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ولودیمیر زلنســکی؛ رئیس جمهور اوکراین، 
سه شنبه۱۴۰۱/۸/۳ در کنفرانسی در برلین از 
طریق یک پیام ویدئویی گفت که موشک های 
روســیه و پهپادهای ســاخت ایران بیش از 
یک سوم از بخش انرژی اوکراین را نابود کرده 
است. روسیه در حال تخریب همه چیز است 
به طوری که غلبه بر زمستان برای ما سخت تر 
می شود. او مدعی شده که روسیه از حدود ۴۰۰ 
پهپاد ساخت ایران در جنگ اوکراین استفاده 
کرده است. البته یادآور هم شد که هنوز یک 
ِسنت هم از برنامه بازسازی سریع به ارزش ۱۷ 

میلیارد دالر را دریافت نکرده است.
همچنین زلنسکی دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲ در یک 
کنفرانســی خبری که به صورت ویدیویی 
از سوی نشریه اســرائیلی هاآرتص تدارک 
دیده شــده بود تصریح کرده بود که صدای 
نفرت انگیز پهپادهای ایرانی هر شب در آسمان 
ما شنیده می شــود. طبق اطالعات ما، روسیه 
حدود ۲ هزار پهپاد شاهد از ایران سفارش داده 
است. اگر اسرائیل به اوکراین برای دفاع در برابر 
حمالت روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی 
کمک نظامی می کرد، این همکاری بین مسکو و 
تهران روی نمی داد. اگر سیاستمداران اسرائیلی 
در زمان حمالت پیشــین روسیه به کریمه 
و ضمیمه کردن آن به خاک خود در ســال 
۲۰۱۴فقط یک تصمیم واحد گرفته بودند، این 
اتحاد به سادگی اتفاق نمی افتاد. به نظر می رسد 
این تصمیــم مدت ها پیش در ســال ۲۰۱۴ 
اتخاذشده بود، زمانی که روسیه تجاوزات خود 

را علیه اوکراین آغاز کرد.
رابرت رایت در مطلب اخیراالنتشــار خود، 
روابط نزدیک روسیه و ایران را موجد فرارسیدن 
 زمــان غبارروبی »محورشــرارت« قدیمی 
)’Time to Dust off the Old ’Axis of Evil( 
دانسته است. او می نویسد که پوشش رسانه ای 
در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ساخت 
ایران به حدی رسید که ســؤالی را در ذهن 
گلن کســلر؛ خبرنگار واشنگتن پست، ایجاد 
کرد. کسلر در حســاب توییتر خود نوشت: 
»چقدر طول می کشد که ما دوباره از عبارت 
»محور شرارت« استفاده کنیم؟ « قبل از اینکه 
کسلر این برچســب زنی را برای مشارکت 
روســیه و ایران پیشــنهاد کند، یک روزنامه 
انگلیســی، معترضان اوکراینــی و دو تن از 
اعضای ارشد اندیشکده شورای آتالنتیک، این 
برچسب را استفاده کرده بودند. نیویورک تایمز، 
بدون اســتفاده از این عبارت، یک گزارش 
 کامل را به تیتر »ظهور اتحاد مســکو-تهران« 
)Emergence of a Moscow-Tehran Alliance( 

اختصاص داد. به این ترتیب موضوع »محور« 
 )Axis( بخشی از برچسبی کم وبیش رسمی شد 
و راه را هموار کرد تا چند نفر دیگر نیز دیر یا 
زود کلمه »شرارت« )Evil( را نیز به آن بیفزایند. 
مقاله ای که نیویورک تایمز منتشر کرد حداقل 
این ویژگی را داشت که نشان دهد همکاری 
روســیه و ایران یک ازدواج براساس منافع 
 )Marriage of Convenience( مشترک
است، نه بخشی از یک توطئه استبدادی جهانی 
)Global Autocratic Plot( برای از بین 
بردن دموکراســی و انگیزه آن، عمدتاً دفاعی 
اســت. در مقاله نیویورک تایمز آمده است: 
»عشــق عمیقی )Deep Love( بین ایران و 
روسیه وجود ندارد. دو دولت تمامیت خواهی 
که   )Authoritarian Governments(
هر دو ذیل تحریم های غرب به ســر می برند، 
دیدگاه مشترکی نسبت به ایاالت متحده دارند و 
آمریکا را به عنوان دشمن بزرگ خود و تهدیدی 
برای قدرتشان می دانند«. چیزی که تایمز انجام 
نداد این بود که این مسئله را بررسی کند که 
چگونه ایران و روسیه، آمریکا را به عنوان دشمن 
بزرگ )Great Enemy( خود به حســاب 
آورده اند؛ بنابراین تایمز به این سؤال همیشگی 
پاسخ نداد که آیا همه این هاواقعاً ضروری بود؟ 
آیا ممکن نبود که سیاست خارجی متفاوت 
ایاالت متحده منجر بــه ایجاد روندی جهانی 
شود که در آن ایران تمایلی به ارسال سالح به 
روسیه نداشته باشد و روسیه نیز نیازی به استفاده 
کردن از آن سالح ها نداشته باشد؟ مطمئناً اگر 
اقتصاد ایران توسط رژیم تحریم ایاالت متحده 
به این وضع دچار نمی شد، تهران انگیزه کمتری 
 برای فروش سالح هایی که احتماالً گران بها 

می داند، داشت. 

تحریم های پهپادی علیه ایران:
تعظیم مجدد اروپا به آمریکا

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

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.

ایران؛ 
خانواده آرتین

در پی حادثه تروریســتی شