ها مبنــی بر تاش تهران و ریاض برای حل 
اختافات منتشر می شود نباید از نظر دور داشت که تحلیلگران مسائل خاورمیانه، جهان 
عرب و سیاســت بین الملل؛ متفق القول بر این عقیده استوار بوده اند که، حل اختافات 

ایران و عربستان: 
- تابعی از حل اختافات ایران و آمریکا است

- بخش جدایی ناپذیر بحران های منطقه است
- ارتباط تام و تمام با سرنوشت پرونده ی هسته ای ایران دارد

- بخش مهمی از پرونده ی ایران در آژانس بین المللی اتمی است
- با مجموع شدِن همه ی این شرایط نیز، در نهایت تنها بخش هایی از اختافات ایران و 

عربستان قابل حل است! 

< برجام دیگر اصلی ترین مسئله ی ایران نیست؟! 
روزگارانــی، در دوران بعِد خروج ترامپ از برجام، با هر کارشناســی که پیرامون برجام 
به گفتگو می پرداختیم، چنین تحلیلی را ارائه می داد که؛ برجام اصلی ترین مســئله در 
سیاســت خارجه و ژئواکونومی ایران اســت در حالی که اساساً برجام برای هیچ یک از 

طرف های مذاکره، اولویت اول تا پنجم نیز به شمار نمی آید. 
این روزها اگرچه همچنان برخی تحلیلگران حل بحران هسته ای و مختومه شدِن پرونده 
برجام را برای جمهوری اسامی ایران مهم و حیاتی می دانند اما همین دست تحلیلگران 

نیز قائل به »مرگ و زندگی« بودن برجام برای ایران نمی باشند. 
به گواه آن چه این روزها در منطقه و جهان در حاِل رخ دادن است می توان گفت روش 
غربی ها )آمریکا و هم پیمانانش( در مواجهه با کشورهایی نظیر ایران، درگیر کردِن این 
کشــور با بحرانی اســت که گذر ایام بیشتر از اصِل موضوع بر فضای سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی آن تاثیر گذار باشــد که می توان این بحــران را »بحراِن باتکلیفی« نامید؛ 
موضوعی که عاوه بر آثار روحی - روانی، با ایجاد نوسانات شدید اقتصادی )ارز و سکه 
و نیز چرخه تولید( می تواند نه تنها اقتصاد کشــور و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار 
دهد که باعث بروز ناامیدی، بی اعتمادی، تنش و تقابل شود موضوعی که اگر درست با 

آن برخورد نشود می تواند آثار تلخی برجای گذارد. 
خاصه آن که؛ وقتی عالی ترین مقام اجرایی ایران به صراحت می گوید: »بسته شــدن 

پرونده ایران درآژانس شرط دستیابی به توافق است« می توان به چند نتیجه رسید: 
- ایران به وضوح بی اعتمادی خود به غربی ها را با رسم شکل توضیح داده است. 

- جمهوری اسامی ایران بر این عقیده استوار شده که نیمه تمام ماندن مسائل فی مابین 
در گذر ایام می تواند مشکات بزرگتری به وجود آورد. 

- طرف های غربی یا پیشــنهادات ایران را می پذیرند یا نمی پذیرند آن چه مسلم است، 
وضعیت از آن چه می بینیم؛ حداقل از بعد اقتصادی بغرنج تر نخواهد شد. 

- ایران می خواهد پرونده ی مبهمی که به یک اهرم فشــار تبدیل شــده برای همیشه 
بسته شود.

- و در نهایــت این که؛ ایــران این پیام را به غربی ها مخابره می کند که اگر برجام برای 
شــما یک مسئله ی فرعی است برای ما نیز فرعی است - اگر طوالنی شدن حل مسائل 
برجام برای شما مهم نیست برای جمهوری اسامی ایران نیز مهم نیست و اگر شما به 
ایران بی اعتماد هستید جمهوری اسامی ایران اساساً هر گونه اعتماد به طرف غربی را 

گناهی نابخشودنی می داند! 

< نکته آخر
حل مسائل ایران و ۱+۴ اساساً به: 
- انتخابات کنگره و سرنوشت آن

- جمهوری خــواه یا دموکرات بودن رئیس جمهوری آینــده ایاالت متحده آمریکا در 
۲۰۲۴

- حل بحران اوکراین
- حل اختافات آمریکا و چین

- پایان سرکشی کیم جونگ اون
- تشکیل دولت در عراق و لبنان

- به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان در افغانستان
- بازگشت آرامش به اسام آباد

- پایان بحران در سوریه
- پایان نزاع یمن و عربستان

- حل اختافات مرزی ترکیه، عراق و سوریه
- پایان تنش بین آذربایجان و ارمنستان
- حل اختافات حداقلی ریاض - تهران

و... مسائلی از این دست ندارد اما حل پرونده ی ایران در مباحث هسته ای قطعاً بی ارتباط 
به مسائل مطروحه نیز نیســت و این یعنی: »برجام« فرعی ترین مسئله ی خاورمیانه و 

جهان و سیاست های آمریکا و هم پیمانانش اصلی ترین معضل!

مدیریت بی ثباتی و ایران هراسی، دکترین ثابت جمهوری خواهان و دموکرات ها

»برجام« فرعی ترین مسئله ی خاورمیانه و جهان است!؟ 
در حالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران می گوید: »توافق هسته ای هنوز در دسترس است«، 

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی است: »تا بازگشت به توافق هسته ای با ایران، فاصله زیادی داریم«. جدال کالمی - برجامی 
مقامات ایرانی و آمریکایی را باید در جایی دیگر، ال به الی یکی از درخواست های جمهوری اسالمی ایران بررسی کرد، آن جایی که گفته شده: 

»بسته شدن پرونده ایران در آژانس شرط دستیابی به توافق است.« 

کارشــناس مسائل روسیه گفت: اعام بسیج عمومی روسیه نشان می دهد اوکراین از 
فاز دفاعی به تهاجمی وارد شده و یک شکست سنگین را برای مسکو رقم می زند.

»قاسم مومنی« کارشــناس مسائل روسیه در تشــریح دالیل و پیامدهای برگزاری 
رفراندوم در مناطق شــرقی اوکراین در گفت وگــو با ایلنا اظهار کرد: بر خاف انتظار 
مقامات روسیه که هفت ماه پیش فکر می کردند که طی چند هفته می تواند اوکراین را 
به صورت کامل به اشغال خود درآورند، اوضاع به گونه ای دیگر پیش رفت؛ به گونه ای 
که برخاف آنچه که روس ها فکر می کردند نه تنها اشــغال اوکراین به صورت کامل 
میسر نشد بلکه حاال شاهد پیشروی ارتش کی یف به سمت سایر مناطق هستیم. به 
نظرم شکســت روس ها در این منازعه دو دلیل عمده دارد. نخســت اینکه غرب و در 
رأس آن ایاالت متحده با ارائه اطاعات و داده های فریب توانســت به نوعی روسیه را 
وارد یک جنگ عظیم کند و ترغیب کردن مســکو توســط واشنگتن باعث شد تا به 
امــروز اوضاع بر پایه یک جنگ چند جانبه پیش برود که روس ها فعًا متضرر اصلی 

این جنگ به حساب می آیند.
وی ادامــه داد: دلیل دوم به تســلیحات و تجهیزاتی که روســیه در این جنگ مورد 
اســتفاده قرار داد برمی گردد. واقعیت این است که چندان نیاز که یک شخص برای 
تحلیل اوضاع و احوال میدانی اوکراین تخصص نظامی داشــته باشد بلکه با یک نگاه 
و حتی آمارهایی که از سوی مسکو و سایر پایتخت ها منتشر می شود می توان به این 
جمع بندی رسید. واقعیت این است که روسیه در عرصه زمینی و پیاده به شدت ضعف 
دارد و حتی تســلیحات آنها فرسوده است اما در حوزه هوایی این گونه نیست. آنها در 
ســوریه از اهرم حمات هوایی علیه تروریست ها استفاده کردند اما در جنگ اوکراین 
صراحتاً دیدیم که ارتش روسیه در محور زمینی و پیاده با مشکل جدی روبه رو است. 

تا جایی که برخی از ستون های زرهی تانک ها بنزین تمام کردند و به صورت مسکوت 
در جای خود ماندند که نشان می دهد برآورد ارتش روسیه به هیچ وجه درست نبوده 

است و این به معنای ضعف روس ها قلمداد می شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: توجه داشته باشید که اساساً سربازان روسیه 
انگیزه ای برای جنگ در اوکراین نداشــته و ندارند. آنها به این موضوع فکر می کنند که 
شهروندان کشوری مانند اوکراین به زبان آنها سخن می گویند و اساساً همین سربازان 
روســیه هســتند که همســر اوکراینی تبار دارند. این موضوع باعث شده تا خلل های 
ایدئولوژیک و روانی زیادی میان سربازان روسیه به وجود بیاید و عماً آنها هیچ بینش 
عمیق ملی برای جنگیدن در نزاع ندارند و یک بی انگیزگی را میان آنها مشاهده می کنیم. 
به همین جهت معتقدم که توان نظامی ارتش و ســربازان روســیه به هدر رفته است. 
این موضوع را اگر کنار وضعیت تسلیحاتی و تجهیزاتی ارتش روسیه قرار دهیم به این 
جمع بندی می رسیم که عماً اوضاع و احوال برای ارتش روسیه چندان مناسب نیست. 
در این میان چندی پیش ما شــاهد آن بودیم که روسیه اعام بسیج عمومی کرد که 
نشان می دهد اوکراین از فاز دفاعی به تهاجمی وارد شده و یک شکست سنگین را برای 

روسیه رقم می زند.
مومنی افزود: بر همین اساس مسکو حاال به دنبال برگزاری رفراندوم در مناطق شرقی 
اوکراین است تا بتواند به اقدامات خود یک ماهیت حقوقی بدهد و چندی بعد اعام 
کند که مردم این ناحیه از اوکراین خودشــان خواهان پیوســتن به خاک فدراسیون 
روســیه بوده اند. بدون تردید نتیجه رفراندومی که روس ها در شــرق اوکراین برگزار 
خواهند کرد، هرچه که باشد مورد قبول غرب قرار نخواهد گرفت و غربی ها هم بدون 
شک بر آن خواهند تاخت. توجه داشته باشید که روسیه در شرایط کنونی نه می تواند 

عقب نشینی کند و نه می تواند به پیشروی های خود ادامه دهد. بر همین منوال معتقدم 
که والدیمیر پوتین باید به سمت برقراری یک صلح مشخص در بازه زمانی فعلی باشد 
اما نکته اینجاست که ایاالت متحده هم نمی خواهد این جنگ در وضعیت فعلی پایان 
یابد و به نوعی خواهان ادامه آن هستند؛ چراکه غربی ها تمام توان خود را بر تضعیف 

روسیه در جبهه اوکراین قرار داده اند و می خواهند این راه را تا آخر ادامه دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم که با توجه به وضعیت فعلی رفراندوم در شرق 
اوکراین یک منازعه جدید را رقم خواهد زد و حتی احتمال دارد کشــورهایی مانند 
باروس و چندین کشــور که با روسیه متحد هستند، صرفاً از این رفراندوم استقبال 
کنند و آن را مورد تایید خود قرار دهند. آنچه در این میان مهم خواهد بود این است 
که جامعه ملل بدون شــک این اقدام روسیه در شرق اوکراین را قبول نخواهد کرد و 
بدون شک اوضاع به سمت و سوی دیگر خواهد رفت و حتی ممکن است که جنگ در 
اوکراین خصوصاً از سوی غربی ها شدت بگیرد. در این میان باید متوجه بود که اروپا و 
آمریکا در وضعیت فعلی بسته های تحریم را برای مسکو در نظر خواهند گرفت و عاوه 
بر این بســته ها کمک های خودشان به کی یف را برای هدف قرار دادن روسیه تشدید 
می کنند. در نهایت باید متوجه بود که روسیه در زمانی دست به برگزاری رفراندوم در 
شرق اوکراین زده است که تمام رهبران دنیا در مجمع عمومی سازمان ملل مشغول 
سخنرانی هســتند. روســیه با این اقدام در این بازه زمانی می خواهد به دنیا و تمام 
رهبرانش اعام کند که هنوز در اوج قدرت اســت. دلیل دیگر مسکو از این رفراندوم 
این اســت که بتواند مواضعش را تثبیت کند و از سوی دیگر به شرق نشینان اوکراین 
یک قوت قلب مشخص بدهد. این در حالیست که همین اقدامات روسیه باعث شد تا 

دنیا پشت آمریکا بایستند.

چندین سناتور آمریکایی طی نامه ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار 
برخی ادعاهای ضدایرانی، خواستار ادامه فعالیت های پادمانی این نهاد شده اند. 

به گزارش ایلنا، چندین ســناتور آمریکایی طی نامه ای به »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی با تکــرار برخی ادعاهای ضدایرانی، خواســتار ادامه 

فعالیت های پادمانی این نهاد شده اند. »جیمز ریش« سناتور جمهوری خواه ایالت آیداهو 
و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، »راب پورتمن« سناتور ایالت اوهایو 
و »مارکو روبیو« سناتورهای ایالت فلوریدا امضاکنندگان این نامه هستند. در این نامه 
خطاب به گروسی آمده است: »از شما قاطعانه می خواهیم که پرونده این تحقیقات را 

تا زمانی که ایران پاسخ هایی شفاف در مورد مکان ها، مواد و فعالیت های موجود در آن 
ارائه دهد، باز نگه دارید«. در این نامه با ابراز نگرانی از احتمال احیای برجام ادعا شده 
است که طرف های مذاکره کننده، با امضای یک توافق هسته ای دیگر با ایران، در آستانه 

تکرار اشتباه های پیشین هستند. 

سیاسی

< به گواه آن چه این روزها در منطقه و جهان در حاِل 
رخ دادن اســت می توان گفت روش غربی ها )آمریکا 
و هم پیمانانش( در مواجهه با کشــورهایی نظیر ایران، 
درگیر کردِن این کشــور با بحرانی است که گذر ایام 
بیشــتر از اصِل موضوع بر فضای سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی آن تاثیر گذار باشد که می توان این بحران را 
»بحراِن بالتکلیفی« نامیــد؛ موضوعی که عالوه بر آثار 
روحی - روانی، با ایجاد نوسانات شدید اقتصادی )ارز 
و سکه و نیز چرخه تولید( می تواند نه تنها اقتصاد کشور 
و معیشــت مردم را تحت الشعاع قرار دهد که باعث 
بروز ناامیدی، بی اعتمادی، تنش و تقابل شود موضوعی 
که اگر درست با آن برخورد نشود می تواند آثار تلخی 

برجای گذارد

 < در کنــار اخباری که هــر از گاهی در رســانه ها 
مبنی بر تالش تهران و ریاض برای حل اختالفات منتشر 
می شود نباید از نظر دور داشت که تحلیلگران مسائل 
خاورمیانه، جهان عرب و سیاست بین الملل؛ متفق القول 
بر این عقیده استوار بوده اند که، حل اختالفات ایران و 

عربستان: 
- تابعی از حل اختالفات ایران و آمریکا است

- بخش جدایی ناپذیر بحران های منطقه است
- ارتباط تام و تمام با سرنوشــت پرونده ی هسته ای 

ایران دارد
- بخش مهمی از پرونده ی ایران در آژانس بین المللی 

اتمی است
- با مجموع شدِن همه ی این شرایط نیز، در نهایت تنها 
بخش هایی از اختالفات ایران و عربستان قابل حل است! 

نگاه
یک کارشناس: 

حل مشکل ایران و آژانس 
نیازمند زمان و راه حل است 

کارشــناس مســائل بین الملــل گفت: در 
موضوع آژانــس که به نظر می  رســد مانع 
اصلی بر ســر راه است باید شــاهد ابتکار 
عمل در رابطه سازمان انرژی اتمی و آژانس 
باشــیم تا موضوع حل و فصل شود. اینکه 
گفته می  شود به طور بالقوه این موضوع در 
صورت حل نشدن می  تواند دستاویز بعدی 
آمریکا برای فشــار بر ما و برجام باشد امر 
مسموعی اســت. این موضوع با آژانس نیز 
بایــد مانند مســئله PMD کــه در زمان 
مذاکرات برجام )۱۳۹۴( حل و فصل شــد 
پیش از ورود به قرارداد به نتیجه برسد. این 

موضوع نیازمند زمان و راه حل است. 
بین الملل  تحلیل گر مسائل  ساسان کریمی 
و مدرس فلسفه سیاسی دانشگاه تهران در 
گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با 
توجه به سفر آقای رئیسی به آمریکا چقدر 
ظرفیت ایــن حضور و دیدارهای چندچانبه 
می تواند مفید باشــد، گفــت: بعید می دانم 
جلســه ای با فرم چندجانبه در برنامه باشد. 
دیپلماســی چندجانبه واقعاً نوع خاصی از 
دیپلماســی اســت که تکنیک های خاص 
خود را دارد و به نوعی تخصص محســوب 
می شــود. رویکرد دستگاه سیاست خارجی 
آقای رئیسی تا اینجا دیپلماسی چندجانبه 
را به شــکل پررنگ در برنامه خود نداشته 
است و بیشــتر به روابط دوجانبه پرداخته 
بنابراین حتی در موضــوع احیای  اســت. 
برجام نیــز آنچه به عنــوان روش انتخاب 
با هماهنگ کننده  کرده اند بیشــتر مذاکره 
اتحادیه اروپا به طور مســتقیم و مذاکره با 

ایاالت متحده به واسطه اروپا بوده است. 
کریمی همچنین در پاســخ به این ســوال 
که با توجه بــه دیدار انریکه مــورا با علی 
باقری و همچنین دیدارهای آقای رئیســی 
چقدر احتمال شکســت بن بست مذاکرات 
وجود دارد، گفت: من مذاکرات را در حالت 
تعلیق می  بینم. نه شکســت و نه پیشرفت. 
اوالً موضوعات داخلــی ایاالت متحده فعًا 
تاخیری را تحمیــل کرده و ثانیاً موضوعات 
فیمابین بیشــتر محتوایی است که باالخره 
یا یک طرف می بایســت از خواســته خود 
صــرف نظر کند و یا اینکــه ابتکار عملی را 
شاهد باشــیم که راه حل مرضی الطرفین از 
دل آن بیرون بیاید. به خصوص در موضوع 
آژانــس که به نظر می  رســد مانع اصلی بر 
ســر راه اســت باید شــاهد ابتکار عمل در 
رابطه ســازمان انرژی اتمی و آژانس باشیم 
تا موضــوع حل و فصل شــود. اینکه گفته 
می  شود به طور بالقوه این موضوع در صورت 
حل نشــدن می  تواند دستاویز بعدی آمریکا 
برای فشار بر ما و برجام باشد امر مسموعی 
اســت. این موضوع با آژانس نیز باید مانند 
مسئله PMD که در زمان مذاکرات برجام 
)۱۳۹۴( حل و فصل شــد، پیش از ورود به 
قرارداد به نتیجه برسد. این موضوع نیازمند 
زمان و راه حل اســت. زمان مذاکره هم به 
خاطــر انتخابات میــان دوره ای مجلس در 
ایاالت متحــده احتماالً تــا آذرماه تمدید 
شــده است و ابتکارها با توجه به واقعیات و 
اطاعات می توانند طراحی شوند که این در 

اختیار سازمان است. 
این تحلیلگر مســائل بین الملل در پاسخ به 
این سوال که دستاوردهای حضور ما در این 
سفر چه بوده گفت: اوالً که سفر هنوز تمام 
نشده است. دوم آنکه من این سفر را خیلی 
در قالب دســتاورد و غیره نمی  بینم. بیشتر 
امری اســت تشریفاتی که گاهی و صرفاً در 
مقاطعی که بــا حضور افراد خاص همزمان 
می  شود، در مراحل حســاس یک موضوع، 
می  تواند به پیشــرفت امور مذاکراتی کمک 
کند و آن هم از جهت در دســترس بودن 
ســاده همگان. اما در ایــن دوره همه چیز 
بیشــتر تحــت تاثیر جنگ اوکراین اســت 
و موضوعــات حــول آن مورد بحــث قرار 
می گردد. کریمی در پاســخ به این ســوال 
سخنرانی آقای رئیســی در سازمان ملل را 
چطور ارزیابی می کنید، گفت: آقای رئیسی 
سخنرانی کاســیک و با مواضع همیشگی 
جمهوری اســامی را ارائــه کردند. باز هم 
تاکید می  کنم ابتکار عمل در چنین مجلس 
و ســخنرانی کار ساده  ای نیست و نمی توان 
مــدام چنین انتظــاری را داشــت. ابتکار 
عمل در شــرایط فعلی بیشتر بر موضوعات 
انضمامی در سطوح کارشناسی و نه سیاسی 

مورد انتظار من است. 
این کارشناس مسائل دیپلماتیک در پاسخ 
به این ســوال که فضای بعد از سخنرانی را 
چطور می بینید، گفت: فضا زیاد ســنگین 
نیست. اصوالً این ماجرا نه مانند زمان آقای 
احمدی نژاد شده که بیشتر به واسطه مواضع 
شخصی ایشان شــرایط علیه کشور بسیار 
تند شــده بود و با رفتار نامناسب کشورها 
در چنین اجاس  هایی مواجه می شــدیم و 
نه مانند دوره  آقای خاتمی یا آقای روحانی 
است که باز بیشتر به واسطه وجوه شخصی 
ظرفیت  های بیشــتری را شــاهد بودیم. در 
دوران حاضر چیزی میانه را شاهد هستیم. 
ضمن آنکــه به هر حال ایــن اولین تجربه 
حضور رئیس دولت ســیزدهم در سازمان 
ملل متحد است و شاید نتوان انتظار زیادی 
را برای ابتکار عمل و فضاسازی از او داشت.
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کارشناس مسائل روسیه:
روسیه با رفراندوم در شرق اوکراین به دنبال ماهیت سازی حقوقی برای اقداماتش است 

نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی درباره ایران



کشف سکه زرین »ژولیوس سزار« 
در خوزستان

معاون میراث فرهنگی خوزســتان از کشف و 
ضبط چند اثر تاریخی۲۱۰۰ســاله متعلق به 
دوران سلوکی - اشکانی از سوداگران اشیای 
فرهنگــی خبر داد. به گــزارش برنا، غالم رضا 
با اعالم ایــن خبر گفت: به دنبال کشــف و 
ضبط چنــد قطعه اثر تاریخی از ســوداگران 
آثار فرهنگی در شهرســتان دزفول و تشکیل 
پرونــده قضائی، این اشــیای توقیفی پس از 
بررسی توسط کارشناسان کمیته کارشناسی 
اشیای فرهنگی - تاریخی مستقر در معاونت 
میراث فرهنگی استان، واجد ارزش تاریخی و 
دارای اصالت تشخیص داده شدند. وی ادامه 
داد: این آثار شامل یک قطعه سکه زرین روم 
باســتان منسوب به ژولیوس سزار، یک قطعه 
ســکه مفرغین درهم الیمایی و قطعات یک 
ظرف مرمرین هستند که همه این اشیا دارای 
اصالــت تاریخی و متعلق به دوران ســلوکی 
- اشــکانی هســتند. معاون میراث فرهنگی 
خوزســتان افزود: اشــیای مکشــوف پس از 
اعالم نظر کارشناســی به امین اموال تاریخی 
خوزســتان تحویل و به زودی در فهرست آثار 
فرهنگی - تاریخی ثبت می شوند. وی با اشاره 
بــه این موضوع که این آثار به زودی و پس از 
آسیب شناســی و مرمت در یکی از موزه های 
ســطح اســتان به نمایش گذاشته می شوند، 
گفت: براســاس مــاده ۵۶۲ قانــون مجازات 
اســالمی، هرگونــه حفــاری و کاوش بدون 
مجوز به قصد به دســت آوردن اموال تاریخی، 
فرهنگی ممنوع اســت و متهمان به شــش 
ماه تا یک ســال حبس محکوم می شــوند و 
اشیای مکشوف به نفع وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و آالت و ادوات 

حفاری به نفع دولت ضبط می شوند.

آفتاب یزد- گروه شبکه: یکی از تلخ ترین وقایعی که در کشور رخ داده است فوت 
مهسا امینی است که واکنش های گسترده ای را در پی داشته و همچنان هم ادامه دارد. 
در تازه ترین واکنش ها مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در گفت گویی اظهارنظر 
 اولیه این ســازمان درخصوص بررسی پرونده مهســا امینی را تشریح کرد.به گزارش 
فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان 
تهران بررســی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد. در این اظهار نظر صرفا به مواردی 
همچون ســوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است. در 
این میان آنچه نیازمند زمان اســت، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از 
مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه 
و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی 
سازمان پزشــکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خواهد شد.مهدی فروزش درباره روند 
بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در 
فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جســد در مرکز پزشکی 
قانونی برای انجام معاینات، اظهار کرد: با توجه به دســتورالعمل ها و آیتم های تعریف 
شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده های ارجاعی 
به این ســازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت جســد معلوم بوده است، نیاز به 
مستندات تعیین هویت وجود نداشت.وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده های اجساد 
دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص 
و مجهول الهویه هستند.مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به 
اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشــخص بود، رسیدگی به این پرونده در کمترین 
مدت زمان صورت گرفت.فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان 
پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات 
دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به 
آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن 
۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان های 
تهران بر روی وی است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح 
شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به 
اطالع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش ها، شکستگی قاعده 
جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعالم کنیم که 
در معاینه ظاهری و کالبد گشــایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه ســر و 
صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده 
است.فروزش بیان کرد: در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، 
له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.مدیر کل پزشکی 
قانونی استان تهران تأکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت 
متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده 
و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید 

و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خواهد شد.
 

< دنبال برچیدن گشت ارشاد هستیم
اما رشیدی کوچکی عضو کمیته حقیقت یاب مجلس در گفتگو با انتخاب در پاسخ به 
این سوال که شما عنوان کرده اید که دوبار فیلم ورود خانم امینی به ساختمان وزرا را 
بدون تقطیع و به صورت پیوســته دیده اید، با این حال چرا بنابر گفته خانواده امینی، 
فیلم را به صورت تقطیع شــده به آن ها نشــان داده اند؟ گفت:»این پرسش را باید از 
آن هایی پرسید که فیلم کامل را به خانواده امینی نشان نداده اند. اشتباه کرده اند و باید 
فیلم را کامل نشــان می دادند. اما آنچه من و ۵۰ نفر دیگر هم دیدیم، فیلم کامل، با 
کیفیت بسیار باال و بدون تقطیع از لحظه ورود ایشان به حیاط ساختمان وزرا توسط 
ون گشــت ارشاد، تا لحظه خروج ایشان توسط اورژانس با برانکارد بود. ثانیه به ثانیه 
این ویدیو را از زوایای مختلف دوبار نگاه کردم. هیچگونه تقطیعی نشده است. اینکه به 
خانواده ایشان کامل نشان داده نشده را خود نیروی انتظامی باید پاسخ دهد. هرجایی 
هم که مصاحبه کرده ام، گفته ام که از لحظه ای که این ون وارد حیاط ساختمان خیابان 

وزرا می شود را دیده ام. ما از داخل ون هیچ ویدیویی را ندیده ایم.« وی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه معایناتی که گفته می شــود و نتایج بررسی ها چه بوده؟ عنوان 
کرد:» خانم امینی دو مرتبه معاینه شده بود. یکبار لحظه ای که اورژانس ایشان را وارد 
بیمارستان می کند و پزشک مستقر در بیمارستان، که زیر مجموعه پزشک قانونی بوده 
اســت، طبق وظیفه ذاتی خود ایشان را معاینه ظاهری می کند و تمام مواردی که در 
ظاهر ایشان بوده را در آنجا قید می کند، مهر و امضا می زند و سپس تحویل بیمارستان 
می دهد.این روندی است که معموال برای تمام افرادی که دچار آسیب شده اند، در ورود 
به بیمارستان ها اتفاق می افتد.بار دوم هم بعد از فوت شان بوده که آنچه ما به صورت 
کامل از پزشکی قانونی دریافت کرده ایم. پزشکی قانونی این گزارش را هم به صورت 
شــفاهی توضیح داده اند و هم به صورت مکتوب قرار است امروز به کمیسیون ارسال 
کنند.در حضور ۵۰ نفر از اصحاب رســانه، نمایندگان مجلس، وزارت کشور و نیروی 
انتظامی گفته شد که هیچگونه آثار ضرب و جرح و برخورد فیزیکی که می تواند منجر 
به فوت شود، در بدن ایشان مشاهده نشده است.تمام فرضیه هایی که مطرح بود را ما 
تک به تک از فضای مجازی جمع آوری کرده بودیم و برای بررسی ارائه دادیم. به همه 
آن ها جواب علمی دادند که چرا فرضیه های درستی نبوده است. این نظر رسمی پزشک 
قانونی است که من اعالم کرده ام. وی در خصوص اینکه دلیل خونریزی از گوش مهسا 
امینی را استفاده از داروهایی دانسته که باعث رقیق شدن خون می شوداظهار کرد:»این 
صحبت من دقیق مخابره نشــد. بنده اعالم کردم که باتوجه به اینکه ایشان به خاطر 
عمل جراحی که سال ۸۶ در بیمارستان میالد روی مغزشان انجام شده، مصرف دارو 
داشته اند، گفتم که احتماال دلیل خونریزی مصرف این داروها بوده است. این نظر خودم 
بود نه پزشکی قانونی اما متاسفانه آن رسانه شیطنت و قید »احتماال« را حذف کرد. 
چراکه من جایی خواندم و از پزشــکان هم سوال پرسیدم که گفتند، می تواند به این 
علت باشــد. من نه تایید کردم و نه رد کردم. از احتمال حرف زدم ولی چون در خبر 
»احتماال« و »می تواند« را حذف کردند، از آن یک خبر قطعی منتشــر کردند. خودم 
هم در این راستا تجربه ای داشتم؛ یکی از نزدیکانم دچار سکته قلبی شده بود و دیدم 
که از بینی و گوشــش خون آمد. این نظر قطعی پزشکی قانونی نبوده و نظر شخصی 
من باتوجه به بررســی ها بوده است. خواهشم این است که رسانه ها این خبر را اصالح 
کنند.کمااینکــه من احتماالت زیاد دیگری هم مطرح کردم ولی نمیدانم چرا آن ها را 
منتشر نکردند. ما تمام احتماالتی که وجود داشته و دارد را مستند از پزشکی قانونی 
خواســته ایم که به ما ارائه دهد. اما آنچه قطعی شــده را با قطعیت می گوییم و آنچه 
احتمال دارد را هم با احتمال می گوییم. انتظار ما این اســت که اخبار کامل و دقیق 
مخابره شود تا یک عده ای از این آب گل آلود ماهی نگیرند. رشیدی کوچکی درپاسخ 
به این سوال که ممکن است در نهایت این پرونده منجر به برچیده شدن گشت ارشاد 
شــود؟ گفت:» یک تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله بنده به دنبال این موضوع 
هســتیم. چون پیش از این هم اعتقاد داشتم و اعالم کردم که عملکرد گشت ارشاد 
بیشــتر از اینکه حسن و دستاورد مثبت برای مردم و نظام داشته باشد، باعث آسیب 
به امنیت روانی جامعه و آبروی نظام شده است. این مهم را می خواهیم در یک فضای 

منطقی و عقالنی پیش ببریم تا به نتایج خوبی برسیم. در واقع محور دوم پرونده خانم 
امینی که زمینه بروز چنین حوادثی است، دقیقا اشاره به همین موضوع دارد.«

 
< لزوم برخورد با مقصران

یک نماینده اصالح طلب مجلس شــورای اسالمی نیز با تاکید بر پیگیری قاطع پرونده 
»مهســا امینی« و اطالع رسانی شــفاف و دقیق به مردم گفت: باید با مقصران برخورد 
شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است  و باید مطالبه کرد اما 
این که توی خیابان بریزند، توهین به رهبری کرده، پرچم ایران را آتش زده، روسری از 
سر خانمی بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی است که دشمن 
می خواهد.مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایسنا در واکنش به حرکات تند در تجمعات 
دو روز گذشــته و بعد از فوت »مهسا امینی« گفت: تاکید ما این است که باید موضوع 
خانم امینی پیگیری شــده و با قاطعیت هم پیگیری می کنیم تــا در صورت رخ دادن 
اتفاقی، طبق قانون و شــرع با آن برخورد شود منتها اینکه عده ای در خیابان ریخته و 
نیروی انتظامی را کتک زده، توهین به رهبری کرده،  حجاب از سر کسی پایین کشیده 
و پرچم ایران را ســوزانده و پاره کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس 
گرفته و از این غلط ها می کنند.وی با بیان این که »اینگونه حرکات هدفمند است«، افزود: 
معتقدم مردم و آن هایی که دنبال احقاقند، صف خود را از این آدم ها جدا کنند وگرنه بین 
حق و باطل بهم خورده و نظام با چالش مواجه می شود. همچنین خوراکی به دست آن 
طرف آبی ها می دهیم که علیه مملکت ما هر غلطی که خواستند، انجام دهند. پزشکیان 
با تاکید مجدد بر پیگیری پرونده مهسا امینی گفت: در این موضوع مدیری به درستی 
مدیریت و اطالع رسانی نکرده است. قطعا باید با قاطعیت پرونده خانم امینی رسیدگی 
شود. همچنین با مقصران برخورد شده تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف 
حق است  و باید مطالبه کرد اما اینکه توی خیابان بریزند، توهین به رهبری کرده، پرچم 
 ایران را آتش زده، روســری از سر خانمی بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا 
همان چیزی اســت که دشــمن می خواهد.وی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه 
و راه انداختن جنگ داخلی اســت تا مملکت را بــا چالش مواجه کنند؛ قطعا آمریکا و 
کشورهای منطقه به فکر مردم ما نیستند. حرف هایی که از آزادی هم می زنند تا وقتی 
برایشان معنا دارد که به نفعشان باشد و بعد از آن موضوعیتی ندارد. آمریکا که از تمام 
حکومت های دیکتاتور منطقه دفاع می کند، چرا در آن کشورها حرفی از آزادی نمی زنند 
بعد ایران را نشانه گرفته که زیر بار حرف زور آن ها نمی رود.پزشکیان اضافه کرد: ما هم 
وجود نواقص را قبول داریم اما این که در داخل حل کنیم یک بحث است و این که در 
خارج بخواهند برای ما دایه دلســوزتر از مادر شوند، بحث دیگری است؛ آن ها باید سر 
جای خود بشینند و اگر مرد هستند، حق و حقوق مردم ایران را نخورند و زور نگویند.

این نماینده اصالح طلب مجلس درباره این که چرا تجمعات اعتراضی به حرکات رادیکالی 
کشیده شده است؟ گفت: رسانه های خارجی و آن هایی که دنبال فرصت بوده تا از یک 
اشتباه، یک جریان ساخته و بعد سوار بر احساسات مردم شوند، از این شرایط سوءاستفاده 
می کنند. از آن طرف هم مقداری مدیریت ما درست نبوده که سریع و قاطع و شفاف همه 
چیز را برای مردم توضیح دهد. یک گروه پزشکی از داخل و خارج تعیین کنند تا پرونده را 
بررسی کرده و همه چیز را شفاف به مردم بگویند.وی با اشاره به این که »رئیس جمهوری 
اعالم کرد که موضوع خانم امینی پیگیری شود« خاطرنشان کرد: ولی این پیگیری قاطع 
باشــد تا بهانه به دست کسانی ندهند که پرچم مملکت را سوزانده و به رهبری توهین 
کنند؛ رهبری نباشد کل مملکت با هرج و مرج مواجه می شود، آیا اینها می خواهند کشور 
را با هرج و مرج روبرو کنند؟پزشکیان در توصیه ای به مردم گفت: مردم مسئله را از راه 
قانونی پیگیری کنند و ما هم در مجلس دنبال خواهیم کرد که رئیس مجلس هم تاکید 
داشتند، تالش می کنیم پیگیری ها قاطعانه باشد به هر حال ضعف هایی در سیستم های 
مدیریتی داشته و کارهایی کردیم که بهانه به دست آن طرف آبی داده ایم؛ کاری نکنیم که 
آن ها بتوانند سوءاستفاده کنند.وی افزود: خانواده محترم مهسا امینی نیز مواظب باشند 
که آن طرف آبی ها از آن ها سوءاســتفاده نکنند؛ سعی می کنیم تا جایی که می توانیم 
پیگیری کرده و حقوق و حقوق آن ها را شفاف کنیم تا با کسانی که اقدامی خالف روند 

عادی و قانونی انجام دادند، برخورد شود که این کارها برای بار دوم و سوم تکرار نشود.

آفتاب یزد: گروه شبکه: بعد از فوت مهسا امینی، ناآرامی های گسترده ای در 
سطح کشور، شکل گرفت. به همین منظور مسئوالن امر تصمیم گرفتند که 
برای امنیت کشــور اینترنت را قطع و اختالل هایی در شبکه های اجتماعی 
مانند اینستاگرام ایجاد کنند. حاال چند روزی است که کشور با قطعی اینترنت 
روبه رو است موضوعی که بسیاری از کسب و کارها را با مشکل روبه رو کرده 
است. اکنون با توجه به این اوصاف مسئوالن آموزشی تصمیم قابل تاملی را در 
خصوص دانشگاه ها گرفته اند. آنها با این که می دانند اینترنت دچار اختالل است 
تصمیم گرفته اند برخی از دانشگاه ها را به صورت مجازی برگزار کنند. در همین 
راستا معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطالعیه ای از مجازی بودن کالس ها 
طی هفته اول مهر )دوم تا هفتم مهر( خبر داد و اعالم کرد: نودانشجویان این 
دانشــگاه نیز می توانند به صورت غیرحضوری ثبت نام کنند.به گزارش ایرنا، 
معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: »نظر به تعطیالت 
پیش رو و در اجرای دستورالعمل آموزش ترکیبی مصوب مورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۴۰۱  
کلیه کالس های دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصیلی از روز شنبه دوم 
مهر ماه تا پنج شــنبه هفتم مهر ســال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی )آنالین( 
برگزار خواهد شد. دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیئت علمی طبق برنامه 
آموزشی از سامانه elearn.ut.ac.ir اســتفاده فرمایند.« معاونت آموزشی 
دانشگاه تهران همچنین در اطالعیه ای دیگر جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان 

آزمون سراسری کارشناســی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته 
بیوتکنولوژی در ســال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ را اعالم کرد.بازه زمانی ثبت نام 
غیرحضوری )الکترونیکی( پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقاطع کارشناسی، 
 دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دانشگاه تهران آغاز شــده و تا روز یکشنبه )ســوم مهر ۱۴۰۱( ادامه دارد. 

پذیرفته شدگان باید با مراجعه به سامانه »ثبت نام دانشجویان ورودی جدید« 
نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. بر اساس اعالم معاونت آموزشی دانشگاه 
تهران، بازه زمانی ثبت نام حضوری متعاقباً در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد 
شد. بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه تهران، در این اطالعیه آمده است: جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اطالع از تغییرات احتمالی، مستمراً تا پایان بازه زمانی 

ثبت نام به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه شود.

< کالس هفته آینده دانشگاه شهید بهشتی آنالین شد
همچنین دانشگاه شهید بهشتی در اطالعیه ای اعالم کرد که به دلیل دو روز 
تعطیلی رسمی در هفته آینده و مشکالت رفت و آمد دانشجویان، کالس های 
 درس در هفته دوم نیمســال جــاری از طریق ســامانه مدیریت یادگیری 
)http://uv.sbu.ac.ir( برگزار خواهد شد. براساس این گزارش، جلسات دفاع 

کماکان به صورت حضوری برگزار می شود. 
گفتنی اســت که عالوه بر این دو دانشگاه، دانشــگاه هایی چون الزهرا )س( 
و خواجه نصیرالدین طوســی نیز آموزش هایشان در هفته اول مهر به صورت 
مجازی خواهد بود. اکنون سوال اینجاست که با توجه به قطعی اینترنت که معلوم 
نیست چه زمانی وصل شود، دانشجویان چگونه می توانند به صورت مجازی در 

کالس های درس حضور یابند؟!

تصمیم عجیب 

همزمان با اختالل اینترنت برخی دانشگاه ها مجازی شدند!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبیر:  سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه )واتس اپ(: ۰۹۲۱3۵۵3۱۹3
تهران: خیابان شهید مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر( 
کوچه ۲6 پالك۱۰ طبقه اول واحد یك
                     امور اجرایی و آگهی ها: 778۲ 8۱۹ ۰۹۱۲
   تلفن: 8 -883۲۱3۹7 نمابر: 883۲۱3۹۹  
چاپ:  صمیم- تلفن: ۴۴۵8۲8۱۴
توزیع: موسسه نشرگستر امروز نوین- تلفن: 6۱۹33۰۰۰ 
دفتر مرکزی یزد: بلوار۲۲  بهمن، تلفکس: ۰3۵-3۵۲۴6۹۱۹
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال ۲۴ | شماره 6400< اذان ظهر ۱۱:۵6    <  اذان مغرب ۱8:۱7    <   اذان صبح فردا ۴:3۱    <  طلوع آفتاب فردا  ۵:۵۴ امام علی )ع(:  مردانگی وفا کردن به عهد است. شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱  |

نَِشناخت حافظ نامه  م  ُمَنِجّ کوکِب بخِت مرا هیچ 
یا رب از مادِر گیتی به چه طالع زادم؟

تفســیر: یك نماینده مجلس گفته: فرزندانی که در سایر کشور ها 
بزرگ شدند ضرایب هوشی زیادی دارند و قرار است مدیران کشور 

شوند، حافظ می گوید: طالع و بخت اینان بلند است!

در سیبری، ورزش مردم بوریات که شامل شکستن استخوان 
حیوانات مرده است، به عنوان بخشی از بازی های جهانی عشایر 
پذیرفته شده است. به گزارش فرارو، بوریات ها بزرگ ترین گروه 
بومیان در ســیبری است که بیشــتر آن ها در بوریاتیا زندگی 
می کنند. جمعیت این گــروه بومی در حدود نیم میلیون نفر 
تخمین زده می شــود. این گروه بومی از زیرگروه های شمالی 
قوم مغول هســتند. بوریات ها در بسیاری از مسائل فرهنگی با 
مغول ها مشترکند. امروزه بیشــتر بوریات ها در و اطراف شهر 
اوالن اوده، پایتخت جمهوری بوریاتیا زندگی می کنند. بوریات ها 
به زبان بوریاتی ســخن می گویند که زبانی مغولی است. طبق 
سنت بوریات روح یک حیوان در ستون فقرات زندگی می کند و 
انسان با شکستن آن کمک می کند تا روح سریعتر دوباره متولد 
شود. شکستن اســتخوان های ستون فقرات گاو، اسب یا شتر 
یک سرگرمی ســنتی دامداران بوریات و مغولی بود. استخوان 
که قبالً تمیز و جوشانده شده در یک دست نگه داشته می شود 
و با ضربه ای با دست دیگر شکسته می شود. در سال های اخیر، 
بوریاتیا میزبان مســابقات استخوان شکنی با جوایز بزرگ بوده 
است. این رویداد کلید احیای سنت ها و فرصتی برای نجات زبان 
بوریات از انقراض است. این یک ورزش محلی محبوب است که 

توسط مردان و زنان انجام می شود. دولگور آنگارخایوا، مادر پنج 
فرزند و معلم تربیت بدنی در روستای توران در منطقه تونکینس 
کی بوریاتیا، چندین سال است که در مسابقات شرکت می کند 
و می گوید که در خیابان های اوالن اوده به رسمیت شناخته شده 
است. ژالسیپ منظروف، کشاورز جوانی که در نزدیکی روستای 
خویتو گل زندگی می کند، ســتاره ورزش شکستن استخوان 
اســت. چند سال پیش او برنده یک تورنمنت در بوریاتیا شد و 
یک آپارتمان در اوالن اوده به عنوان جایزه دریافت کرد و سپس 
برای شــرکت در یک برنامه تلویزیونی به مسکو رفت و دریک 
دقیقه۵۹ استخوان را شکست. او هنوز در خانه اش در خویتوگل 
زندگی می کند، از اینکه جوانان دیگر روستا را ترک می کنند و 
برای کار در شهر می روند، ناراحت است و آرزوی نجات روستای 
خود را از انقــراض دارد. دولگور آنگارخایوا می گوید که در این 
ورزش جراحات وجود دارد، دســت ها و انگشتان پاره می شود، 
اما این طبیعی اســت. وی گفت: یک استخوان در حال حاضر 
در بازار ۲۰۰ روبل قیمت دارد. برای شرکت در مسابقه باید۱۰ 
استخوان داشته باشید و دو هزار روبل هزینه کنید. من به عنوان 
معلم تربیت بدنی در مدرسه کار می کنم، دانش آموزان من اغلب 

استخوان می آورند.

باستان شناسان از کشف یک غار پلمپ شده 
مخفی در فلسطین اشغالی خبر داده اند که 
انبوهی از اشــیاء دیدنی باستانی را در خود 
جای داده اســت. به گــزارش خبرآنالین، 
باستان شناســان در فلســطین اشــغالی، 
درســت در فاصله چند متری از ســاحلی 
واقــع در جنوب تل آویو، یــک غار مخفی 

استثنایی را کشــف کرده اند که ۳۳۰۰ سال پیش توسط تمدن 
باستانی مهر و موم شده و در آن، متعلقات قبرها و احتماال دفن 
انسان ها پنهان شده است. استفاده از این غار مخفی مربوط به دوره 
سکونت مصریان باستان به رهبری رامسس دوم است که در بین 
ســال های۱۲۱۳ تا ۱۲۷۹ قبل از میالد سلطنت می کرد. در این 
بخش از فلســطین اشغالی، مصر یک امپراتوری را تحت کنترل 
داشته که از ســودان امروزی تا سوریه را شامل می شد. کارگران 
ساختمانی که کار حفاری مکانیکی را در پارک ساحلی پالمیهم 
برعهده دارد، به شکلی غیرمنتظره به سقف این غار مخفی نفوذ 
کردند. سپس، باستان شناسان IAA به محل کشف، فراخوانده 
شــدند. در این بیانیه آمده که آن ها از طریق نردبان به داخل غار 
تاریکی که به نظر می رســید در طول سال ها بی تغییر باقی مانده، 

بر روی پوششــی سرامیکی و برنزی که به 
دقت جای گذاری شــده بودند و معموال از 
آن ها در مراســم تدفین استفاده می شده، 
فرود آمدند. به باور تمدن های باستانی، این 
اشیاء در زندگی پس از مرگ، به کمک فرد 
درگذشته می آید. این تیم در بیانیه ای اعالم 
کرد که باستان شناسان ده ها ظروف سفالی 
ازجمله کاسه هایی عمیق و کم عمق که برخی از آن ها با رنگ قرمز، 
رنگ آمیزی شده را در کنار جام هایی با پایه های پهن، دیگ های 
پخت وپز، کوزه های ذخیره سازی آب و المپ هایی برای روشنایی 
پیــدا کردند. با این حال، برخی از صنایع دســتی درون این غار 
مخفی واقع در فلسطین اشغالی، محلی و بومی نبودند. الییانایی، 
باستان شــناس IAA در این بیانیه گفت که تعدادی از ظروف 
سفالی در سوریه، لبنان و قبرس ساخته شده اند. این تیم قصد دارد 
هرگونه بقایای ارگانیک روی رگه های هر یک را بررسی کند تا در 
مورد آنچه ممکن است در داخل آن ها وجود داشته باشد، اطالعات 
بیش تری را کسب کند. این غار هم چنین دارای نوک پیکان های 
برنزی است که بر اساس جهت گیری شان، احتماال در تیرکی قرار 

داشته اند که از آن زمان تجزیه شده است.

تصاویر خیره کننده از اشیاء باستانی غار مخفی در فلسطین!مسابقه عجیب شکستن استخوان حیوانات

یک نماینــده مجلس گفته اســت: فرزندان 
افرادی که در مقاطعی به واســطه مادر یا پدر 
در سایر کشورها بزرگ شدند به دلیل ضرایب 
هوشــی زیادی که دارند قرار اســت مدیران 
کشــور شــوند، البته قطعا این افــراد روابط 

داشتند و بدون رابطه هم نبودند. 
در این مورد خبرچین عرض می کند: 

*آیا این ســخنان ایجاد تشــویش در اذهان 
مردمی که فرزندانشــان در داخل تحصیل یا 
زندگی می کنند نمی شــود؟ باعث حســادت 

بچه های مردم نمی شود؟ 
*با این حساب قرار است بیشتر مدیران کشور 

آقا زاده های فرنگ رفته باشند؟ 
*از آنجا که فرمودند: البته بیشــتر این افراد 
رابطه داشتند باید عرض کرد: دقیقا اصال بدون 
پول و رابطه نمی شود نفس کشید. مسلم است 

که برای این کار رابطه الزم است نه ضابطه. 
*یکی از همــکاران در درد دلــی می گوید: 
بچه ام تحصیلکرده اســت امــا نه تنها ضریب 
هوشــی باالیی نــدارد بلکه تا دلتــون بخواد 
ضریب خنگی اش باالســت. بارها هم به این 
بچــه بدبخت توپیدم چی تو دانشــگاه یادت 
دادند؟ برعکس بچه مــن، آقازاده باجناقم تو 
خارج بزرگ شــده و تحصیل کــرده، االن تو 
یک شرکت نرم افزاری کار می کنه همانجایی 
که فرزند یکی از مقامات هم کار میکنه. بزنم 
به تخته، چشــمش نکنم اوضاع اش هم توپه. 
تازه هــر روز که از زندگیش می گذره نخبه تر 
می شــه ضریب هوشیش باالتر میره. یه بار به 
باجناقم گفتم: بیــا با ارتباطاتت یه کاری هم 
برای بچه من بکن بره فرنگ ضریب هوشی اش 
باال بره. با کمال صراحت گفت: نچ، نمیشه من 
بچه ام را آنجا به دنیا آوردم آنجا بزرگ شده و 
بچه ام و خودم دو تابعیت داریم. بچه تو را االن 
هم بفرستیم ضریب هوشیش باال نمیره. باید 
بچه ات را آنجا به دنیا می آوردی که هم ضریب 

هوشی اش باال بره هم تابعیت بگیره. 
نکته: اگر طبق گفته ایــن نماینده، بچه های 
کســانی که در فرنــگ تحصیــل کردند در 
کشــور مقــام و منصب می گیرنــد پس باید 
 نتیجــه گرفت: شایســته ســاالری یعنی در 

»فرنگ زادگی« 
نکتــه دوم: آن نماینــده مجلــس همچنین 
فرمودند: »موضــوع دو تابعیتی بودن برخی 
افراد جرم نیست« خبرچین هم تاکید می کند 
جرم که نیست حتی بسیار مزایا دارد. چرا که 
دو تابعیتی یا »دو زیســت بــودن« امتیازات 
خوبی دارد و صد البته چشم حسود کور! فقط 

عرض می کنیم: بیچاره ما تک تابعیتی ها!

خبرچین

بیچاره ما تک تابعیتی ها!
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

اظهار نظر اولیه پزشکی قانونی درباره مهسا امینی

 
 دیالوگ 

رز: نگاه به اقیانوســی که االن توش هســتیم 
بانــداز. قلب یک زن هــم اقیانوس عمیقی از 

رازهاست!
تایتانیك - جیمز کامرون 
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»جش��ن ش��کوفه ها« همزمان با ورود کالس اولی ها به مدارس و 
س��ال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ب��ا حضور وزیر آم��وزش و پرورش 
 برگزار شد.به گزارش ایلنا،یوسف نوری گفت: امسال ۱۶ میلیون و

 ۳۰ ه��زار دانش آموز در کالس های درس حضور پیدا می کنند که 
از این تعداد هشت میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۲۱ دانش آموز در دوره 
ابتدایی ثبت نام کرده اند و یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۹۰۷ نفر کالس 
اولی هستند. او افزود: امروز جشن شکوفه ها را برای یک میلیون و 
۵۵۰ هزار دانش آموز کالس اولی برگزار می کنیم. ۶۸ هزار مدرسه 

ابتدایی داریم. تقریبا۱۰ً درصد دانش آموزان ما در پایه 
اول ابتدایی مش��غول به تحصیل خواهند ش��د. وزیر 
آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: در نتیجه تغییرات 
س��ریعی که در فناوری های جدی��د و اتفاقاتی که در 
جوامع رخ داده، کودکی به عنوان موقعیتی مشخص، 

بیش��تر رو به نابودی رفته است و برخی معتقدند بین خردسالی و 
بزرگسالی فاصله چندانی وجود ندارد. امروزه در تحقیقات اندیشه 
ناپیدایی کودکی، فرس��ایش دوره کودک��ی و از بین رفتن کودکی 

شکل گرفته اس��ت و س��ازمان ملل، پایان کودکی را 
از ۹ س��الگی تا ۱۸ س��الگی ادامه داده، ش��اید بیشتر 
به دوره کودکی برس��یم. نوری افزود: کودکان، تقریباً 
فراموش شده هس��تند و در نظریه های مفهوم پردازی 
و جامعه شناس��ی، کودک��ی دارد تم��ام می ش��ود. ما 
بزرگس��االن به دنبال این هستیم که خواس��ته های خودمان را بر 
کودک تحمیل کنیم نه اینکه بیندیش��یم او چه می خواهد باشد، 

بلکه برایمان مهم شده است که ما والدین، چه می خواهیم باشد.

 »کودکان« تقریبا فراموش شده هستند

 امداد

 تعلیم و تربیت بهداشت 

 پلیس 
 گزارش 

رئیس سازمان امداد و نجات خبرداد
پوشش امدادی 

پیاده روی زائران حرم رضوی
رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر گفت: از بیس��ت و هفتم شهریور ماه به 
بعد کار خدمات امدادی جمعیت هالل احمر با 
ایجاد ۱۰۶ پایگاه و پست موقت در مسیرهای 
منتهی به مش��هد مقدس آغاز شده است و از 
۷ اس��تان معین برای پوشش مسیرهای فوق 

استفاده شده است. 
به گ��زارش ایلنا، مهدی ولی پ��ور اظهار کرد: 
امدادگ��ران هالل احم��ر در ح��ال حاضر به 
ارائه خدمات به زائران امام رضا علیه الس��الم 
ک��ه قصد پیاده روی به س��مت ح��رم رضوی 
در مش��هد را دارند، می پردازن��د.وی تصریح 
کرد: از بیس��ت و هفتم ش��هریور ماه به بعد 
کار خدمات ام��دادی جمعیت هالل  احمر با 
ایجاد ۱۰۶ پایگاه و پست موقت در مسیرهای 
منتهی به مش��هد مقدس آغاز شده است و از 
۷ اس��تان معین برای پوشش مسیرهای فوق 
استفاده ش��ده است.رئیس س��ازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر خاطرنش��ان کرد: 
مسئولیت امدادرس��انی به زائران در حوادث 
احتمالی بر عهده جمعیت هالل  احمر اس��ت 
و برنامه ریزی های الزم در این خصوص انجام 

شده است.

پیگیری مشکل تامین داروی 
بیماران SMA در مجلس

عضو کمیس��یون بهداش��ت مجل��س گفت: 
مش��کل تامین داروی بیم��اران SMA را در 
نشس��ت آتی کمیسیون بهداش��ت و درمان 
مجلس با حضور مسئوالن مربوطه پیگیری و 
بررسی خواهم کرد.محمدعلی محسنی بندپی 
در گفتگو با خانه ملت در مورد مشکل تامین 
داروی بیماران SMA، گفت: متاسفانه دارو در 
اختیار برخی از بیماران قرار نگرفته است و به 
طور قطع این موضوع را در نشست آتی کمیته 
بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس پیگیری و بررسی خواهم کرد. 
وی افزود: به طور قطع از مس��ئوالن سازمان 
برنامه و بودجه و غ��ذا و دارو دعوت خواهیم 
کرد با حضور در این نشس��ت توضیحات الزم 
را ارائه کنند تا بتوان نس��بت به رفع مش��کل 
تامین داروی بیماران صعب العالج اقدام کرد. 
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در 
مجلس یازدهم ادامه داد: امکان دارد مسئوالن 
مربوطه کمبود اعتبارات و بودجه را علت عدم 
تامین داروی بیماران مطرح کنند که به طور 
قطع س��ازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد 
که اعتباراتی که مجلس در بودجه برای تامین 
داروی بیماران صعب العالج پیش بینی کرده و 
توسط شورای نگهبان نیز تایید شده است چرا 

تخصیص داده نشده است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
رتبه بندی کودکستان ها با نگاه 
افزایش کیفیت ایجاد می شود

رئیس س��ازمان ملی تعلی��م و تربیت کودک با 
اشاره به اینکه ایده رتبه بندی بسیار قابل توجه 
اس��ت، گفت: رتبه بندی کودکس��تان ها با نگاه 
افزایش کیفیت ایجاد می شود.مجتبی همتی فر 
در گفتگو با ایرنا،درباره رتبه بندی کودکستان ها 
اظهارک��رد: پیش از اینیک نظ��ام رتبه بندی در 
بخش��ی از مراکز تحت مج��وز نهادهایی مانند 
بهزیستی اعمال می شد اما در واقع همه در این 
ترتیب قرار نمی گرفتند و این یکی از نقص ها و 
کاستی هایی بود که در این زمینه وجود داشت.
وی با بیان اینکه ایده رتبه بندی بسیار قابل توجه 
است، افزود: نظام های رتبه بندی وجود داشتند 
که در عینی که زحماتی کشیدند اما نیاز به ارتقا 
و تکمی��ل دارد. یکی از تالش ها این اس��ت که 
با نگاه کیفیت، رتبه بندی ها را در نظر بگیریم، 
رتبه بن��دی ناظر به کیفیت و ن��ه بهانه ای برای 

افزایش شهریه است.

ممنوعیت۲ هفته ای
 انجام عملیات عمرانی در پایتخت

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد که به منظور 
مدیریت ترافیک و روان سازی آمد و شد همزمان 
با ش��روع مهرماه، انجام فعالیت های عمرانی در 
سطح معابر شهر به مدت دو هفته ممنوع است.
سرهنگ علی همه خانی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به تمهیدات پلیس راهور برای بازگشایی 
ش��روع مهر ماه و بازگش��ایی م��دارس و مراکز 
آموزش��ی گفت:  برابر پیش بینی های انجام شده 
در یکی دو هفته ابتدایی مهرماه حجم ترافیک 
در معابر تهران ح��دود ۳۰ درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد، در همین راستا نیز پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی تمهیدات وی��ژه ای را برای مدیریت 
ترافیک و کاهش بار ترافیک اتخاذ کرده اس��ت. 
البته در این خصوص الزم اس��ت که شهروندان 
عزیز هم همکاری الزم را با پلیس داشته باشند.
وی ادام��ه داد:  یکی از مهم تری��ن کارهایی که 
ش��هروندان می توانند در این ای��ام انجام دهند، 
توزی��ع زمان س��فر و پرهی��ز از ترددهای غیر 
ضروری در س��اعات پیک ترافیک صبحگاهی و 
عصرگاهی است. استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی به جای استفاده از خودروی شخصی نیز 
عامل دیگری است که در کاهش حجم ترافیک 
موثر اس��ت.معاون آم��وزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان 
اینکه مدیریت شهری نیز برای کاهش و مدیریت 
ترافیک باید تقویت ناوگان  حمل و نقل عمومی 
را در دس��تور کار قرار دهد گفت: طرح ش��ناور 
شدن ساعات اداری به دستگاه ها و سازمان های 
مختلف ابالغ شده و حتی برخی مراکز آموزش 
عالی و مدارس را هم شامل می شود، این ها جزو 
مواردی اس��ت که پلیس هم با آن موافق است.
همه خانی به اقدامات کوتاه مدت نیز اشاره کرد 
و گفت:  برخی از اقدامات نیز به طور کوتاه مدت 
و در هفته های ابتدایی مهرماه انجام می شود. به 
عنوان مثال هرگونه فعالیت  عمرانی در س��طح 
معابر شهر در نیمه اول مهرماه ممنوع است. در 
این خصوص با سازمان ها و ارگانهای مربوطه نیز 
مکاتبه ش��ده تا عملیات های عمرانی خود را به 
زمانی دیگ��ر موکول کنند. وی با بیان اینکه به 
ط��ور کلی باید از انجام ه��ر اقدامی که موجب 
ایجاد اخالل در ترافیک می ش��ود، پرهیز شود، 
گفت: یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام شود، 
محدودس��ازی تردد ناوگان حمل بار اس��ت. بر 
ای��ن اس��اس خودروهای حامل ب��ار و کاالهای 
سوپرمارکتی می توانند از بعد ساعت ۹صبح در 
سطح معابر تردد کنند. همچنین این خودروها 

اجازه توقف دوبل در معابر را ندارند.

به »سربازی نرفته ها« 
هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد؛ 

حتی »ازدواج«؟
درحال��ی پیش از این معاون ام��ور جوانان وزیر 
ورزش و جوان��ان عن��وان ک��رده ب��ود پرداخت 
تس��هیالت ازدواج بدون استعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی مردان به آنها پرداخت می شود؛ 
اخیرا رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم 
کرده است که »طبق هماهنگی با بانک مرکزی 
به مش��موالن غای��ب، تس��هیالت بانکی تعلق 
نمی گیرد«.به گزارش ایسنا، مطابق با بند )ب( 
ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی »دریافت 
ه��ر گونه وام و کمکهای کش��اورزی و صنعتی 
و دامداری و مس��کن از طری��ق وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای 
قانونی، در م��ورد مش��موالن وظیفه عمومی، 
مس��تلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع 
مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی  است«.
پیش از این بانک مرکزی نیز در بخش��نامه ای 
به بانک ها اعالم کرده بود که بر اس��اس قانون 
خدمت وظیفه عمومی، ارائه تس��هیالت بانکی 
به مردان مش��روط به »استعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی« آنها اس��ت، ام��ا وحید یامین 
پور معاون امور جوان��ان وزیر ورزش و جوانان، 
پرداخ��ت »وام ازدواج« ب��ه م��ردان را از ای��ن 
بخشنامه مس��تثنی دانس��ته و گفته بود »در 
تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر 
شد تسهیالت ازدواج و بیماریهای خاص از این 
قانون مس��تثنی ش��وند و در حال حاضر برای 
دریافت وام ازدواج نیازی به اس��تعالم وضعیت 
نظام وظیفه مردان نیست.«یامین پور همچنین 
در صفحه توییتر خود با اش��اره به اینکه سالها 
اس��ت وام ازدواج، از م��اده ۱۰ قان��ون خدمت 
وظیفه مستثنی شده است، نوشته بود »با ابالغ 
قانون جوانی جمعیت، بانک ها در خصوص وام 
فرزندآوری بالتکلیف اند. بانک مرکزی خواستار 
مس��تثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان 
نظام وظیفه هنوز پاس��خی نداده اس��ت.«وی 
همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرده 
بود تا ب��ا هدف تس��هیل ازدواج و فرزندآوری، 
قان��ون خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری 
ق��رار دهند.با این وجود اظهارات اخیر س��ردار 
تقی مه��ری، رئیس س��ازمان وظیفه عمومی 
فراجا بیانگر این اس��ت که به مشموالن غایب 
هیچگونه وامی اع��م از ازدواج و یا فرزندآوری 
داده نمی شود و این اظهارات، سخنان پیشین 
معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان را 
نق��ض می کند.رئیس س��ازمان وظیفه عمومی 
فراجا سه شنبه )۲۹ شهریور( در نشست خبری 
خود ضمن تش��ریح برخ��ی از محدودیت های 
ایجاد ش��ده برای مش��موالن غایب، اعالم کرد 
که به »مشموالن غایب« تسهیالت بانکی داده 
نمی شود و طبق هماهنگی که با بانک مرکزی 
وج��ود دارد، این خدمات ب��ه آنها ارائه نخواهد 
ش��د.به گزارش ایسنا، در حال حاضر متولدین 
سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۳ مشمول سربازی هستند 
و از این تعداد حدود س��ه میلیون نفر غایب اند.
همچنین مردان ۱۸ س��ال به باالیی که قانونا 
مش��مول خدمت سربازی هس��تند اما کفالت 
پ��در بیمار را برعهده دارند، یا تنها فرزند ذکور 
زن��ان سرپرس��ت خانوار هس��تند و ی��ا دارای 
بیماری اند، بعد از برگزاری کمیس��یون و تایید 
می توانند کارت معافیت دریافت کنند.در حال 
حاضر پدران فرزندان متولد ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به 
بع��د و حداکثر تا ۲ س��ال پ��س از تاریخ تولد 
فرزند می توانند نس��بت به ثبت نام در سامانه 
تس��هیالت قرض الحس��نه فرزند اقدام کنند و 
پرداخت این تس��هیالت به پ��در، یک بار برای 
هر فرزند متولد ش��ده امکان پذیر اس��ت.مبلغ 
این تس��هیالت به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون 
تومان، ب��ه ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، 
به ازای فرزند س��وم ۶۰ میلیون تومان، به ازای 
فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.مبلغ وام 
ازدواج نیز در س��ال جاری برای دختران کمتر 
از ۲۳ س��ال و پس��ران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ 
میلیون توم��ان و برای س��ایرین۱۲۰ میلیون 

تومان است.

9 اجتماعی

مسئله ترافیک کالنش��هرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی 
اس��ت، به همین دلیل از ش��هرداری تهران خبر می رس��د، هدایت 
س��فرهای درون شهری به سمت وس��ایل حمل  و نقل عمومی در 
دس��تور کار است و اس��تفاده از مترو و اتوبوس برای دانش آموزان و 
دانشجویان در هفته ابتدایی مهر رایگان خواهد بود.به گزارش ایرنا، 
ترافیک تهران، چالشی چندین و چند ساله که عواقبش به معطلی 
خالصه نمی ش��ود و از اتالف وقت و انرژی گرفته تا تهدید سالمت 
ش��هروندان و مخاطرات زیس��ت محیطی را در بر می گی��رد. با این 
تفاسیر طبق روال سال های گذشته، با آغاز فصل پاییز و بازگشایی 
مراکز تحصیلی اعم از دانشگاه ها و مدارس و نیز تغییر شرایط جوی، 
بار ترافیکی در کالنشهرها به ویژه پایتخت شدت می یابد.با توجه به 
محدودیت های ترددی ناشی از بیماری کرونا، پاییز۱۴۰۱ به نوعی 
نخستین بازگشایی مراکز تحصیلی از ابتدای مهر بعد از وقفه ۳ ساله 
به حساب می آید. از سوی دیگر به گزارش وزارت نفت، عبور میزان 
مصرف بنزین از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز در شهریورماه۱۴۰۱، 
هشدارها نس��بت به چالش های ناشی از ترافیک مهرماه قابل تأمل 
اس��ت؛ چالش هایی از جنس »تک سرنشینی ش��هروندان« به ویژه 
در روزهای نخست بازگشایی مدارس، سبقت میزان مصرف بنزین 
از مقدار تولید آن و قفل ش��دن معابر پایتخت در ساعات اوج تردد.
از ش��هرداری تهران خبر می رسد، هدایت سفرهای درون شهری به 
سمت وس��ایل حمل ونقل عمومی در دستور کار است و استفاده از 
مت��رو و اتوبوس برای دانش آموزان و دانش��جویان در هفته ابتدایی 
مهر رایگان خواهد بود.در همین راس��تا، ۲۷ شهریورماه عبدالمطهر 
محمدخانی س��خنگوی ش��هرداری تهران در صفح��ه مجازی اش، 
از رایگان ش��دن مت��رو و اتوبوس در پایتخت ب��رای دانش آموزان و 
دانش��جویان خبر داد و از ض��رورت همکاری برای مدیریت ترافیک 
همزمان با آغاز س��ال تحصیلی سخن به میان آورد.تصمیمی که به 
نظر می رس��د، برای کاهش ترددهای درون شهری محصالن و نیز 
بس��تگان آن ها در روزهای نخست بازگشایی مراکز تحصیلی گرفته 
ش��ده است. ش��واهد نیز حاکی از تش��دید بار ترافیکی پایتخت در 
ساعات اوج تردد به واسطه جوالن خودروهای تک سرنشین در معابر 

شهری است. با این تفاسیر، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران، در این تنگنای مالی، کانالیزه کردن جا به جایی مس��افران 
به ش��بکه حمل ونقل عمومی را به عایدی مالی ناش��ی از سفرهای 
درون شهری ترجیح داده است.ناگفته نماند، همکاری شهروندان در 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در سایه توسعه کمی و کیفی 
این ناوگان و به تبع آن خدمت رس��انی مطلوب به شهروندان است. 
پدیده ای که بارها درباره آن نوش��ته شده و دالیل عقب ماندگی های 
آن بازگو ش��ده اس��ت. هرچند در مقطع فعلی م��رور کارنامه  ادوار 
گذشته و بی توجهی ها به این بخش، سودی برای شهروندان ندارد و 

تنها می توان به تغییر ریل در این حوزه امید داشت.

<شناوری ساعت کاری ادارات
همچنین، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در جریان دومین جلسه ستاد 
استقبال از مهر درباره تمهیدات کنترل ترافیک مهرماه گفت: مقرر 
ش��ده، تردد کامیون ها و کامیونت ها از س��اعت ۶:۳۰ تا ۹ صبح در 
سطح شهر تهران ممنوع باشد. هم چنین کلیات طرح شناور شدن 
س��اعت کاری ادارات، تصویب شد و کارگروهی برای این امر شکل 
گرفته و ساعات کاری ادارات از ۷ تا ۹ صبح شناور خواهد بود.مهدی 

گلشنی با اشاره به تغییر ساعت کاری کارخانه ها، این را هم گفت که 
اجرای طرح ترافیک تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد یافت و دورکاری۲۰ 
درصدی کارمندان به منظور کاهش بار ترافیکی معابر تهران تصویب 

شده است.

<پلیس مدارس راه اندازی می شود
رئیس پلیس پایتخت نیز با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی 
مدارس و اقدامات ویژه پلیس برای ترافیک این روزها گفت: عملیات 
عمرانی در تهران از ۲۰ ش��هریور تا ۱۵ مهر ممنوع اس��ت. س��ردار 
حسین رحیمی افزود: مدارس حدود ۲ سال و نیم تعطیل بوده و باید 
در زمینه حمل و نقل تالش بیشتری کنیم تا اول مهر بدون مشکل 
آغاز ش��ود. در مهر با س��نگین ترین ترافیک مواجه خواهیم شد اما 
پلیس برنامه ویژه ای در این زمینه دارد.وی با بیان اینکه از یک ماه 
مانده به بازگشایی مدارس، تالش های پلیس آغاز شده است، افزود: 
برای مدارسی که در مسیرهای اصلی و فرعی قرار دارند با هماهنگی 
شهرداری تصمیماتی گرفته شد که یکی از این تصمیمات راه اندازی 
پلیس مدارس است.به گفته سردار رحیمی، ۱۷ تا ۲۰ هزار سرویس 
مدرس��ه تا قبل از دو سال اخیر و شیوع کرونا فعال بودند اما اکنون 
وضعیت ف��رق کرده که در این بخش، مدیران مدارس مس��ئولیت 
ویژه ای دارند تا بر آمد و ش��د س��رویس های مدارس نظارت کنند.؛ 
مسئله ترافیک کالنش��هرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی 
اس��ت و دس��تگاه های دیگری همچون پلیس راهور، شورای شهر و 
وزارت کشور با تشکیل شورای عالی ترافیک در آن نقش آفرین است، 
هرچند ردپای دس��تگاه های دیگری نیز به واس��طه اهمیت کنترل 
ترافیک کالن ش��هرها به صورت ضمنی و غیرمس��تقیم در پدیده 
ترافیک مشاهده می شود.همچنین تاکنون بارها درباره آسیب های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ترافیک های کالفه کننده کالنشهرها 
سخن به میان آمده، اما آنچه اهمیت دارد، شناسایی و اولویت بندی 
راهکارهای حل معضل ترافیک با هم افزایی دستگاه ها، تقسیم شفاف 
مسئولیت در راستای تسکین این درد کهنه پایتخت و نیز همکاری 

شهروندان برای عبور از این چالش است.

 حمل  ونقل عمومی راهکار مقابله با معضل ترافیک

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت:پروسه توزیع ناسالم تولید تا مصرف 
محصوالت کش��اورزی به رشد قیمت ختم می شود.علیرضا عباسی 
در گفتگو با خانه ملت، در مورد گرانی میوه و خرید میوه بی کیفیت 
توس��ط برخی از خانوارهای ایرانی ب��ه دلیل گرانی،گفت: در ابتدای 
انقالب میزان تولیدات محصوالت کش��اورزی حدودا به ۲۰ میلیون 
تن در کش��ور می رس��ید، امروز این عدد به ۱۲۰ میلیون تن یعنی 
حدودا به ۶ برابر قبل رس��یده است، همچنین در نظر داشته باشیم 
جمعیت کش��ور نس��بت به اوایل انقالب ۵/۲ برابر شده است. با این 
آمار و ارقام به این نتیجه می رس��یم که در س��رانه تولید و مصرف 
سیر نزولی نداش��تیم.نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا 
افزود: در تولید س��رانه، مصرف میوه و سبزیجات در کنار صادرات، 
باید دو موضوع اصلی را مد نظر قرار دهیم، نخس��ت فاصله تولید تا 
مصرف محصوالت کشاورزی که به قیمت مناسبی عرضه نمی شود، 
امروز مردم به دلیل گرانی و تورم میوه های درجه س��وم و چهارم را 
ب��ا قیمت نجومی می خرند در صورتیکه همین محصول در مزارع با 
قیمت ناچیز از کش��اورز خریداری می شود، بر همین اساس باید در 
نظر بگیریم پروسه تولید محصول کشاورزی و خریداری آن توسط 
مصرف کنندگان منجر به صعودی شدن قیمت آن خواهد شد. وی 
با اشاره به فاصله قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یادآور 
شد: فاصله قیمت نجومی تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی باید 
کاه��ش پیدا کند به گونه ای که ن��ه تولید کننده و نه مصرف کننده 
متضرر نباشند و به واسطه راه اندازی شبکه توزیع و عرضه مستقیم 

محصوالت کش��اورزی بتوان چرخه تولید را به دست گرفت، چنین 
مسیری در وزارت جهاد کش��اورزی وجود دارد اما از آن به درستی 
استفاده نمی ش��ود، به فرض مثال تعاون روس��تایی یکی از همین 
ظرفیت ها اس��ت که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار بگیرد.
عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
مجلس یادآور ش��د: برای عرضه محصوالت از کش��اورزی گرفته تا 
س��ایر تولیدات نیازمند یک واسطه هستیم اما واسطه ای که منصف 
باشد و با انصاف اقدام به ایجاد ارتباط کند، تعاون روستایی می تواند 
همان رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد تا شاهد رشد 

صعودی قیمت و فاسد شدن محصوالت کشاورزی نباشیم.

<گرانی میوه ناشی از زیاده خواهی مصرف کنندگان نیست
عباس��ی با انتقاد از رشد بی سابقه میوه و سبزیجات در بازار مصرف 
یادآور ش��د: گرانی میوه ای که امروز شاهد آن هستیم نه برگرفته از 
زیاده خواهی کش��اورزان است و نه رشد مصرف، مصرف کنندگان؛ 
متاسفانه رشد صعودی محصوالت کشاورزی منجر به کاهش مصرف 
بس��یاری از مردم شده اس��ت، تولید و مصرف برخی از محصوالت 
در س��المتی مردم جامع��ه تاثیر دارد باید در عرضه مس��تقیم آنها 
نظارت های دولتی حاکم باش��د.نماینده م��ردم در مجلس یازدهم 
ادامه داد: اگر قیمت محصوالت تولیدی کنترل ش��ود بی ش��ک به 
س��رانه مصرف معقولی دس��ت خواهیم یافت، در مورد محصوالت 
کشاورزی درجه چندم می توان از راهکارهایی همچون خشک کردن 
آنها بهره مند ش��ویم تا م��ردم بتوانند به قیمت مطلوب، محصوالت 

کش��اورزی را تهیه کنند. عباسی با بیان میزان صادرات محصوالت 
کشاورزی به کشورهای دیگر؛ گفت: صادرات محصوالت کشاورزی 
از قبیل میوه و س��بزیجات نسبت به گذشته تغییر صعودی نداشته 
حتی در صادرات برخی از محصوالت نزول هم داش��ته ایم، در حال 
حاضر مش��کل اینجاست که قیمت نجومی محصوالت کشاورزی از 
قبیل میوه دلیلی بر کاهش میزان مصرف شده است. در نظر بگیریم 
اگر مصرف کننده، مصرف نکند، تولید کننده متضرر خواهد شد و اگر 
تولید کننده اقدام ب��ه افزایش قیمت کند باز خود ضرر خواهد کرد 
بر همین اس��اس در معادله تولید تا مصرف محصوالت کش��اورزی، 
متضرر اصلی همان کش��اورز خواهد بود. اگر به فکر تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان هستیم باید قیمت ها به گونه ای تنظیم شود که 
کسی متضرر نباشد. نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم 
نظارت بر بازار توزیع، تاکید کرد: سازمان تعزیرات و سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید به درستی نقش خود را ایفا 
می کردند تا امروز با مشکالتی نظیر افزایش قیمت محصوالت تولید 
داخلی مواجه نباش��یم، در بین تولید تا مصرف حلقه های متعددی 
وجود دارد که باید تعزیرات به درس��تی به آنها ورود داش��ته باشد، 
اگر قرار اس��ت س��ازمان تعزیرات وظایف خود را در راستای نظارت 
به درس��تی به سرانجام برساند باید به صورت مداوم در تمام مراحل 
تولید تا مصرف کاال نظارتی وجود داش��ته باش��د، بر همین اساس 
مردم بهترین ناظران برای کنترل بازار خواهند بود و رسانه ها به ویژه 
رس��انه ملی بهترین تریبون برای کنترل بازار مصرف و نشان دادن 

واقعیت های موجود در جامعه هستند.

بازرسی در زمینه امور بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار، یکی از 
قوانین مصرح در زمینه فعالیت نیروی کار در کشور طبق قانون کار 
و قانون تامین اجتماعی است.به گزارش ایلنا، بازرسی از ارکان مهم 
هر نظام مدیریتی و نظارتی در نظام های بوروکراتیک و سازمان های 
بزرگ اس��ت که بدون آن ام��کان تضمین اجرایی ب��رای قوانین و 
آیین نامه های هر نهاد و کشوری وجود ندارد. بازرسی در حوزه ادارات 
کار به ویژه در بخش ایمنی و بهداش��ت حرفه ای نیز اهمیت بسیار 
ویژه ای دارد زیرا به طور مستقیم مرتبط با مرگ و زندگی و سالمت 
نیروی کار شاغل )به عنوان موثرترین و با ارزش ترین قشر هر جامعه( 
است. بازرسی در زمینه امور بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار، 
یکی از قوانین مصرح در زمینه فعالیت نیروی کار در کش��ور طبق 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی اس��ت. در بیشتر قوانین کار دنیا، 
این مطلب مطرح و در قوانین موضوعه کشور گنجانده شده است. در 
قانون کار ایران عالوه بر ماده ۱۷۹ که مجازات عدم ارائه دسترس��ی 
به بازرسان را به طور دقیق قید کرده است، مواد ۹۵ تا ۱۰۵ قانون کار 
همگی به بحث بازرسی کار اختصاص دارند. در موارد مورد بازرسی، 
بحث تعداد نیروی کار، قراردادها، بهداش��ت حرفه ای و ایمنی کار و 
همچنین شرایط اولیه برقراری از حقوق مصرح کارگر در قانون کار، 
جزء مواردی است که بازرسان در آن حق ورود دارند. در واقع قانون 
بازرس وزارت کار یا وزارت بهداشت را »ضابط قضائی« می داند و حق 
جلب قانونی برای او متصور است. این درحالی است که انحصار وزارت 
کار در بازرس��ی های بهداشت فنی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نقض شده 
و وظیفه اصلی بازرسی در زمینه بهداشت فنی و ایمنی محیط کار 
به وزارت بهداشت سپرده می شود. بسیاری  عدم آشنایی فنی وزارت 
بهداشت و کارشناسان آن با وضعیت و محیط کارگاه ها و کارخانه ها 
را عامل مهمی در جهت افول روند بازرسی از محل های کار و کشف 
تخلفات حوزه ایمنی و بهداش��ت حرف��ه ای ارزیابی می کنند. تعدد 
حوادث کار در ایران )به خصوص در دو بخش تولیدات س��اختمانی 
و پتروشیمی( خود گواه وضعیت تاسف بار بازرسی ها در زمینه های 
مختلف بهداش��ت فنی محسوب می شود. سقوط هفته گذشته یک 
کارگ��ر ایرانی س��اکن البرز در ش��هر کرج از یک آسانس��ور ناایمن 
که کف آن ش��کافته ش��ده بود یا انواع و اقس��ام مرگ در واحدهای 
پتروشیمی و پاالیش��گاهی در سال های مختلف به دلیل استنشاق 
مواد ش��یمیایی و یا گرمازدگی و.. همه و همه بخش��ی از وضعیتی 

است که بخش��ی از آن به دلیل فقدان نظارت و بازرسی های پیگیر 
در حوزه بهداش��ت حرفه ای و ایمنی محیط کار رخ می دهد. بخش 
س��اخت و س��از و همچنین بخش های خاص کار با مواد شیمیایی 
)از جمله پتروش��یمی ها و پاالیش��گاه ها( امروزه یکی از عمده ترین 
صنایع حادثه خیز کش��ور هس��تند. قانون گذار در قانون کار و قانون 
تامین اجتماعی به جهت وجود خطرات بیشتر برای برخی از مشاغل 
)از جمله معادن یا صنایع درگیر با ریس��ک باال یا مواد شیمیایی و 
گازهای خطرناک( شرایطی را در نظر گرفته که کارگران این حوزه 
مشمول کار در ش��رایط سخت و زیان آور باشند. مشاغل »سخت و 
زیان آور« دارای بازنشستگی۱۰ سال زودتر از موعد )۲۰ سال سابقه( 
خواهند بود و به همین جهت کارفرمای آن ها مبلغ ۴ درصد ویژه این 
مشاغل به حساب تامین اجتماعی یا هر صندوق بازنشستگی دیگر 
واریز باید بکند. اما طبق قانون ش��رایط سخت و زیان آور نباید ادامه 
داشته باشد و کارگاه مشمول شرایط سخت و زیان آور باید حدود دو 
س��ال فرصت داشته باشد تا خود را از حالت سخت و زیان آور خارج 
و ش��رایط ایمن و مناسبی را برای س��المت نیروی کار خود فراهم 
آورد تا بنگاه از ذیل قانون مشاغل سخت و زیان آور خارج شود. این 
همه درحالی اس��ت که در فقدان بازرسی های منظم و عدم برخورد 
سخت بازرسان اندک موجود در کشور، چه از سوی وزارت بهداشت 
و چه از سوی وزارت کار برخورد سختی با کسانی که سال ها کارگاه 
خود را در ش��رایط س��خت و زیان آور قراردادند، نمی شود و در این 
حال بازنشستگی های زودتر از موعد فشار بیشتری به صندوق تامین 
اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشس��تگی وارد آورده اس��ت. اکبر 
ش��وکت )رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور( پیرامون 

جایگاه بازرس��ی کار در صنعت ساختمان س��ازی برای جلوگیری از 
حوادث کار گفت: س��هم حوادث کار ساختمانی از کل حوادث کار 
به طور میانگین در جهان ۱۷ درصد اس��ت ول��ی این رقم در ایران 
نزدیک به ۵۰ درصد و ش��اید بیشتر باشد. ما در جهان جزء رکورد 
داران حوادث کارگری در بخش ساختمانی هستیم. وی با بیان اینکه 
یکی از دالیل باال بودن این نرخ حوادث، تشویق شدن کارفرما به عدم 
حفظ ش��رایط ایمنی در ساختمان ها به دلیل وجود برخی قوانین و 
بسته های بیمه مسئولیت است که باعث شده کارفرما حتی از وقوع 
حادثه چندان نترسد. در ایران برخالف اغلب کشورهای جهان پس 
از وقوع حادثه و مرگ کارگر س��اختمانی، حتی کارفرما و مهندسان 
ناظر بازداش��ت چند ساعته نیز نمی ش��وند و این درحالی است که 
پروتکل های بازرسی از س��اختمان های کشور نیز به شدت ضعیف 
است. عضو س��ابق هیئت امنای س��ازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به این نکته که »اساس��ا به نسبت سایر واحدهای اقتصادی کشور، 
بازرسی در حوزه ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه ای از واحدهای 
درحال ساخت مسکونی و اداری و حتی برج سازی ها بسیار کمتر از 
سایر بخش های تولیدی است« گفت: بیمه حوادث ساختمانی این 
اجازه را به کارفرما می دهد که حتی تا مرگ ۳ نفر از نیروی کار خود 
در اثر حوادث کار نگرانی نداش��ته باش��د. از سوی دیگر، خود تعداد 
بازرسان موجود در کشور در این حوزه بسیار اندک است. همچنین 
در خارج ایران و کشورهای توسعه یافته، مجازات های بسیارسختی 
در صورت بروز حوادث کار در انتظار کارفرمای واحد ساختمانی است 
که در این کشور به دلیل ضعف نظارتی خبری از آن نیست. شوکت 
با تاکید بر اینکه »دولت اجازه استفاده از ظرفیت تشکل های صنفی 
و کارگری موجود و س��ازمان های مردم نهاد فعال در حوزه بهداشت 
فنی و ایمنی محیط کار را برای کمک به بازرسی ها نمی دهد« اظهار 
کرد: این درحالی اس��ت که این تشکل ها ظرفیت باالیی در بازرسی 
فنی دارند. در نیمه دهه ۱۳۹۰ به مدت یکسال به صورت آزمایشی 
در اس��تان قم بازرسان انجمن صنفی کارگران ساختمانی و بازرس 
وزارت کار روزانه از واحدها بازرسی می کردند و در همان سال اتفاقا 
شاهد کاهش شدید تلفات و حوادث کار و مصدومیت و مرگ میان 
کارگران س��اختمانی قم بودیم، این درحالی اس��ت که در آن سال 
بازرسی ما صرفا در حد تذکرات شفاهی بود و یک بازرسی رسمی با 

شرایط الزام آور حقوقی محسوب نمی شد.

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از نبود نظارت موثر در بازار میوه و تره بار مطرح کرد
سالمتی مردم زیر تیغ تیز گرانی و تورم 

 جوالن حوادث کار در غیبت بازرسان محیط کار
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وزارت انرژی روسیه از ۱۰۰ درصد کارمندان مرد بخش 
انرژی خواست در دفاتر نام نویسی ارتش حاضر شوند. 
به گزارش ایسنا، افرادی که نامه وزارت انرژی را دریافت 
کرده اند، کارمندان همه شرکتهای بخش انرژی روسیه 
و همچنین افراد شــاغل در بخش معدن، باید به این 

دستور عمل کنند. در نامه وزارت انرژی روسیه از شرکتها خواسته 
شده است به تمامی مردان شاغل در بخشهای نفت، گاز و معدن 
یک روز مرخصی داده شــود تا به دفاتر نام نویسی مراجعه کنند. 

در نامه وزارت انرژی روســیه آمده است: در فاصله 
۲۲ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۲، همه کارمندان مرد 
شرکتهای شما باید در کمیســاریای نظامی محل 
زندگی خود حاضر شوند. همچنین شرکتها دستور 
یافته اند افرادی را برای این رسیدگی به این موضوع 
منصوب کنند. مدیران، معاونان و مسئوالن واحد تولید شرکتها از 
این دستور معاف خواهند بود. به گفته پاول سوروکین، معاون وزیر 
انرژی که این نامه را امضا کرده اســت، بخش نفت، گاز و معدن، 

بهترین منبع برای مردان مناســب ارتش است. چنین اقدامی که 
شــمار زیادی از کارکنان بخش انرژی را بــرای خدمت در ارتش 
بکار می گیرد، ممکن اســت با کاهش یکباره نیرو، باعث تضعیف 
توانمندیهای صنعت نفت و گاز روســیه شود. این نامه همزمان با 
دستور والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای احضار نیروهای 
ذخیــره به ارتش برای تقویت ۳۰۰ هزار نفری نیروها در اوکراین، 
ارسال شده است. این بزرگترین نام نویسی نظامی روسیه از زمان 

جنگ جهانی دوم به شمار می رود.

دستور پوتین برای نام نویسی کارکنان صنعت انرژی در ارتش

آفتاب یزد: پژوهشــکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت تولید 
شرکت های صنعتی را از ابعاد مختلفی چون شاخص تولید صنعتی 
ماهانــه، تحلیل موجودی انبــار، محدودیت مالی و رشــد صنعت، 
ســودآوری و... بررســی می کند که طبق آن، شاخص تولید صنعتی 
شــرکت های بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته ۶.۷ 
رشد داشته که در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد 

باالی ۲۰ درصد بیشترین رشد را داشته است. 
در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که 
تغییرات در موجودی انبار محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری 
از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون شــاهدی 
از وضعیــت بازار و تقاضا نیز ارائه می کند تــا از این طریق بتوان به 
پیش بینی روند آتی تولید پرداخت، به ســراغ تحلیل موجودی انبار 

شرکت های صنعتی رفته است. 
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که این شاخص از ابتدای 
ســال جاری منفی شده و رشد فروش شرکت ها بیشتر از رشد تولید 
آن ها بوده اســت. در سه ماهه اخیر )خرداد تا مرداد ماه( رشد فروش 
شرکت ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش قابل 

توجه موجودی انبار شده است.
این کاهش قابل توجه در موجودی انبار در ســه ماه اخیر مربوط به 
کاهش قابل توجه موجودی انبار شــرکت های خودروسازی است. در 
ســه ماه اخیر، رشد فروش شرکت های خودروســازی به طور قابل 
توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در 
موجودی انبار این شرکت ها شده است که در سال های قبل تجمیع 

شده بود. 
در ادامه این گزارش آمده اســت، صنعت خودروسازی در چند سال 
اخیر به واســطه محدودیت هایی کــه در واردات خودرو وجود دارد، 
همواره با مازاد تقاضا روبرو بوده و همین امر زمینه ساز رشد تولید در 

این صنعت شده است. 
بررسی موجودی انبار صنعت محصوالت شیمیایی در دو ماه ابتدای 
امسال نشان می دهد که رشد تولید منفی و افزایش در موجودی انبار 
را داشته اما رشد این صنعت از خرداد ماه به بعد مثبت شد. با این حال 
هنوز رشــد تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و فروش بوده و 

موجودی انبار در این صنعت افزایش را نشان می دهد.
اما صنعت فلزات اساســی در سه ماه ابتدایی سال برخالف نیمه دوم 
سال قبل هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این 
صنعت بعد از چند ماه در این سه ماه کاهش را نشان می دهد. البته، 
در تیرماه علیرغم رشد باالی تولید در این صنعت موجودی انبار نیز در 
این صنعت افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بازار تمام افزایش 
تولید را جذب نکرده و احتماالً در ماه های آتی رشد تولید این صنعت 
اندکی کاهش پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه رشد این صنعت کمتر 

از تیرماه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، برای بررســی تاثیر محدودیت های 
مالی بر روند تولید شرکت های صنعتی آن ها به دو دسته شرکت های 
با محدویت مالی شدید و کم تقسیم شده اند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا خرداد ۱۴۰۱ رشــد دو گروه از شرکت ها که با توجه به محدودیت 
مالی بســیار نزدیک هم بوده اســت. لذا از ابتــدای فروردین ۱۴۰۰ 
تاکنون محدودیت مالی تغییرات و نوسانات تولید را به طور معناداری 

تحت تاثیر قرار نداده است.

 عالوه بر این، رشــد تولید شرکت های صادراتی بعد از ۲۲ ماه بیشتر 
از رشــد شاخص تولید سایر شرکت ها شده و رشد تولید شرکت های 

واردات محور به باالی ۱۰ درصد رسیده است. 
همچنین، رشد تولید کاالهای نهایی )مصرفی و سرمایه ای( در ماه های 

اخیر بیشتر از رشد تولید کاالهای واسطه ای شده است. 

< وضعیت سودآوری شرکت های بورسی 
بررســی صورت های مالی سه ماهه شرکت ها در سال ۱۴۰۱ نیز نشان 
می دهد که تعداد شرکت های زیان ده معادل ۶۸ شرکت هستند که نسبت 
به سال گذشته از نظر تعدادی تغییر نکرده اند. در بین صنایع مهم مانند 
سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت 
را از نظر ســودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع 
سود خالص شرکت های آن منفی می شود. در سه ماهه سال جاری، زیان 
ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ساخته در 
فصل مشابه سال قبل است. رشد سودآوری صنعت محصوالت شیمیایی 
و فلزات اساسی نیز که صادرات محور هستند، به حدود ۲۰ درصد رسیده 
که بسیار کمتر از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر شرکت هاست.  
البته، سودآوری در سه ماه ابتدایی سال جاری برای صنعت مواد غذایی 
بهتر از سال گذشته بوده و رشد ۳۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته 
داشته که آزادسازی قیمت ها ناشی از حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل 
اثرگذار بر سودآوری در این صنعت بوده است.  سود شرکت های صنعت 
محصوالت دارویی نیز در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از ۴۷.۶ درصد 

نسبت به سال گذشته بوده است.

اقتصادی

بر اساس گزارشها، میزان صادرات بخش تعاون در ۱۰ ماه گذشته 
بیش از ۷۰۰ میلیون دالر بوده و در سه ماهه نخست امسال بیش 

از ۱۱۵ میلیون دالر صادرات توسط تعاونی ها صورت گرفته است.
تعاونی ها بنگاههایی هستند که در توسعه صادرات و کسب بازارهای 
هدف نقش بسزایی دارند. محصوالتی همچون زعفران، خرما،  پسته، 
فرش، ســنگ و... از جمله کاالهای صادراتی به شمار می روند که 
ارزش افــزوده و ارزآوری باالیــی را عاید کشــور می کنند و بخش 

اعظمی از صادرات این کاالها توسط تعاونی ها انجام می شود.
در این بین تعاونی های مرزنشینان هم فعالیت گسترده ای در زمینه 
صادرات محصوالت غذایی، خشــکبار، برنج و چای، لوازم خانگی و 

مصنوعات پالستیکی دارند.
بسیاری از کارشناسان، نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در 
صادرات غیرنفتی،  ارزآوری و توسعه اقتصادی تاثیرگذار می خوانند 
و بر لزوم فراهم کردن زیرساختهای الزم برای حمایت از بازاریابی و 

سوق دادن تعاونی ها در عرصه صادرات تاکید دارند.
مهدی مسکنی ـ معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ 
از رشد میزان صادرات بخش تعاون خبر داده و می گوید: بر اساس 
آمارها، میزان صــادرات بخش تعاون به خارج کشــور در ۱۰ ماه 

گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.
وی می گوید: تنها در سه ماهه اول امسال ۱۱۵ میلیون دالر صادرات 
تعاونی ها با محوریت کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان 
و ترکیه انجام گرفته که نشــان می دهد روزهای خوبی را در بخش 

تعاون شاهد خواهیم بود.
مســکنی با تاکید بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای 
همســایه معتقد اســت: ارتقای صادرات بخش تعــاون و افزایش 
توان رقابت پذیری محصوالت تولیدی و خدماتی، مســتلزم تقویت 

زیرساخت های تسهیل کننده صادرات است.
با وجود آنکه تعاونی ها ظرفیتهای باالیی در صادرات غیرنفتی دارند 
ولی آنطور که باید از توانمندی های بخش تعاون کشــور استفاده 
نمی شــود؛ با این حال توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی 
تعاونی ها به عنوان رویکردی اساسی در دستور کار دولت قرار دارد.

رضا علیخانزادهـ  فعال تعاونیـ  پیش بینی مشوق های صادراتی برای 
تعاونی ها را خواســتار شده و به ایسنا، می گوید: در زمینه صادرات 
الزم اســت که بخش خصوصی و تعاونی مورد حمایت واقعی قرار 
گیرند و مشــوق های صادراتی درنظر گرفته شود تا موجب کاهش 

یا توقف صادرات نشود.

وی بخش اعظمی از بازار اشتغال کشور را ناشی از فعالیت بنگاههای 
خرد و کوچک می داند و می گوید: یکی از راهکارهای تقویت و رشد 

صادرات غیرنفتی نگاه ویژه به بخش تعاون است.
به گفته رئیس کمیســیون بهبود فضای کســب و کار اتاق تعاون، 
توجه به موضوع واردات و صادرات به خصوص در حوزه کشورهای 
همســایه موجب رشد اقتصادی، رونق تولید، ارزآوری و درآمدزایی 

برای کشور و جهش تولید تولید می شود.
کارشناســان معتقدند بــدون توجه به صادرات بــه ویژه صادرات 
غیرنفتی، رشد و توســعه اقتصادی محقق نمی شود و رشد پایدار 
اقتصادی زمانی صورت می گیــرد که بنگاههای تولیدی بتوانند با 
عرضه محصــوالت و کاالهای رقابت پذیر بازارهــای جهانی را در 

اختیار بگیرند.
به گزارش ایســنا، در حال حاضر بســیاری از کشورهای همسایه 
عمده مقاصد صادراتی تعاونی ها به شــمار می روند. با توجه به آنکه 
گسترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی ها 
یکی از رویکردهای اساسی وزارت تعاون در سال جاری است، انتظار 
 می رود سهم تعاونی ها در صادرات تا پایان سال رشد قابل توجهی 

داشته باشد.

بانــک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بســیار پایین 
نگه می دارد و قول حمایت از رشــد اقتصادی 

می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بانک مرکزی 
ژاپن نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشت و قول 

داد از رشد اقتصادی این کشور حمایت کند.
مطابق با انتظارات، بانــک مرکزی ژاپن هدف 
منفی ۰.۱ درصدی خود را برای نرخ های بهره 
کوتاه مدت و صفر درصد برای بازده اوراق قرضه 
دولتی ۱۰ ساله را در جلسه سپتامبر خود بدون 

تغییر نگه داشت.
به دنبال این تصمیــم، ین ژاپن از ۱۴۵ در هر 
دالر تضعیف شــد و به پایین ترین حد خود در 

۲۴ سال اخیر رسید.
روز چهارشــنبه، فدرال رزرو آمریکا ســومین 
افزایــش متوالی نرخ بهره را به میزان ۷۵ واحد 

انجام داد و از افزایش بیشــتر در دوره آتی خبر 
داد.

بانــک مرکزی ژاپن اعالم کــرد که برای دفاع 
از ســقف ۰.۲۵ درصدی هر روز بازار به خرید 
مقادیر نامحــدود اوراق قرضه ادامه خواهد داد، 

همانطور که از آوریل انجام داده است.
ایــن بانک همچنین تصمیــم گرفت که طرح 
وام کمک بــه بیماری همه گیر را متوقف کند، 
در حالــی که عملیات نقدینگی را با هدف قرار 
دادن طیف وسیع تری از نیازهای مالی شرکت ها 

گسترش داد.
نرخ تورم ســاالنه ژاپن در ماه آگوســت به سه 
درصد رســید که باالترین ســطح از سپتامبر 
۲۰۱۴ محســوب می شــود و عمدتا ناشی از 
قیمت مواد غذایی و مواد خام همچنین ضعف 

ین است.

بانک مرکــزی انگلیس نرخ بهره را افزایش داد 
و هزینه وام را به باالترین سطح از سال ۲۰۰۸ 
رساند. به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، 
بانــک مرکزی انگلیس، نرخ بهره اصلی خود را 
۵۰ واحــد پایه افزایــش داد و به ۲.۲۵ درصد 
رســاند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره 
اســت. این بانک هزینــه وام را نیز به باالترین 
سطح از ســال ۲۰۰۸ رســاند. بانک انگلیس 
تصمیم گرفته است که سهام اوراق قرضه دولتی 
بریتانیــا را ۸۰ میلیارد پوند )۹۰ میلیارد دالر( 
طی ۱۲ ماه آینده کاهــش دهد و در مجموع 
به ۷۵۸ میلیارد پوند برساند. این سازمان اعالم 
کرد که عدم اطمینان در مورد چشم انداز قیمت 
خرده فروشی انرژی بریتانیا پس از اعالم اقدامات 
حمایتی از جمله تضمین قیمت انرژی توسط 

دولت، کاهش یافته است.

در بیانیه بانک آمده است: »با توجه به ضمانت 
قیمت انرژی، اوج تورم اندازه گیری شده به عنوان 
شاخص قیمت مصرف کننده در حال حاضر به 
احتمال زیاد کمتر از پیش بینی  گزارش آگوست 
است و در اکتبر کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود«.

با این وجود، قبض های انرژی همچنان صعودی 
اســت و انتظار می رود تورم در ترکیب با اثرات 
غیرمســتقیم هزینه های انرژی باالتر، قبل از 
شروع کاهش، در طی چند ماه آینده باالی ۱۰ 
درصد باقی بماند.بانک مرکزی بریتانیا اعالم کرد 
که اقدامــات الزم را برای کاهش تورم تا هدف 
دو درصدی پایــدار در میان مدت انجام خواهد 
داد. تورم ساالنه بریتانیا به طور غیرمنتظره ای از 
۱۰.۱ درصد در ماه جــوالی به ۹.۹ درصد در 
ماه آگوست کاهش یافت که باالترین میزان از 

سال ۱۹۸۲ بود.

هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره انگلیسین رکورد ۲۴ ساله را شکست

در بهار 1401 نسبت به سال قبل

زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد
بررسی ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نسبت به سال گذشته 6.۷ درصد رشد داشته 

و در سه ماهه سال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.4 درصد کمتر از زیان ساخته شده در فصل مشابه سال قبل است 
اما بدترین وضعیت را از نظر سودآوری در بین صنایع بورسی دارند

انرژی

بورس

واردات

بیمه

قیمت نفت روز جمعه در بحبوحه نگرانی نسبت 
بــه رکود اقتصادی و رشــد ارزش دالر آمریکا، 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۴۱ 
ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۹۰ 
دالر و ۵ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
شب گذشته با ۶۳ سنت افزایش بسته شده بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، 
۳۰ ســنت معادل ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد 
و به ۸۳ دالر و ۱۹ ســنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه با ۵۵ سنت 
افزایش بسته شد در حالی که ابتدای معامالت 

تا سه دالر افزایش داشت.
بهای معامالت نفــت برنت برای تحویل در ماه 
آتــی از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۱.۵ درصد 
و وســت تگزاس اینترمدیت ۲.۳ درصد کاهش 

داشته است.
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس 
درباره وضعیت بازار اظهار کرد: بدنبال تســریع 
افزایش نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی 
جهان، ریســک رکود اقتصاد جهانی، مســائل 
عرضه در بازارها را با وجود تشــدید تنشــهای 
جنگ روســیه و اوکراین، تحت الشــعاع قرار 
داده اســت. با این حال، افت شدید ذخایر نفت 
استراتژیک آمریکا ممکن اســت از قیمتها در 
مقطعی حمایت کند زیرا مسائل کمبود عرضه 

به شکل اجتناب ناپذیری در بازارهای فیزیکی 
دیده می شود و همزمان، توافق هسته ای ایران 
هنوز حاصل نشده اســت. پس از این که بانک 
مرکزی آمریکا روز چهارشنبه افزایش نرخهای 
بهره به میــزان ۷۵ واحد را اعالم کرد، بانکهای 
مرکزی سراسر جهان با تصویب افزایش نرخهای 
بهره، اقدام مشــابهی را دنبال کردند و ریسک 

رکود اقتصادی باال رفت.
ادوارد مویــا، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت 
یادداشــتی نوشت: قیمتهای  OANDA در 
نفت نوســانی مانده اند زیرا معامله گران انرژی 
با وخامــت دورنمای تقاضا روبرو هســتند که 
همچنان در برابر کمبود عرضه، آســیب پذیر 
است. ریسکهای عرضه و کمبود عرضه در بازار، 
احتماال از قیمت نفت در باالی ســطح ۸۰ دالر 
حمایت خواهد کرد اما سیگنال رکود اقتصادی، 

مانع افزایش بیشتر قیمتها می شود.
بر اســاس گزارش رویتــرز، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه و محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربســتان ســعودی روز پنج شنبه در 
تماس تلفنی، اقدامات انجام گرفته در چارچوب 
اوپک پالس را تمجید و نیتشان برای پایبندی 
به توافقهای فعلــی را تائید کردند. کرملین در 
بیانیه ای اعالم کرد دو طرف درباره راههایی که 
می توانند برای تضمین ثبات در بازار جهانی نفت 

همکاری کنند، گفتگو کردند.

ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومان همچنــان در محدوده ۱۰ میلیون 
تومان است. البته امکان فروش این سهام هنوز 
هم وجود ندارد و به طور کلی زمزمه های اصالح 

آیین نامه این سهام به گوش می رسد.
به گزارش ایســنا، بررســی روند حرکت ارزش 
واقعی سهام عدالت حاکی از آن است که ارزش 
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون 
تومانی در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون 
و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در حالی که 
قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا 
۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. 
سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام 
عدالت یعنی اردیبهشــت  ماه و خرداد ماه سال 
۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

در این راســتا، در یازدهم مهرماه سال گذشته 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هــزار تومانی بیش از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰هزار 
تومــان و در ۲۸ آبان مــاه حدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در 
بورس باعث کاهش این ارزش شد. به طوریکه 
ارزش واقعــی ســهام عدالت بــه ارزش اولیه 
۴۹۲هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، 

۱۰میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

< نوسان سهام عدالت بین ۱0 تا ۱2 میلیون تومان
اما در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی 
این ســهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ 
میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان بود که با توجه به 
صعود بازار، در اواخر فروردین این رقم به حدود 

۱۲میلیــون و ۲۷۵ هزار تومان رســید. تا ۱۸ 
اردیبهشت افزایش ارزش ســهام عدالت ادامه 
داشــت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم 
رســید. اما دوباره روزهای پرنوســان بازار روی 
ارزش ســهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در ۱۰ 
خردادماه، ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
تومان و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون 

و ۴۸۹ هزار تومان بود.
بر این اســاس چراغ های قرمز بورس بر سهام 
عدالت نیز ســایه انداخته و ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانی حتی 
حدود یک ماه قبل ۱۰ میلیون و۴۶۳ هزار تومان 
بــود و طبق آخرین آمار اکنون به ۱۰میلیون و 

۴۸۴ هزار تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود 
که امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود 
نــدارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم 
مســئوالن برای تعیین تکلیف ســهام عدالت 
باشــند. این توقف فروش نیز از اواســط سال 
۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد 
و همچنان هم با وجــود وعده های زیاد چه در 
دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین 

تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.
بر اســاس ایــن گــزارش، پس از آزادســازی 
ســهام عدالت، مشــموالن این سهام که روش 
مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
 کرده بودنــد، می توانند با مراجعه به ســامانه 
www.samanese.ir ارزش واقعی ســهام و 

جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

بر اساس آمار سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، بیشترین ارزش ریالی کاالهای 
قاچاق کشف شده در مرداد ماه به ترتیب فلزات 
معمولی، مبلمــان و لوازم خانگــی، ملزومات 

ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.
به گزارش ایســنا، در مرداد مــاه ۵۵۴۵ مورد 
بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش 
کاالی قاچاق در سطح عرضه از سوی بازرسان 
ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اســتان ها 

انجام شده است.
در نتیجه این بازرسی ها در مدت زمان یاد شده 
۶۳۶ پرونده به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان تشــکیل شــده است که پس از 
تحقیقات تکمیلی برای تعیین تکلیف در اختیار 

تعزیرات حکومتی استان ها قرار گرفته است.
بر اســاس این گزارش بیشــترین ارزش ریالی 
کاالهای قاچاق کشــف شــده به ترتیب فلزات 
معمولی، مبلمــان و لوازم خانگــی، ملزومات 

ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.
گفتنی است اخیرا رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران )صمت( درباره طرح های 
مقابله با قاچاق در سطح عرضه گفته بود که در 
حــال حاضر طرح های مقابله با قاچاق در حوزه 
قطعات یدکی، دخانیات و لوازم خانگی در حال 
اجراســت. در این طرح بر جمع آوری کاالهای 
تقلبی، بــه ویژه در حوزه لــوازم یدکی و لوازم 

خانگی، نیز تاکید شده است.

بر ای اساس در حوزه های یاد شده، کاالها حتما 
باید دارای شناســه و کد رهگیری باشند. و در 
غیر این صورت به عنوان کاالی قاچاق با آن ها 

برخورد می شود.

< چگونه شکایت کنیم؟
مــردم می توانند بــا مراجعه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و شهرســتان های تابع، شکایت خود را تنظیم 
کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال ســازمان 
 ،www.cppo.ir حمایت به نشانی الکترونیکی
سایت )ir.۱۲۴(و اپلیکیشن "آپ" شکایت خود 

را مطرح کنند.
طبــق قانون نظــام صنفــی، گران فروشــی، 
کم فروشــی، تقلــب، احتکار، عرضــه خارج از 
شــبکه عدم اجــرای ضوابط قیمت گــذاری و 
توزیــع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت و عدم 
 صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

 مدیرعامــل بیمه دی طی حکمــی، دکتر امیر 
بابا اکبری را به سمت مدیر منابع انسانی شرکت 

بیمه دی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمــه دی؛ دکتر بابا 
اکبری در حالی حکم مدیریت منابع انسانی را 
از مهندس کشاورز دریافت نمود که کارنامه ای 
حاکی از سوابق درخشان در حوزه منابع انسانی 

و صنعت بیمه دارد. 
در بخشــی از متن حکم ایشان آمده: »نظر به 
تعهد، تخصص و تجارب ارزنده ی جنابعالی، به 
موجب این حکم به ســمت مدیر منابع انسانی 

منصوب می شــوید. امید اســت با استعانت از 
پروردگار یکتا و ســرلوحه قراردادن راهبردها، 
برنامه ها و اصول تبیین شــده ی شرکت شامل 
»دلبســتگی  »حرفه ای گری«،  »شــفافیت«، 
سازمانی« و »مسئولیت پذیری و پاسخگویی« و 
نیز بهره مندی از نیروهای کاردان و اســتفاده ی 
بهینــه از کلیه ی امکانات و منابع در اختیار، در 
پیشــبرد امور محوله و تحقق اهداف، موفق و 

سربلند باشید«
روابط عمومی شرکت بیمه دی ضمن تبریک، 

برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارد.
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مدیر منابع انسانی شرکت بیمه دی منصوب شد

دلواپسی اقتصادی مانع افزایش قیمت نفت شد

سهام عدالت چند؟

باارزش ترین کاالهای قاچاق در مرداد ماه

تعاونی ها در سه ماه نخست امسال چقدر صادر کردند؟
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دنیای اقتصاد:ضربان فساد در اقتصاد بسته
در ریش��ه  یابی علل بروز فس��اد 
در یک اقتص��اد می  توان عوامل 
متعددی را دخیل دانس��ت. برخی عوامل پیدایش 
فس��اد، خود مقدم بر س��ایر علت  ها و عوامل دیگر 
هستند. اما علت ظهور فساد در اقتصاد و عدم مقابله 
جدی با آن چیست؟ هر میزان ساختارهای سیاسی 
و اقتصادی یک جامعه باز، رقابتی و غیرش��خصی 
باش��د، امکان بروز فس��اد کاهش می  یابد. در این 
جوامع خطاها و فس��ادهای سیاس��ی و اقتصادی، 
بهانه ای می  شوند تا سایر احزاب و فعاالن سیاسی 
و اقتصادی بتوانند با رسوا کردن گروه فاسد، زمینه 
را ب��رای حذف آنها از رقابت انتخاباتی آماده کنند. 
بنابرای��ن به دلیل باالرفتن هزینه فس��اد )به خاطر 
حذف از رقابت سیاسی( امکان ظهور فساد کاهش 
می  یابد.برعکس در ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
بسته، غیررقابتی، یکپارچه و شخصی شرایط برای 
ترویج فس��اد افزایش می  یاب��د. به گفته »داگالس 
ن��ورث« در این س��اختارها، یک ع��ده به دلیل در 
اختیار داشتن قدرت و عدم نگرانی از حذف شدن از 
سوی سایر گروه ها و رقبا، بستر را برای انجام فساد 
مهیا می  بینند. در این ساختارهای بسته، آن افراد 
گاهی بین خود اتحادی را برقرار می  کنند که از آن 
به عنوان ائتالف مسلط یاد می  شود. اعضای ائتالف 
مسلط می  توانند بسته به قدرت و نفوذی که دارند 
ش��رایط را به نفع خود تغییر دهند. به عنوان مثال 
قادرن��د مدیران مدنظر خ��ود را در رأس امور قرار 
دهن��د، قوانین را به نفع خود ایجاد کنند یا تغییر 
دهند و... از این رو یکی از ویژگی  های ائتالف مسلط 
خود تثبیت شوندگی است. به این معنی که با تغییر 
محیط سیاسی، اقتصادی به نفع خود، قدرت و نفوذ 
خود را افزایش می  دهن��د که همین امر منجر به 
تثبیت و دوام بیش��تر آنها در مسند امور می  شود. 
هر میزان سلطه ائتالف مسلط بیشتر شود، هزینه 
فساد برای آنها کاهش می  یابد و زمینه رشد فساد 
فراهم می  شود. زمانی که قدرت افراد درون ائتالف 
مسلط افزایش می  یابد، این خطر وجود دارد که فرد 
)افراد( باالتر از سازمان )سازمان ها( قرار بگیرند. در 
حالت طبیعی و در ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
باز و منعطف، همواره فرد در ذیل سازمان قرار دارد 
و فرد تابعی از س��ازمان است. به این معنی که فرد 
برای سازمان کار می  کند و منافع سازمان بر منافع 
فرد ارجحی��ت دارد. ولی در صورت ش��کل  گیری 
ائتالف مس��لط عموما فرد )کالبد شخصی( غالب 
بر سازمان )کالبد سازمانی و صنفی( است. به این 
مفهوم که س��ازمان برای ف��رد کار می  کند، نه فرد 
برای سازمان و منافع فرد بر منافع سازمان برتری 
دارد. در این مواقع مدیر س��ازمان )کالبد شخصی( 
غالب بر خود سازمان )کالبد سازمانی( است، مدیر 
شرکت در مرتبه باالتر از خود شرکت قرار می  گیرد. 
در این ش��رایط، این خطر به ص��ورت بالقوه وجود 
دارد که ش��خص یا مدیرسازمان به واسطه قدرتی 
که در اختیار دارد، منافع شخصی خود را حداکثر 
کند و منافع خود را فراتر از منافع س��ازمان بهینه 
و لذا فساد بروز کند.برای نمونه مدیرسازمان، وزیر، 
رئیس شرکت و ورزشکار کالبد شخصی و سازمان، 
وزارتخانه، شرکت و باشگاه ورزشی کالبد سازمانی 
هستند.اعضا و افراد ائتالف مسلط به دلیل قدرتی 
که در اختیار دارند، قادر به عدم پیروی از قوانین و 
حتی تغییر قوانین به نفع خود هستند. به عبارتی 
آنه��ا در ذیل قانون قرار نمی  گیرن��د، بلکه باالتر از 
قانون هستند. نمونه های جهانی نشان داده است که 
در این حالت فس��اد افراد داخل ائتالف مسلط، یا 
اصال افشا نمی  شود، یا اگر آشکار شود، اعضای گروه 
ائتالف مس��لط به دلیل قدرت و نفوذی که دارند، 
کمترین هزینه را بابت فساد مرتکب شده، پرداخت 
می  کنند. به عبارتی افراد گروه ائتالف مسلط قادرند 
خود را خارج از دایره قانون قرار دهند و قانون بر آنها 
مستولی نیست.بسیار دیده  ایم یا شنیده  ایم که مثال 
فرد صاحب منصبی در ژاپن، کره جنوبی، آلمان و... 
مرتکب فس��اد مالی و اقتصادی شده است. در این 
وضعیت با فرد متخلف مطابق قانون رفتار می  شود. 
بنابراین هزینه ارتکاب به فساد برای صاحب منصبان 
افزایش می  یابد. آنچه در این حالت برقرار اس��ت، 
حاکمی��ت قانون بر فرادس��تان جامعه اس��ت.در 
سال۲۰۲۰ در یک غوغای مطبوعاتی در ژاپن اعالم 
شد، وزیر دادگستری ژاپن ۲۰هزار دالر رشوه برای 
انتخاب همسر خود به عنوان نماینده شورای شهر 
هیروشیما پرداخت کرده است. در این رخداد وزیر 
دادگس��تری ژاپن برکنار شد. به عبارتی حاکمیت 
قانون بر فرادستان به درستی اتفاق افتاد. در نمونه 
دیگر در سال۲۰۱۹ فیلمی در اتریش منتشر شد 
که در آن اشترافه، معاون صدر اعظم اتریش در حال 
چانه  زنی بر س��ر اعطای قراردادهای دولتی در ازای 
کسب حمایت سیاسی است. در نهایت وی مجبور 
به اس��تعفا از سمت خود ش��د و دولت وی سقوط 
کرد. از این قبیل مثال  ها را در کشورهایی که دارای 
ساختار سیاسی و اقتصادی منعطف، رقابتی و کارآ 

هستند می  توان به کرات مشاهده کرد.

شرق:هر انسان یک پایگاه داده  پردازی است
یکی، دو هفته پیش در خبرها خواندم 
که پژوهشگران دانشگاه کمبریج پس از 
یک دهه تالش، سرانجام توانسته اند بدون استفاده 
از تخمک یا اسپرم و فقط با به کار گرفتن سلول های 
بنیادی موش جنین هایی تولید کنند که مغز، قلب 
تپنده و جوانه های اندام های دیگر بدن را دارند و با 
این کار راهی نوین برای بازسازی مراحل اولیه زندگی 
گشوده اند. پس از خواندن این خبر، نخست به یاد 
رمان معروف »از زمین تا ماه« افتادم که ژول ورن 
رمان نویس فرانس��وی در سال ۱۸۶۵ نوشته است 
و سپس به گسترش این توانایی به انسان و تولید 
جنین آدمی از س��لول های بنیادی اندیشیدم. در 
داستانی علمی-تخیلی که در این کتاب روایت شده 
است، سه مسافر با پرتابه ای خود را به ماه می رسانند 
و سپس با چتر نجات به زمین بازمی گردند. امروزه، 

به علت رشد و گسترش سریع فناوری ها، عالوه بر 
اینکه موضوع دستکاری در فرایندهای تولیدمثلی 
آدمی از داستان های علمی-تخیلی بیرون خزیده 
و به واقعیت پیوس��ته است، اکنون علم و ابزارهای 
الزم برای تغییر آرایش ژنی آدمی را نیز در اختیار 
داریم. شاید قانون مور را بشناسید. مطابق این قانون، 
قدرت پردازش رایانه ها تقریبا در هر دو سال دو برابر 
می ش��ود. همه  ما این را کمابیش تجربه کرده ایم. 
ب��ه همین علت انتظار داری��م که گونه های جدید 
گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و لپ تاپ ها همواره 
س��بک تر و در عین حال کارآمدتر باش��ند. اکنون 
می خواهیم بگوییم که قانون مور در زیست شناسی 
هم صادق است. پیش��رفت فناوری های اطالعاتی 
درب��اره آدمی نیز چنین اس��ت.امروزه، هر انس��ان 
را یک پای��گاه داده پردازی در نظ��ر می گیرند که 
داده های آن ناپیدا، مرموز و دست نیافتنی نیستند؛ 
بلکه مدت هاست که کشف شده اند. به همین علت 
این رمزها به  گونه ای فزاینده خواناتر، روشن تر، قابل 
نوشتن و از همه مهم تر هک شدنی اند. رخنه پذیری 
پایگاه های داده های انسانی بسیار ترسناک به نظر 
می رس��د و باید هم چنین باشد. در عین حال چون 
امکانات��ی باورنکردنی ب��رای تأثیرگذاری بر حیات 
و تغیی��ر صف��ات فراه��م می کند، ما را به ش��وق 
وام��ی دارد؛ بنابرای��ن به نظر می رس��د که انقالب 
ژنتیک بس��یار زودتر از آنچه پیش بینی کرده ایم، 
فرا خواهد رسید. در حال حاضر آدمی از فناوری های 
موجود برای لقاح آزمایش��گاهی، انتخاب جنین یا 
تشخیص بیماری های ساده ژنی استفاده می کند؛ 
اما بی گمان، در آینده برای تغییر ژن های فرزندان 
ب��ه  طور گس��ترده تر آنها را به کار خواهد بس��ت.

به این ترتیب، بسیاری از والدین نه تنها امکان انتخاب 
صفات فرزندان خود را خواهند داشت؛ بلکه خواهند 
توانس��ت ژن های آنها را تغییر دهند. فناوری های 
ویرایش ژن سال هاس��ت که وج��ود دارند و به کار 
گرفته می شوند؛ اما توسعه ابزارهای جدیدی مانند 
کریسپر امکان ویرایش ژن های همه  گونه ها از جمله 
آدمی را با دقت بیشتر، سرعت باالتر، انعطاف پذیری 
و مق��رون به  صرفه تر از گذش��ته امکان پذیر کرده 
است. با اس��تفاده از کریسپر و ابزارهایی مانند آن، 
در نهایت می توان با درج DNA از دیگر انسان ها، 
حیوانات یا حتی از منابع مصنوعی به ژنوم جنین، 
صفات و قابلیت های جدیدی بخشید.در این زمینه 
باید به چند سؤال اساسی پاسخ دهیم: آیا ما از این 
فناوری های توانمند برای گسترش بشریت استفاده 
خواهیم کرد یا برای محدودیت آن؟ آیا مزایای این 
علم فقط به معدود افراد ممتاز جامعه خواهد رسید 
ی��ا از آن برای کاهش رن��ج، افزایش تنوع و ارتقای 
س��المت و رفاه همه  مردم جهان استفاده خواهیم 
کرد؟ چه کس��انی حق دارند درب��اره  تغییر خزانه  
ژنی آدمی تصمیم بگیرن��د؟ برای گرفتن بهترین 
تصمیم های جمعی درباره  مسیر تکاملی آینده  آدمی 
به چه فرایندهایی نیازمندیم؟همه  این پرسش ها 
بی پاس��خ اند؛ اما هر انس��انی در برابر آنها مسئول 
است. هرکدام از ما باید آماده  شرکت در بحث ها و 
آگاهی رسانی در این زمینه باشد. پاسخ های جمعی 
ما که حاصل گفت وگو در س��ازمان های مختلف، 
جنبش های مدنی، ساختارهای سیاسی و نهادهای 
جهانی خواهند بود، مشخص خواهند کرد که چه 

سرنوشتی در انتظار آدمی خواهد بود، 

جوان:سینما ویترین نمی خواهد عزیزان!
مشکل س��ینما قدرت نیست، مشکل 
س��ینما پ��ول و بودجه نیس��ت، نبود 
امکان��ات نیس��ت، مش��کل س��ینما 
سخت افزار نیست عزیزان. سینما مشکل نرم افزار 
دارد، همین ش��ورای عالی سینما با حضور معاون 
رئیس جمهور و مردان بلندپایه نمی تواند کاری برای 
سینما بکند، شاید بگویید بستر و زیربنای نرم افزار 
به دس��ت مردان قدرت ایجاد می شود، بله، اما این 
نیازی به شورای سینما ندارد. معاون وزیر و رئیس 
س��ازمان سینمایی دو رتبه با رئیس جمهور فاصله 
دارند و از اختیارات و امکان زیادی برخوردارند بدون 
اینکه نیازی به ش��ورای عالی باشد. سینمای ایران 
با کار های شکلی اصالح نمی شود، سینمای ویران 
ایران به کار های عمیق، حساب شده و دانش بنیان 
نیاز دارد. این مش��کالت نیازمند ورود به جزئیات 
اس��ت، برنامه و فکر می خواهد، اگر نیاز به امضای 
قدرت هم داش��ت، معاون وزیر در جایگاهی است 
که راح��ت می تواند آن را محقق کند. س��ینمای 
ای��ران نیاز به تربی��ت نی��رو دارد، نیازمند ارتقای 
آموزش است، نیاز به آسیب شناسی دقیق و عمیق 
دارد، نیاز به کار گرفتن و به فعلیت درآوردن همه 
ظرفیت های فکری و نیرو های انسانی دارد. ما هنوز 
نظام تهیه کنندگی پخته و ساختارمندی نداریم، ما 
هنوز نمی دانیم نقش تهیه کننده در سینما چقدر 
مهم اس��ت. ما در س��ینمای ایران تع��داد زیادی 
تهیه کننده داریم که صرفاً سازوکار های مالی سینما 
را می شناس��ند. ما امروز به همین دلیل سینمایی 
داری��م که دخلش با خرج��ش نمی خواند. فیلم ها 
و س��ریال های م��ا در برابر آثار ترکی��ه ای و حتی 
برخی س��ریال های امریکایی پرهزینه و کم بیننده 
هس��تند. ما هنوز برای تولید فیلم و سریال هایی 
که بیرون از مرز های ایران مخاطب داشته باشند، 
دس��تورالعمل یا برنامه مشخصی نداریم. ما هنوز 
برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب داخلی هم به 
مشکالتمان و آسیب هایمان نیندیشیده ایم و آن را 
آسیب شناسی نکرده ایم. ما سینمای ویژه و خاص 
دهه شصت مان را که ناشی از فضای معنوی انقالب 
بود به مدیریت س��ینمای جشنواره ای باختیم. ما 
هنوز به س��ازوکار های حضور بین المللی و پخش 
فیلم و اکران دست نیافته ایم. البته نشانه های خروج 
و ترقی به سمت وضع مطلوب را شاهدیم، اما اگر 
خواهان س��رعت رسیدن به آن هس��تیم باید در 
مدیریت امور، زمان و امکانات تجدیدنظر و به جای 
تن دادن به امور شکلی و ویترینی، پایه های سینما 

را محکم کنیم.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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محمدعلی صفورا نویسنده و کارگردان فیلم »پس از عاشقی« که 
به تازگی پروانه س��اخت آن به تهیه کنندگی حسن امجدی مقدم 
صادر ش��ده اس��ت، درباره این پروژه توضیح داد: این پروژه یک 
فیلم رئال و غیر انیمیش��نی اس��ت که در ادامه عالیق و تخصص 
اصلی من در س��ینمای زنده، به دنبال س��اخت آن هستم. پیش 
از ای��ن هم در دو نوبت پروانه س��اخت برای آث��ار دیگری گرفته 
بودم که به س��رانجام نرس��ید و امید داریم این بار شرایط تولید 
به وجود بیاید. وی ادامه داد: داس��تان فیلم »پس از عاشقی« یک 
درام عاش��قانه و ش��اعرانه اس��ت که در قالب یک فیلم جاده ای 
روایت می ش��ود. امیدواری��م بتوانیم در فصل پاییز س��اخت این 
فیل��م را آغاز کنیم و ب��ه مرحله تولید برس��انیم. در حال حاضر 
ب��ا آق��ای امجدی مقدم به عن��وان تهیه کننده مش��غول مقدماتی 
همچون انتخاب بازیگر هستیم و پیش تولید را هم آغاز کرده ایم. 
مهمترین مس��ئله در این مرحله انتخاب بازیگران است که اگر به 
سرانجام برسد، کار را کلید می زنیم. صفورا درباره گزینه هایی که 
برای ایفای نقش در این پروژه در نظر دارند هم گفت: چند بازیگر 
را به عنوان گزینه اصلی انتخاب کرده ایم که اولین گزینه میس��ر 
نش��د و حاال س��راغ گزینه های دیگر داری��م می رویم. در مجموع 
درگی��ر مقدمات هس��تیم اما قصد داریم حتم��اً فیلم را در فصل 
پاییز کلید بزنیم. وی درباره جذب سرمایه برای پروژه هم توضیح 
داد: در حال حاضر تأمین س��رمایه این پروژه برعهده خود بنده و 
آقای امجدی مقدم اس��ت تا ببینیم آیا سازمان و ارگانی به عنوان 
حامی پای این کار می آید یا خیر. فعاًل اما تصمیم بر این است که 
خودمان تأمین سرمایه کار را برعهده داشته باشیم. این کارگردان 
سینما درباره جذب س��رمایه در شرایط فعلی سینمای ایران هم 
توضی��ح داد: واقعیت این اس��ت که امروز س��رمایه گذاران کمتر 
س��راغ فیلم های فرهنگی می آیند و س��راغ فیلم هایی می روند که 
سوپراستار داشته باشند و نگاه شان هم به بازار باشد. فیلم ما قطعاً 
چنین فیلمی نیس��ت. البته معتقدیم با س��اختار و قصه درست، 
حتًم��ا مخاطب ع��ام هم با فیلم ما همراه خواهد ش��د. بودجه ما 
در حال حاضر حتماً به بودجه س��ینمای بدنه نمی رس��د اما تمام 
تالش مان این اس��ت که فیلمی آبرومندانه را به صورت لوباجت، با 

بودجه ای حداقلی را به تولید برسانیم. می خواهیم فیلمی بسازیم 
که هم جنبه فرهنگی و هنری آن مدنظر باشد و هم مخاطب عام 
بتواند با آن ارتباط برقرار کند. صفورا با تأیید افزایش هزینه های 
فیلم سازی در کشور ادامه داد: امید ما این است که سازمان هایی 
که در درجه اول متولی حمایت از فیلم اولی ها هستند و در درجه 
بعد مس��ئول حمایت از آثار فرهنگی هستند، از تولید این پروژه 
حمایت کنند. امیدواریم بتوانیم در کنار بودجه هایی که خودمان 
تأمین کرده ایم، از این س��ازمان ها و نهاده��ا هم حمایت هایی را 
ج��ذب کنیم تا فیلم از زاویه تأمین بودجه دچار آس��یب نش��ود. 
این کارگردان باس��ابقه س��ینمای انیمیش��ن درباره ورود خود به 
حوزه کارگردانی فیلم زنده، گفت: من در س��ینمای انیمیش��ن از 
س��مت سینمای رئال مأمور بودم، چراکه تحصیالت من در حوزه 
کارگردانی س��ینمای زنده اس��ت. تعداد قاب��ل توجهی هم فیلم 
زن��ده در فرم��ت ۸، ۱۶ و ۳۵ میلیمت��ری کارگردانی کرده ام که 
همه آن ها هم جایزه گرفته اند. در کنار این آثار کارهای مس��تند 
بسیاری هم س��اخته ام. انیمیشن را در کنار این دو مدیوم دنبال 
ک��رده ام. قصه تعیین می کند که در چ��ه فضا و مدیومی باید آن 

را کارگردانی کنم. همیش��ه هم هر س��ه حوزه را در کنار یکدیگر 
پی��ش برده ام اما در حدود ۱۰ س��ال بود که فیلمس��ازی من در 
حوزه مس��تند و رئال مسکوت مانده بود و بیشتر تعداد انیمیشن 
در تلویزی��ون و جاهای دیگ��ر کار کردم. وی اف��زود: تا به امروز 
س��ه یا چهار فیلمنامه س��ینمایی را آماده تولید ک��رده ام که دو 
تای آن ها پروانه س��اخت هم گرفت اما به دلیل مشکالتی که در 
ح��وزه تهیه کنندگی و کارگردانی اولی وجود دارد، به س��رانجام 
نرس��ید و رها ش��د. روی فیلمنامه »پس از عاشقی« هم به مدت 
س��ه سال کار کرده ام و حاال با دریافت پروانه ساخت آماده تولید 
اس��ت. االن زمانش بود که مجدد سراغ سینمای زنده بیایم. این 
س��ینماگر درباره تأثیر افزایش دس��تمزد بازیگران بر گران شدن 
فرآیند فیلمس��ازی، گفت: واقعیت این اس��ت که اجزای اقتصاد 
س��ینمای ایران به ش��کلی ناموزون کنار یکدیگر قرار گرفته، در 
خیلی از بخش ها دستمزدها اندک است و تنها در بعضی بخش ها 
دستمزدها، هزینه های کالنی را به پروژه تحمیل می کند که یکی 
از این بخش ها بازیگری اس��ت. در شرایط فعلی تورم روی هزینه 
همه بخش های تولید تأثیر گذاش��ته اس��ت و تنه��ا برای تأمین 
غ��ذای گروه و پذیرایی طی یک ماه تولید، چیزی در حدود ۱۰۰ 
میلی��ون تومان باید در نظر بگیرید! این هزینه ها پیش تر بس��یار 
پایین تر بود. در این ش��رایط ما حتماً سراغ سوپراستارها نخواهیم 
رفت. سراغ بازیگرانی می رویم که بازیگری هم عشق آن ها باشد، 
هم هنرشان و هم حرفه شان. به گزارش مهر، وی در پایان تأکید 
کرد: با احترامی که برای سوپراستارها قائلم معتقدم شاید »عشق 
به کار« در میان آن ها کمرنگ تر ش��ده باش��د و از وجوه دیگر به 
بازیگری نگاه می کنند که خیلی مناس��ب پروژه من نیس��ت. این 
پ��روژه به گونه ای اس��ت که اتفاقاً اگر بازیگرانش چهره نباش��ند، 
به نفع ش��کل گیری کاراکترها و درام است. البته نقش به گونه ای 
اس��ت که معتقدم بازیگ��رش را چهره خواهد ک��رد. ما برای این 
پروژه س��راغ بازیگرانی نرفته ایم که بخواهند ارقام نجومی بدهند 
اما در همین اندازه هم که مذاکره کرده ایم، رقم های درخواس��تی 
نسبت به بودجه ما باال بوده و بخش عمده ای از بودجه کل کار را 

به خود اختصاص می دهد.

محمد علی صفورا: 

اقتصاد سینمای ایران ناموزون است

 فیلم سینمایی »بلک آدام« جدیدترین فیلم »دواین جانسون« 
پولس��ازترین بازیگر س��ینمای جهان اکران بین المللی خود در 
سینماهای جهان را از ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد. چندی 
پیش نخس��تین تیزر کوتاه و انیمیشن از فیلم سینمایی »بلک 
آدام« با بازی »دواین جانس��ون« ثروتمندترین و پولس��ازترین 
بازیگر س��ینمای جهان منتشر شده اس��ت، این فیلم قرار بود 
۲۲ دس��امبر سال ۲۰۲۱ اکران بین المللی خود در سینما های 
جه��ان را آغاز کن��د، اما ب��ا تعویقی یکس��اله ۲۹ ماه جوالی 
۲۰۲۲ اکران می ش��ود. »بلک آدام« با بازی »دواین جانسون« 
یک ش��خصیت خیالی ابرش��رور و برخی اوق��ات ضدقهرمان، 
در کتاب های کامیک آمریکایی منتش��ر ش��ده توسط دی سی 
کامیکس اس��ت که عموماً به عنوان دش��من دیرینه شخصیت 
ابرقهرمان ش��زم محسوب می ش��ود. این شخصیت توسط »اتو 
بایندر« و »سی. س��ی بک« خلق شده است که برای اولین بار 
در نخس��تین جلد از مجموعه کمیک مارول فمیلی در دسامبر 
۱۹۴۵ از انتشارات فاس��ت کامیکس حضور پیدا کرد. »جیمز 
کوئت سرا« کارگردانی فیلم سینمایی »بلک آدام« را بر عهده 
دارد، ای��ن کارگردان و تهیه کننده اس��پانیایی از س��ال ۲۰۰۵ 
میالدی تاکنون مش��غول فعالیت بوده و آثاری همچون »خانه 
موم��ی«، بدون توقف و »رفت و آمد« را در کارنامه کارگردانی 
خود می بیند. به گزارش میزان، در خالصه معرفی ش��خصیت 
»بلک آدام« با بازی دواین جانسون آمده است: در حدود سال 
۱۲۰۰ قبل از میالد مس��یح، ش��زم به عنوان یک کشیش بلند 

مرتبه برای فرعون مصر باستان رامسس دوم برگزیده شد. 

»کلوئی ژائو« کارگردان برنده اس��کار یک ق��رارداد تلویزیونی 
چند س��اله با »س��رچالیت ت��ی وی« منعقد ک��رد. طبق این 
ق��رارداد ژائو به تولید برنامه های تلویزیونی با محتوای متفاوت 
ب��رای ای��ن کمپانی می پ��ردازد. ای��ن کارگردان ب��ا همکاری 
همین کمپانی فیلم بلند تحس��ین ش��ده و اسکاری »سرزمین 
آوارگان« را س��اخته بود. مدیران »سرچالیت« از »کلویی« به 
عنوان یک فیلمس��از رویایی ی��اد کردند و افزودند از زمانی که 
»سرزمین آوارگان« به پایان رس��یده تا کنون به دنبال یافتن 
راه های جدید همکاری با این کارگ��ردان بوده اند. این قرارداد 
اولی��ن حرکت ژائو برای رفتن به س��وی تلویزیون اس��ت. وی 
یکی از تحسین ش��ده ترین کارگردان های حال حاضر اس��ت و 
با »س��رزمین آوارگان« برنده ۳ جایزه اسکار و ۲ جایزه گلدن 
گلوب ش��د که ش��امل جایزه بهترین کارگردان��ی از هر دوی 
ای��ن جوایز و بهترین فیلم می ش��ود. فیلم های دیگر وی مانند 
»سوار«، »آهنگ هایی که برادرم به من یاد داد« و »ابدی های« 
مارول از دیگر دس��تاوردهای سینمایی وی هستند. به گزارش 
مه��ر ب��ه نقل از ورایتی، س��رچالیت در تالش اس��ت تا بخش 
تلویزیون��ی خ��ود را تقویت کند. این کمپان��ی این بخش را به 
تازگی راه اندازی کرده و اولین برنامه تولید ش��ده آن س��ریال 
کوت��اه »از قلم افتادگی« ب��رای هولو بود ک��ه ۵ نامزدی امی 
کسب کرد. »تاریخ جهان قسمت ۲« از مل بروکس برای هولو 
دیگر س��ریالی اس��ت که این کمپانی تولید کرده است. سریال 
اسپانیایی زبان »دس��تگاه« با بازی گائل گارسیا برنال از دیگر 

تولیدات این کمپانی بوده است. 

جشنواره فیلم توکیو که در سال های اخیر به دلیل همه گیری 
گس��ترده ویروس کرونا مجازی برگزار شده بود، امسال میزبان 
س��ینماگران و هنرمندان از سراسر جهان است. دوره ۳۵ این 
رویداد مهم س��ینمایی در شرق آس��یا ۲۴ اکتبر تا دوم نوامبر 
برگزار می ش��ود و مدیران جشنواره توکیو برای آسودگی خیال 
تماش��اگران و مهمانان س��ه س��ینمای دیگر هم برای نمایش 
بیش��تر فیلم ها در نظر گرفته اند. امسال در مجموع ۱۱۰ فیلم 
از ۴۲ کش��ور و منطقه جهان در س��ینماهای میزبان جشنواره 
توکیو ۲۰۲۲ به نمایش درمی آید؛ فیلم هایی که از میان ۱۶۹۵ 
فیلم از ۱۰۷ کش��ور و منطقه دنیا ب��رای حضور در بخش های 
مختلف توکیو برگزیده ش��ده اند. سال گذش��ته آمار فیلم های 
متقاضی حضور در این جشنواره ۱۵۳۳ بود. دوره سی و پنجم 
توکیو میزبان نخس��تین نمایش جهان��ی ۳۳ فیلم خواهد بود. 
فیلم س��ینمایی »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی با 
هنرنمایی محس��ن تنابنده یکی از ۱۵ فیل��م حاضر در بخش 
مس��ابقه رسمی جش��نواره توکیو ۲۰۲۲ اس��ت. نماینده ایران 
در بخ��ش بهترین فیل��م بین المللی اس��کار ۲۰۲۳ پیش تر در 
جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده و دو جایزه بهترین فیلم 
و بهتری��ن بازیگر مرد بخش افق ها را از آن خود کرده اس��ت. 
به گزارش هنرآنالین، جش��نواره فیلم توکیو امس��ال دو بخش 
نمایش های ویژه هم خواهد داش��ت؛ مرور آثار شینجی آئویاما، 
فیلمساز نامدار ژاپنی که ماه مارس امسال درگذشت و نمایش 
فیلم های تس��ای مینگ-لیانگ که با س��فر این فیلمساز شهیر 

تایوانی به توکیو همراه خواهد بود.

 »بلک آدام« می آید »جنگ جهانی سوم« در توکیو »کلوئی ژائو« در تلویزیون

مه��دی مس��توفی تهیه کنن��ده برنام��ه ترکیب��ی »جان وتَن« به 
کارگردان��ی علی فراهانی ص��در، تهیه کنندگی مهدی مس��توفی 
و محصول مرکز مس��تند س��وره و مرکز هنری رس��انه ای نهضت 
درباره این برنامه که در هشت قسمت برای پخش در هفته دفاع 
مقدس آماده شده اس��ت، عنوان کرد: اوایل سال ۱۴۰۱ با مرکز 
مس��تند سوره مذاکراتی داشته و دغدغه هایمان را بازگو کردیم، 
در نقطه ای به اتفاق نظر رس��یدیم ک��ه آن موضوع دفاع مقدس 
بود و تصمیم گرفتیم که برنامه ای متناس��ب با هفته دفاع مقدس 
ت��دارک ببینیم و تالش کردیم تفاوت هایی از نظر رویکرد، فرم و 
محت��وا در آن ایجاد کنیم. وی با اش��اره به اینکه از خرداد پروژه 
را به صورت رس��می آغاز کرده اند، گف��ت: رویکرد محتوایی این 
برنام��ه را بازت��اب دادن روایت های مردمی از جن��گ قرار دادیم 
یعنی اینکه ما تا اکنون بیش��ترین چیزهایی که از جنگ شنیدیم 

درباره بزرگان و فرمانده ها بوده در حالی که جنگ خیل عظیمی 
از مردم را در هر دسته و رسته ای درگیر خودش کرده بود، برای 
همین پژوهش��ی را با افراد مختلفی که تاریخ ش��فاهی جنگ را 
نوشته بودند، انجام دادیم و حدود ۲۰ سوژه برای دعوت به برنامه 
انتخاب کردیم تا روایات آنها را بش��نویم. مس��توفی درباره تغییر 
نام این برنامه گفت: »راویان کهکش��ان« اسمی بود که صرفا آن 
را انتخ��اب کردیم که تبلیغات انجام ش��ود ام��ا از ابتدا به دنبال 
اس��م بهتری بودیم. »جان وتن« به موضوع اصلی برنامه که وطن 
اس��ت ارتب��اط دارد و چندین معنی متف��اوت را تداعی می کند. 
ب��ه گزارش صبا، وی درباره معضالت س��اخت »جان وتن« اظهار 
کرد: چالش ها متفاوت اس��ت اما بیش��ترین معضل ما در مرحله 
پیش تولید بود زیرا شناس��ایی س��وژه ها و صحبت کردن با آن ها 
س��خت بود حتی برخی قبول نمی کردن��د، برخی دلگیر بودند و 

نمی خواس��تند به تلویزیون بیایند. همچنین سوژه ها شهرستانی 
بودند و در جنوب و غرب کش��ور س��کونت می کردند طبیعتا در 
چنی��ن برنامه هایی باید چارچوب های تولیدی و برآورد را در نظر 
گرفت هماهنگی و برنامه ریزی برای آوردن مهمانان کار ساده ای 
نبود. وی افزود: برای پخش هم با چالش روبرو شدیم زیرا زمانی 
قرار بود »جان وتن« پخش ش��ود که کنداکتور تلویزیون به دلیل 
مناسبت های مختلف چون اربعین، ایام آخر ماه صفر، هفته دفاع 
مقدس و حوادث این چند روز گذش��ته، به ش��دت ش��لوغ بود و 
با فراز و نش��یب های زیادی توانس��تیم با ش��بکه سه سیما برای 
پخش هماهنگ کنیم اما دوس��ت داش��تیم ساعت پخش بهتری 
نصیبمان ش��ود و زمان ش��بانگاهی باشد که مخاطب بیشتری به 
پای این برنامه بنش��یند که متاسفانه نش��د اما شبکه هایی مانند 

افق و مستند را به عنوان پخش پشتیبان هماهنگ کردیم.

در بخش پربازدیدترین های سایت تلوبیون فقط قسمت های مختلف از سریال افسانه جومونگ قابل مشاهده 
است. موج سریال های کره ای در ایران، از سال ۸۵ و با پخش »جواهری در قصر« از شبکه دو فراگیر شد و با 
پخش »افسانه جومونگ« در سال ۸۷ به اوج خودش رسید. این سریال نخستین بار از شبکه سه سیما پخش 
شد. »افسانه جومونگ« درباره ی زندگی جومونگ، بنیان گذار گوگوریو است، که از سال ۳۷ )پیش از میالد( 
تا سال ۱۹ )پیش از میالد( بر منچوری و بخش شمالی شبه جزیره کره حکومت می کرد. بنا بود مجموعه در 
۶۰ قسمت پخش شود که با استقبال مردم، شبکه تولیدکننده آن را به ۸۱ قسمت افزایش داد. به گزارش 
 ایس��نا، »جومونگ« در مقطعی به یکی از بیشترین واژه های جست وجوش��ده در گوگل توسط ایرانی ها 

تبدیل شده بود.

آفتاب یزد: نمایش »مکبث« که با کارگردانی مشترک قاسم تنگسیرنژاد و مهسا رهسپار از استان 
بوش��هر در جش��نواره جینجر فست روسیه حضور داشت، موفق شد جوایز بهترین دستاورد هنری، 
بهترین کارگردانی و بهترین نمایش جشنواره را از آن خود کند. وقوع جنگ اوکراین باعث شده که 
امس��ال بخش نمایش های خارجی این جشنواره به صورت آنالین برگزار شود اما گروه های نمایشی 
کش��ور روسیه به صورت حضوری در شهر توال به رقابت پرداختند. امین قجر، مهسا رهسپار، حسن 
نظامات، محمد جاوید، زرین کیوان راد، ترنم پورجم و شایسته پوالدی مطلق در نمایش »مکبث« 
ایفای نقش کردند. جش��نواره جهانی جینجر فست از ۲۵ تا ۲۸ شهریور در شهر »توال« در جنوب 

روسیه برگزار شد.

فیلم س��ینمایی »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها – اسرار 
دامبلدور« توانس��ت در ماه دوم اکران خود در سینما های جهان 
به فروش��ی معادل ۴۰۵ میلیون دالر دس��ت پیدا کند. این فیلم 
با این فروش تاکن��ون به رتبه هفتم جدول فروش جهانی صعود 
کرده اس��ت. فیلم »جانوران ش��گفت  انگیز: اس��رار دامبلدور« به 
کارگردانی دیوید ییتس از فیلمنامه ای نوشته جی.کی. رولینگ 
و اس��تیو کالوز و داس��تانی از جی.ک��ی. رولین��گ از ۱۵ آوریل 
۲۰۲۲ اکران بین المللی خود در سینما های هالیوود را آغاز کرده 
اس��ت. این فیلم محصول مشترک آمریکا و بریتانیا است و دنباله 
جانوران ش��گفت  انگیز: جنایات گریندل والد )۲۰۱۸( است. این 

فیلم سومین قسمت از مجموعه فیلم های دنیای جادوگری و در 
کل یازدهمی��ن فرنچایز در مجموعه دنیای جادوگری محس��وب 
می شود. فیلم جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور قرار است در 
تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ توسط برادران وارنر پیکچرز منتشر شود. 
فیلم برداری رس��می فیلم قرار بود از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز شود. 
در ۱۶ م��ارس ۲۰۲۰، روزی که قرار بود فیلم برداری آغاز ش��ود، 
بیماری دنیاگیری کروناویروس باعث شد تا برادران وارنر پیکچرز 
تولید فیل��م را به تعویق بیندازد. فیلم برداری به طور رس��می در 
س��پتامبر ۲۰۲۰ آغاز ش��د و تاریخ اک��ران آن ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ 
اعالم ش��د. با این حال، پ��س از جدایی جانی دپ از نقش گلرت 

گریندل والد، اکران فیلم به سال ۲۰۲۲ برگردانده شد. به گزارش 
میزان، در خالصه داس��تان این فیلم سینمایی »جانوران شگفت  
انگیز: اس��رار دامبلدور« آمده است: چندین س��ال پس از وقایع 
فیلم دوم، داس��تان تا حدودی در ریودوژانیروی برزیل و بخشی 
دیگ��ر در برلیِن آلم��ان رخ می دهد و منجر به دخالت جادوگران 
و جهان جادویی در جنگ جهانی دوم می ش��ود.با قدرت گرفتن 
گریندل والد، آلبوس دامبلدور نیوت اس��کمندر و دوستانش را به 
مأموریتی می فرس��تد که منجر به درگیری با ارتش گریندل والد 
می ش��ود و دامبلدور را به فکر وا می دارد که تا چه مدت میتواند 

به دور از جنگ و در حاشیه بماند. 

مهدی مستوفی: 

نویسندگان تاریخ شفاهی به»جان و تن« کمک کردند

 جایزه برای »مکبث« مردم همچنان »جومونگ« تماشا می کنند! 

 »جانوران شگفت  انگیز« ۴۰۰ میلیون دالر فروخت
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روسیه

حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس: 

دولت می تواند رویه فعلی 
گشت ارشاد را متوقف کند 

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: پلیس ابزار امر به معروف و نهی 
از منکر نیست، پلیس یک دستگاهی است برای 
تامین امنیت عمومی و در مواردی با ابزاری که 
دارد کنترل وضعیــت را انجام می دهد اما در 
حال حاضر هم امر به معروف کننده است هم 
برخورد کننده، امر به معروف شان همان تنش، 
برخورد و درگیری اســت. شهریار حیدری در 
گفت وگــو با ایلنا، افکار عمومی بعد از اتفاقات 
اخیر از نمایندگان مجلس مطالبه می کند که 
به موضوع گشــت ارشاد ورود کند آیا مجلس 
می تواند به این قضیه وارد شود، گفت: مجلس 
با تصویب قوانین می تواند این موضوع را تعریف 
کند؛ زیرا در حال حاضر تمام سازوکار در اختیار 
دولت است که می تواند این موضوع را متوقف 
و یا اجرایی کند، باالخره مجلس هم نگاهش 
این اســت آنچه که به مصلحت نظام و مردم 
است اتفاق بیفتد. این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: شکلی از قانونی در دولت و مجلس 
گذشته اتفاق افتاده است و در دولت جدید اجرا 
می شــود که به نظر من نیازمند یک بازنگری 
جدی هســتیم به هر صورت آنچه که اتفاق 
می افتد اتفاق مناسب و مبارکی نیست و این 
امر به اعتماد ملی آسیب می رساند و همچنین 
برای جریاناتی که دشــمن ایــن نظام و آب و 
خاک هستند راه سوءاســتفاده را باز می کند 
تا یک بهانه و مستمســکی پیدا کنند. لذا به 
صالح کشور نیست و یک بازنگری جدی نیاز 
است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد. وی 
تاکید کرد: مجلس نگران مصالح و منافع ملت 
و کشور است و به هیچ وجه تمایلی ندارد این 
برخوردها به اعتماد مردم و حاکمیت آســیب 
برســاند. حیدری درباره این که در اعتراضات 
اخیر افرادی بازداشــت شده اند آیا کمیسیون 
امنیت ملی به این موضــوع ورود خواهد کرد 
یا خیر، بیان کرد: این موضوع در کمیســیون 
امنیت قابل پیگیری است البته بیشتر در اختیار 
کمیسیون امور داخلی اســت، آقای قالیباف 
ماموریت رسیدگی به مسئله را به کمیسیون 
داخلی محول کردند اما در کل تبعات امنیتی 
این موضوع و اثراتش در کمیســیون امنیت 
قابل بحث اســت که البته کمیسیون امنیت 
از چند روز گذشــته تا به حال به این موضوع 
پرداخته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: آنچه مصالح 
و منافع کشور است و برای کمیسیون امنیت 
ملی و نمایندگان اهمیت دارد، قانونی اســت 
که از نظر مبادی اســالمی قانون خوبی است 
اما اجرای آن را به یک دستگاهی مانند پلیس 
داده اند که تخصص امر به معروف و نهی از منکر 
ندارد، زیرا ابزاری برای این کار ندارد و این یک 
اشتباه بزرگ است که برای این کار اتقاق افتاده 
اســت. وی ادامه داد: پلیس ابزار امر به معروف 
و نهی از منکر نیســت، پلیس یک دستگاهی 
است برای تامین امنیت عمومی و در مواردی با 
ابزاری که دارد کنترل وضعیت را انجام می دهد 
اما در حال حاضر هم امر به معروف کننده است 
هم برخوردکننده، امر به معروف شــان همان 
تنش، برخورد و درگیری است که پیش می آید 
بنابراین بهتر اســت چون اجرای این قانون در 
حال حاضر به مصالح و نفع کشور نیست و صرفا 
تنشــی بین مردم و پلیس است و نهایتا باعث 
سوءاســتفاده مخالفان و معاندان پشت مرزها 

می شود، این قانون اصالح شود.

سرگئی الوروف:
اجازه نمی دهیم غرب از اوکراین 

به عنوان سکوی پرش استفاده کند
وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو اجازه نخواهد 
داد غرب از اوکراین به عنوان سکوی پرش برای 
تهدید امنیت روسیه استفاده کند.به گزارش ایلنا 
به نقل از اســپوتنیک، »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روســیه گفت که مسکو اجازه نخواهد 
داد غرب از اوکراین به عنوان سکوی پرش برای 
تهدید امنیت روسیه استفاده کند.وزیر خارجه 
روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
درباره وضعیت اوکرایــن صحبت کرد. الوروف 
خاطرنشــان کرد: »آنها در تالش هستند تا از 
روسیه متجاوز بسازند و قتل مردم در دونباس 
توسط کی یف را فراموش کنند. در عین حال، 
مقام های اوکراینی به دور ماندن از مجازات خود 
را مدیون آلمان، فرانسه و ایاالت متحده هستند. 
کی یف آشــکارا در اجرای توافقات مینســک 
کارشکنی کرد و ریاکارانه عمل کرد«.وی افزود 
که کشورهای غربی نیز به نوبه خود چشمان خود 
را بر روی این جنایات بســتند و اکنون در حال 
پمپاژ سالح به اوکراین هستند و بدین ترتیب به 
یکی از طرفین درگیری تبدیل می شوند. موضع 
آن کشورهایی که سالح و تجهیزات نظامی را 
به اوکراین پمپاژ می کنند و پرســنل نیروهای 
مسلح این کشــور را آموزش می دهند، به ویژه 
بدبینانه است. هدف آشکار است، آنها آن را پنهان 
نمی کنند و اعالم می کنند: برای تجزیه و تضعیف 
روســیه، مهم نیست با وجود تلفات و ویرانی ها 
درگیری طوالنی شود. الوروف در ادامه گفت که 
استفاده اوکراین در دونباس از مین های ضد نفر 
»گلبرگ« که توسط کنوانسیون های بین المللی 
ممنوع شــده، یک نکته مهم دیگر است. غرب 
امروز سیاست خود را در قبال ولودیمیر زلنسکی 
بر اساس اصل »او البته پسر عوضی است، اما او 
پسر عوضی ماســت« بنا کرده است و جنایات 

کی یف را پوشش می دهد.

تحلیلگر مســائل بین الملل گفــت: اینکه می خواهیم با آژانس همــکاری کنیم، یک 
ایده کلی اســت. ما باید طرح اجرایی دهیم، بــه طور مثال بگوییم ما این قدم ها را بر 
می داریم و آژانس نیز این قدم ها را بردارد و بیاییم در قالب یک بحث تخصصی، فنی و 
حرفه ای مسائل و مشکالت خودمان را با آژانس حل کنیم. در حقیقت اگر می خواهیم 
پرونده های ما بســته باشد باید به دنبال ایده مشــخص باشیم تا دوباره بعد از امضا و 

احیای برجام زمینه ای برای نقض عهد برای طرف های کشور، به ویژه آمریکا نباشد. 
نصرت اهلل تاجیک تحلیلگر مسائل بین المللی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال 
که اهداف ســفر حجت االسالم رئیســی به آمریکا چه خواهد بود، گفت: تیم سیاست 
خارجی دولت و آقای رئیس جمهور باید توضیح دهند که چه اهدافی برای این ســفر 
تدوین کردند و به دنبال چه نتایجی هســتند. اگر ایــن کار را انجام می دادند، خیلی 
خوب بود. یعنی در انتهای ســفر کســانی که ناظر یا آگاه به مسائل سیاست خارجی 
کشور هستند، می توانند ارزیابی بهتری داشته باشند که هدف این سفر چه بوده و چه 

دستاوردهایی داشته است. 
وی تصریح کرد: رسانه ها باید این سوال را از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی اش 
بپرسند ولی اصوال چنین سفرهایی برای استفاده از یک تریبون بین المللی است. یعنی 
این ســفر جایی است که هم می شــود ایده های دوجانبه و چندجانبه را دنبال کرد و 
در عین حال فضایی اســت که می شود با افراد مختلف مالقات کرد، پیام رساند و پیام 
گرفت. در حقیقت اهداف سیاســت خارجی را تامین یا برنامه های سیاست خارجی را 

جلو برد. معموال هم روسای جمهوری ایران در گذشته از این فضا استفاده کردند. 
تاجیک گفت: ولی این ســفر راحتی برای رئیس جمهور نیست و به عقیده من سخت 
اســت. به دالیل مختلفی از جهت خود شخص رئیس جمهور و هم از جهت مسائل و 
مشــکالتی که ما در داخل کشور و سیاست خارجی خودمان و مشخصا برجام داریم. 
برجام روند بســیار خوبی و امیدوار کننده ای داشــت ولی این وضعیت آخر، مسئله را 
کمی پیچیده کرده است. مواضع سه کشور اروپایی، مواضع اتحادیه اروپا، موضع گیری 

»جوزپ بورل« که اظهار ناامیدی کرده جنبه های منفی برای این سفر است. 
وی تصریــح کرد: اگر رئیس جمهور بخواهد در دیدارهای دوجانبه با صحبت های کلی از 
جمله اینکه می خواهیم با کشــورها رابطه داشــته باشیم یا عالقه داریم برجام به نتیجه 
برسد پیش برود، بعید می دانم این سفر موفق شود. اگر واقعا تیم سیاست خارجی دولت 
عالقمند اســت از این فضا و سفر استفاده کرده و به تامین نیازها و اهدف ما در سیاست 
خارجی کمک کند باید با یک فرمول مشــخص جلو رفته و طرح مشخصی داشته باشد. 
دقیقا بگوید چه می خواهد و حاضر اســت که چه چیزی بدهد. این موضوع خیلی مهم 
است. اما اگر بخواهد به صورت کلی رفتار کند بعید می دانم سفر آقای رئیسی به نیویورک 

فایده ای داشته باشد. 
تاجیک در پاســخ به این سوال که از این فرصت چگونه می توان استفاده درست کرد، 
گفت: تنها راه این اســت که تیم سیاست خارجی باید یک برنامه داشته باشد، صرف 
خبرســازی، خبردادن و مالقات، موضوعاتی اســت که در هر مقطع اتفاق می افتد. اما 
اگر یک پیشنهاد خاصی و مشخصا درباره برجام، مطرح شود ممکن است اتفاقاتی رخ 
دهد. اما اگر آن چیزی که تا به االن گفته شــده بار دیگر مطرح شــود، بعید می دانم 

استقبالی شود. 
وی تصریح کرد: بحث امروز شاید اصال امتیاز دادن ایران نیست. بلکه بحث بر سر این 
اســت که چگونه می شود از بن بستی که آقای بورل از آن صحبت کرده راه را در این 
سفر باز کرد و خون تازه ای به برجام بخشید. برجام به تنهایی در اختیار دولت نیست 
بلکه این موضوعی حاکمیتی اســت و اگر حاکمیت و شــورای عالی امنیت ملی این 

موضوع را بررســی کرده باشند دقیقا مشخص خواهد شد که چه چیزی در این سفر 
باید گفته شود تا فضا را مقداری تغییر دهد. 

تاجیک در ادامه افزود: در حال حاضر مخالفان برجام، عالقمند نیســتند که بار دیگر 
برجام به سرانجام برسد و به دنبال این هستند که مشکالت سیاست خارجی ایران در 
سیاســت خارجی پابرجا باشد و با آن ها دست و پنجه نرم کنند. طبیعتا آن ها در حال 
فعالیت هستند و یک جو مایوسانه ای را به وجود آورده اند. حال ما باید ببینیم چگونه 
این جو را از بین ببریم. البته از این ســفر باید در حد معقول انتظار داشــت و خیلی 

نباید ایجاد انتظار کرد. 
وی تصریح کرد: هر پدیده، هر سفر و هر اقدامی در سیاست خارجی یک وزنی دارد. به 
میزان مشخص می توان از آن انتظار داشت که یک حرکت و شتاب به سیاست خارجی 
بدهد. ولی در همان حد معقول هم باید با برنامه باشد، یعنی اگر بخواهد برنامه سفر با 
کلیات باشد، مطمئنم که هیچ نتیجه ای که ایجاد نشود، حتی ممکن است نتیجه منفی 
هم داشــته باشد. یعنی اگر ما نخواهیم با ایده های مشخص و ملموس این بن بست را 
از بین ببریم، اگر سفر نرویم بهتر است. البته این را قبول دارم که تمام برنامه سیاست 
خارجی ما برجام نیســت، ولی اکنون برجام وزن بسیار زیادی در سیاست خارجی ما 

پیدا کرده است. حال بخواهیم یا نخواهیم این واقعیت اتفاق افتاده است. 
تاجیک افــزود: یعنی در حال حاضر موارد دوجانبه، چند جانبه و همچنین مســائل 
منطقه ای کشور تقریبا منتظر نتایج برجام است. مسائل داخلی از جمله بازار و اقتصاد 
کشور، وابسته به برجام است و ما ناچاریم خونی در کالبد برجام تزریق کنیم تا از این 
فضا بیرون بیاییم. لذا تنها امیدواری من این است که دولت این سفر را عادی نبیند. 

وی تصریح کرد: اگر برنامه و جزئیات سفر مشخص باشد، آن وقت مالقات های دوجانبه 
شکل و مفهوم بهتری پیدا می کند، یعنی رئیس جمهور با یک ایده مشخصی برای باز 
کردن بن بست وارد می شود نه اینکه فقط بخواهد توپ را در زمین طرف دیگر بیاندازد 
و حل شدن برجام را به داشتن اراده سیاسی از سوی آمریکا ربط دهیم. اما باید با طرح 
مشخص برجام را احیا کرد. اگر سفر به نیویورک به یک ماه و نیم پیش اتفاق می افتاد 
آن زمان که جو مثبتی وجود داشــت قطعا سفر موفقی بود اما در حال حاضر به دلیل 
وضعیت موجود و مشــکالتی که اتفاق افتاده، مشخصا مسائل داخلی کشور روی این 

سفر تاثیر خواهد گذاشت. 
تاجیک گفت: ما یک کشــور عادی نیســتیم، بلکه کشوری هستیم که در هر صورت 

دشــمنان یا مخالفین ما خیلی تالش می کنند تا درگیر حوادث محتلف باشیم یعنی 
آنقدر سرمان خلوت نباشد که بتوانیم ابتکار عملی داشته باشیم. اکنون با این وضعیت 
مخالفــان ما از هــر چیزی برای بزرگنمایی و قرار دادن مــا در انفعال و عکس العمل 
استفاده می کنند. بنابراین ما نباید در زمین آن ها بازی کنیم. باید سعی کنیم با طرح 

ایده های مشخص ایجاد امیدواری کرده تا طرف مقابل با ما همکاری کند. 
وی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت ما در زمان بیرون رفتن ترامپ از برجام این بود که 
با آژانس همکاری خوبی داشتیم، در حال حاضر با موضع گیری اخیر سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشور که اظهار عالقه کرده که بتوانیم با آژانس مسائل را حل کنیم، واقعا 
در این ســفر باید یک طرح مشــخصی در این زمینه ارائه دهیم که این ایده را برای 

اجرایی کردن همکاری با آژانس داریم. 
تاجیک گفت: اینکه می خواهیم با آژانس همکاری کنیم، یک ایده کلی اســت. ما باید 
طرح اجرایی دهیم، به طور مثال بگوییم ما این قدم ها را بر می داریم و آژانس نیز این 
قدم ها را بردارد و بیاییم در قالب یک بحث تخصصی، فنی و حرفه ای مسائل و مشکالت 
خودمان را با آژانس حل کنیم. در حقیقت اگر می خواهیم پرونده های ما بســته باشد 
باید به دنبال ایده مشــخص باشیم تا دوباره بعد از امضا و احیای برجام زمینه ای برای 

نقض عهد برای طرف های کشور، به ویژه آمریکا نباشد. 
تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا در سفر رئیس جمهور به نیویورک موضوع مذاکرات 
وین حامل دســتاوردی خواهد بود یا خیر گفت: به دلیل اینکه موضوع مذاکرات برجام 
در وین، وزن بسیار سنگینی در سیاست خارجی برای خود جا باز کرده و سایه سنگینی 
بر آن انداخته اســت شــاید به حق یا ناحق بهتر بود نگذاریم برجــام به این میزان به 
سیاست خارجی کشور تحمیل شود و دارای یک بخش مشخصی باشد. اما واقعیت امر 
این موضوع نیست، چراکه در حال حاضر سیاست خارجی کشور برجام شده است. وی 
تصریح کرد: با این وضعیت ما باید تالش کنیم تا هر چه زودتر این وزنه را از پای سیاست 
خارجی خود باز کنیم تا ابعاد دیگری از سیاست خارجی ما شکوفا شود. حال اگر از ابتدا 
نظر مسئولین همین بود که این دور از مذاکرات در دولت بایدن زود به سرانجام برسد 
و طوالنی نشود می توانست نتیجه بهتری به همراه داشته باشد اما متاسفانه به هر دلیلی 
طوالنی شده و شامل قانون بازده نزولی می شود. یعنی ممکن است اولویت طرف مقابل 
ما از بین رفته و اولویت های جدیدی پیدا کنند که برجام دیگر اولویت اول اروپا و آمریکا 
نباشد. اجیک افزود: واقعا مهم است که بدانیم سیاست خارجی دولت چگونه تحوالت را 
می بیند. مسئله جنگ اوکراین، نفت، گاز و انرژی دارای یک وزن مشخص است. اگر تیم 
سیاست خارجی بخواهد به این مسائل وزن بیش از حدی بدهد و فکر کند که زمستان 
سرد اروپا باعث می شود تا آن ها امتیازاتی به ما بدهند، محاسبه ای اشتباه است. اگر ما 
واقع بین باشیم و اشتباه محاسبه ای نداشته باشیم، می توانیم به دنیا این مژده را بدهیم 
که حاضریم این قدم ها را برداشته تا برجام احیا شود و ایران نقش سازنده ای در تامین 

انرژی جهان بازی کند. 
وی تصریح کرد: ما استحقاق این را داریم که با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل نیروی 
انسانی، ثروت، بازار، تکنولوژی و فناوری، نقش سازنده ای در جهان و منطقه ایفا کنیم. 
این مســائل در گرو این است که ما چه طرح و برنامه ای داریم و می خواهیم چگونه با 
دنیــا ارتباط برقرار کرده و جایگاه خود را در پیدا کنیم. تاجیک تصریح کرد: امیدوارم 
تیم سیاســت خارجی دولت نقاط ضعف و قوت مــا را در نظر بگیرد و با طراحی یک 
برنامه منظم این سفر با نتیجه مثبت همراه باشد. اگر این مسائل مد نظر تیم سیاست 
خارجی دولت باشد سفری موفق خواهیم داشت اما اگر غیر از این باشد ممکن است با 

تبعات منفی بر سیاست خارجی همراه شود. 

تاجیک: 

هرچه زودتر وزنه برجام را از پای سیاست خارجی ایران باز کنیم
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کارشناس ارشــد مرکز مطالعات ایران در آنکارا گفت: مدل کنونی سیستم سازمان 
ملل موثر نیســت. بنابراین، هنگامی که مسائل به منافع ملی خودشان ارتباط پیدا 
می کند، نه تنها ایاالت متحده بلکه سایر این پنج کشور، تصمیماتی اتخاذ می کنند 
که به جای صیانت از صلح جهانی، منافع ملی خودشان را تضمین می کند. بنابراین، 

باید تجدیدنظرهایی در رابطه با این سیستم صورت بگیرد. 
»بیلِگهان آالُگز«، کارشــناس ارشــد مرکز مطالعات ایران در آنکارا، در گفت وگو با 
ایلنا و در پاســخ به این پرسش که با توجه به آخرین وضعیت احیای برجام، آیا در 
جریان برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل و با توجه به دیدارها و گفت وگوهایی 
که انجام می شــود، احتمال شکسته شدن بن بست فعلی در جریان مذاکرات وجود 
دارد یا خیر، بیان داشــت: موضوع اصلی که در زمان انتخاب آقای رئیسی به عنوان 
رئیس جمهور در جون ۲۰۲۱ )تیر ۱۴۰۰( به شدت مورد بحث قرار داشت این نکته 
بود که آیا او تالش خواهد کرد تا مناقشــات موجود بر ســر برنامه هسته ای ایران را 
حل وفصــل کند. چراکه در آن زمان برخی پیش بینی می کردند که پس از روحانی، 
ایران محافطه کارتر شده و گفتمان تندتری را در پیش می گیرد. آشکارترین اقدامی 
که نشان دهنده تمایل رئیسی برای اتخاذ سیاست دیپلماسی محور در رابطه با جامعه 
جهانی بود، تصمیم وی برای از ســرگیری مذاکرات هســته ای که در آوریل ۲۰۲۱ 
)اردیبهشت ۱۴۰۰( آغاز شد، است. شرکت کردن در نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل می تواند نشانه تمایل وی برای تداوم این سیاست دیپلماسی محور باشد. 
آالگز فضای بعد از ســخنرانی بایدن و رئیســی در مجمع عمومی ســازمان ملل را 
اینگونــه بیان کرد که برای ایران و ایاالت متحده، حفظ موازنه در سیاســت داخلی 
خود امکان پیشــرفت در مذاکرات را با مشکالتی مواجه کرده است. به دلیل اینکه 
گروه هایی در این دو کشــور نســبت به این توافق تردیدهایی دارند. با توجه به این 
موضوع، من بر این باور هســتم که رؤســای جمهوری دو کشور کوشش کردند تا به 
افکار عمومی کشورهای شان در سخنرانی هایی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
ارائه اشــاره کنند. بایدن و رئیســی هر دو سخنرانی های خود را در چهارچوبی ارائه 
کردند که با اصــول بنیادینی که دولت های شــان از آن پیروی می کنند همخوانی 
داشــته باشد. این نکته به افکار عمومی در کشورهای هریک از این رهبرها این پیام 

را می رساند که از مواضع اصلی خود عقب نشینی نمی کنند. 
وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به اســتقرار دفتر مرکزی سازمان ملل در 
نیویورک و با توجه بــه میزبانی آمریکا در این رویداد بین المللی چقدر ضرورت دارد 
که این سازمان به عنوان یک نهاد بین المللی تحت سیطره و نفوذ قدرت های بزرگی 
مثل آمریکا نباشــد؟ به نظر شــما آیا تا امروز تصمیمات این سازمان در برخی موارد 
جانبدارانه و به نفع قدرت ها نبوده است، اظهار داشت: بزرگ ترین سازمان بین المللی 
که پس از جنگ جهانی دوم تشــکیل شده است، سازمان ملل متحد است. به منظور 
ایجاد موازنه قوا برای جلوگیری از اینکه درگیری های نظامی در مقیاس جهانی به وقوع 
بپیوندند؛ شورای امنیت سازمان ملل با عضویت پنج عضو دائم که هریک از این اعضاء 
از »حق وِتو« هر قطعنامه ای که صالح بدانند برخودار هســتند تاســیس شد. علت 
انتخاب این پنج کشور این بود که آن ها پنج کشور قدرتمند جهان در آن زمان بوده اند. 
متاسفانه مدل کنونی این سیستم مؤثر نیست. بنابراین، هنگامی که مسائل به منافع 
ملی خودشــان ارتباط پیدا می کند، نه تنها ایاالت متحده بلکه سایر این پنج کشور، 
تصمیماتی اتخاذ می کنند که به جای صیانت از صلح جهانی، منافع ملی خودشان را 
تضمین می کند. بنابراین، باید تجدیدنظرهایی در رابطه با این سیستم صورت بگیرد. 
در همین راستا »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه، دراین باره بیان داشته 
است که »جهان بزرگ تر از پنج کشور است«. من بر این باور هستم که در سال های 

پیشرو به اصالح ساختار سازمان ملل توجه بیشتری بشود. 
این پژوهشگر در ارزیابی خود از سکوت مجامع بین المللی در قبال تحریم های آمریکا 
علیه ملت ها به ویژه در مورد دسترســی به دارو و سابقه این کشور در جلوگیری از 
دسترسی ایران به واکسن بیان داشت: اینکه تحریم های اقتصادی در جهان سیاسی 
امروز تا چه اندازه موثر هستند، نکته ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. چراکه 
هدف اصلی اعمال تحریم های اقتصادی تنبیه دولتی به لحاظ اقتصادی به وســیله 
کشوری دیگر در واکنش به عملی غیرقابل پذیرش یا جلوگیری از رفتاری ناخواسته 
است. به عنوان مثال، ایران کشوری است که هدف ایاالت متحده از تحت تحریم قرار 
دادن منصرف کردن این کشور از دنبال کردن برنامه هسته ای اش است. نتیجه این 
تحریم ها چه بوده است؟ فعالیت های هسته ای ایران سرعت بیشتری پیدا کرده است. 
در نتیجه ایاالت متحده در دستیابی به هدف خود ناکام بوده است. در مقابل، مردم 

ایران با مشکالت عدیده ای در رابطه با حقوق بنیادین انسانی خود مانند دسترسی به 
خدمات درمانی مواجه شــدند. ایاالت متحده باید این رویکرد خود را مورد بازنگری 

قرار دهد و راه حلی را در پیش بگیرند که مردم ایران مورد تنبیه قرار نگیرند. 
آالگز در پاســخ به این پرســش که »آلنا دوهان« گزارشــگر ویژه سازمان ملل که 
اردیبهشــت ماه سال جاری به دعوت ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران به 
کشورمان سفر کرد، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر و در 
آن تاکیــد کرد که تحریم های یکجانبه علیه ایران با اصول حقوقی مطابقت ندارد و 
باید چارچوبی مفهومی برای ســازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصالح آسیب 
قربانیان نقض حقوق بشــر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه ایجاد شود. این گزارش 
را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این مســئله تاثیری در تغییر رفتار قدرت های بزرگ 
خواهد داشــت؟ و آیا سازوکار مدنظر گزارشگر ویژه حقوق بشر قابلیت اجرایی دارد، 
گفت: گزارش هایی از این دســت برای کشورهای بسیاری منتشر شده اند. متأسفانه 

خواسته های سیاسی معین می کنند که این گزارش ها چگونه نوشته شوند. 
وی در ارزیابی خود از اقدام غیرســازنده و خالف حســن نیت سه کشور اروپایی در 
انتشــار بیانیــه ای در رابطه با آخرین تحوالت احیای برجام در شــرایطی که طرف 
ایرانی منتظر پاســخ آمریکا بوده و هنوز پاسخ رســمی دریافت نکرده است، گفت: 
کشــورهای اروپایی به دلیــل بحران انرژی که در نتیجه جنگ اوکراین با روســیه 
دارند می خواهند مطمئن شــوند که ایران به بــازار انرژی بازمی گردد. تحقق چنین 
خواســته ای مستلزم این است که برجام باید هرچه ســریع تر احیا شود. در نتیجه، 
به نظر می رسد که کشورهای اروپایی به صورت فعالی در مذاکرات هسته ای مشارکت 
می کننــد. از زمان انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، وی به روابط آمریکا 
و اروپا اولویت باالیی داده اســت. بنابراین، من بر این باور هســتم که ایاالت متحده 
این خواســته اتحادیه اروپا را به صورت سازنده ای پیگیری خواهد کرد ولی انتخابات 
میان دروه ای این کشــور که در ماه نوامبر )آذر( برگزار می شــود و برای مدتی این 
کشــور را در عمل به این هدف در مضیقه قرار داده است. به جای اختالف نظر میان 
اروپا و آمریکا، شرایط سیاسی داخلی آمریکا عامل اصلی طوالنی شدن روند احیای 

برجام شده است. 
این کارشــناس مرکز مطالعات ایران در آنکارا، در پاسخ به این پرسش که واشنگتن 
در طول مذاکرات، ایران را به وقت کشی متهم می کرد اما هر زمان توپ در زمینش 
بوده به دالیل مختلف از ارائه پاسخ در زمان معقول و منطقی خودداری کرده است، 
شما دلیل طوالنی شدن رد و بدل شدن پاسخ ها و این رفتارها را چه می دانید، اظهار 
داشــت: کنگره آمریکا قانون بازنگری توافق هسته ای ایران را در می ۲۰۱۵ )خرداد 
۱۳۹۴( تصویب کرد. بر اســاس قوانین ایاالت متحده، خواسته ایران مبنی بر اینکه 
برای توافق هسته ای باید تضمین داده شود، باید به تصویب کنگره برسد. در هر دو 
حــزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا افرادی وجود دارند که با برنامه هســته ای 
ایران مخالف هســتند. بایدن باید بر تمامی این مخالفت ها غلبه کند. از سوی دیگر، 
نظرســنجی ها نشان دهنده این نکته هستند که انتخابات میان دوره ای کنگره بسیار 
تفرقه برانگیز خواهند بود. این موضوع عاملی است که منجر به سکوت ایاالت متحده 
دراین باره شــده است. دولت بایدن در حال بررسی این است که کدامیک ارجحیت 

دارد، به نتیجه رسیدن توافق پیش از انتخابات میان دوره ای، یا پس از آن. 
وی در خصوص تأثیر رایزنی مقام های اسرائیل با همتایان آمریکایی شان بر وضعیت 
کنونی توافق و اقدام اخیر اتحادیه اروپا گفت: بی تردید اسرائیل تأثیر قابل توجهی بر 
سیاست ایاالت متحده دارد. البته من بر این باور هستم که دیدگاه های متنوعی در 
رابطه با توافق هسته ای در اسرائیل وجود دارد. در حالی که برخی از مردم اسرائیل 
بر این باور هستند که توافق هسته ای روشی برای جلوگیری کردن از دستیابی ایران 
به سالح هسته ای اســت، گروه دیگری از اســرائیلی ها افزایش فشارها بر ایران )از 
جمله استفاده از قدرت نظامی( را روشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای می دانند. بنابراین، با توجه به این نگرش های متنوع آسان ترین گزینه برای 

بایدن این است که خودش شخصاً دیدگاه هایش را در رابطه با ایران شکل بدهد. 
این کارشــناس ارشد مسائل ایران در خصوص اینکه چرا ابتکارات تهران و تعامالت 
طرف های توافق به یکباره نادیده گرفته شــد، اظهار داشــت: پیش از سال ۲۰۱۵ 
)۱۳۹۴( مذاکرات هســته ای مدت زیادی طول کشید و بارها متوقف شد. درک این 
نکته که چنین اتفاقاتی »ذات دیپلماســی« است، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

آخرین باری که مذاکرات متوقف شد، به نظر من چندان اتفاق عجیبی نبود. 
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند دولت بایدن که از ابتدای دور جدید 

مذاکرات نســبت به اتخاذ تصمیمات ضروری و ارائه ابتکار عمل های مذاکراتی برای 
پیشــبرد گفت وگوها با تزلزل روبرو بود، اکنون و با نزدیک شدن به انتخابات کنگره 
در ماه نوامبر تحت فشــار اســت، این گزاره را چقدر نزدیک بــه واقعیت می دانید، 
بیان داشــت: بایدن در زمــان مبارزات انتخاباتی خود، متعهد شــده بود که توافق 
هســته ای با ایران را احیا خواهد کرد؛ وی همچنین قول داده بود که برای به نتیجه 
رساندن توافق دوم با ایران به مذاکره خواهد پرداخت. توافقی که برنامه های نظامی 
و موشک های بالستیک این کشــور را شامل خواهد شد. ایران هم در مقابل بر این 
نکته تاکید کرده است که بر سر هیچ مورد مضاعفی در رابطه با برجام توافق نخواهد 
کرد. تصمیم بایدن برای بازگشت بدون هیچ گونه توافق مضاعفی، پیش از انتخابات 
میان دوره ای، به شــانس پیروزی حزبش در این انتخابات صدمه خواهد زد. به نظر 

من، فرمول هایی برای خروج از این شرایط وجود دارد. 
وی همچنین در رابطه با ایــن نکته که ایران اعالم کرده که برای جلوگیری ازعدم 
تکــرار اتفاق ســال ۲۰۱۸ آمریکا باید تضمینی برای خــروج طرف ها از این توافق 
ارائه کند، گفت: با توجه به فضایی که در شــرایط کنونی بر سیاســت آمریکا حاکم 
است، تقاضای ایران برای دریافت تضمین از سوی آمریکا از شانس پایینی برخوردار 
است. در این شرایط، ایاالت متحده به دنبال توافق بر سر موضوعاتی فراتر از برنامه 
هســته ای اســت، نکته ای که ایران اصاًل تمایلی به انجام دادن آن ندارد. در نتیجه 
ایران اکنون باید تصمیم بگیرد تا چه کاری انجام بدهد. یا به توافقی موقتی با جامعه 
بین المللی برسد یا با استفاده از گفتمانی تند و تیز روابط دیپلماتیک را کاماًل قطع 
کند. به نظر من ایران نمی خواهد با جامعه بین المللی درگیر شود و در نتیجه کوشش 

خواهد کرد تا تقاضای خود برای دریافت تضمین را مورد بازنگری قرار دهد. 
آالگز با توجه به وضعیت فعلی و بیانیه تروئیکای اروپایی نتیجه تالش ها برای احیای 
برجــام را آنگونه ارزیابی کرد که به عقیده مــن، تمامی طرف ها برای احیای برجام 
صادقانه تالش می کنند. چراکه جهان در شرایط کنونی به امنیت در منطقه نیاز دارد 
نه بی ثباتی. ایران کشوری بسیار مهم و استراتژیک است. ایران با عراق و افغانستان 
مرز مشترک دارد و قفقاز در شمال و خلیج فارس در جنوب این کشور قرار دارند و با 
توجه به اینکه روابط چین و روسیه روزبه روز مستحکم تر می شود، ضرورت مشارکت 
دادن ایران در نظام بین الملل به شــدت افزایش پیدا کرده است. مشارکت کنندگان 

در این مذاکرات با توجه به در نظر گرفتن این نکات رفتار می کنند. 
این کارشناس ارشــد مسائل ایران در تحلیل خود از وضعیت بازار انرژی در صورت 
انعقاد وعدم امضای توافق بیان داشــت: ایران از منابــع عظیم نفت و گاز برخوردار 
است؛ بنابراین، من بر این باور هستم در صورتی که توافق هسته ای به نتیجه برسد، 
بازارهای انرژی از این توافق منتفع می شــوند. به این نکته باید اشاره کرد که هر دو 
حوزه )نفت و گاز( نیازمند نوسازی هستند. مسئله ای که به سرمایه گزاری مستقیم 
خارجی در ایران ضرورت می بخشد. ایران باید به دنبال جلب اعتماد سرمایه گذاران 
خارجی در این شرایط باشد. اگر صنایع نفت و گاز ایران نوسازی و مدرن شوند، این 

کشور از موضع قوی تری در باراز انرژی برخوردار خواهد شد. 
وی در اظهارنظر در خصوص میزان تاثیر فشــار اســرائیل بر سازمان انرژی اتمی و 
دولت آمریکا در به نتیجه نرســیدن برجام و چرایی اینکه اقدامات اسرائیل در ترور 
دانشــمندان هسته ای و خرابکاری در مراکز صلح آمیز هسته ای ایران با سکوت غرب 
همراه است، گفت: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارکنانش بر فعالیت های 
هســته ای ایران اشــراف خوبی دارند. در نتیجه، من بر این باور هستم هنگامی که 
گزارش های خود را آماده می کنند، کوشــش می کنند تا تأثیر آن بر دنیای خارج را 

کاهش دهند. 
این کارشــناس ارشد مسائل ایران در پاسخ به این پرســش که ایران در چارچوب 
ان پــی تی و برجام کامال اجازه بازرســی به بازرســان را در چارچوب توافق داده و 
فعالیت های ایران ۱۴ بار از سوی آژانس تایید شده است اما اسرائیل با وجود داشتن 
زراخانه های هســته ای هرگز این چارچوب را نپذیرفته و تن به هیچ نظارتی از سوی 
آژانــس نمی دهد این اســتاندارد دوگانه آژانس بین المللی انــرژی اتمی را در نحوه 
نظارت بر فعالیت های هســته ای ایران را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا آژانس به ابزار 
سیاســی غرب و صهیونیست ها تبدیل شده است، بیان داشت: در حالی که اسرائیل 
رسماً به داشتن سالح هسته ای اعتراف نکرده است، این باور وجود دارد که در حدود 
۸۰ کالهک هسته ای در اختیار دارد. این رژیم با وجود اینکه عضو آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اســت، ولی ان پی تی را به امضاء نرسانده اســت و با این وجود، آژانس 

تمامی تحقیقات هسته ای این رژیم را رصد و تأیید کرده است.

»بیلِگهان آالُگز« کارشناس ارشد مرکز مطالعات ایران در آنکارا: 
شرایط سیاسی داخل آمریکا عامل اصلی طوالنی شدن روند احیای برجام است


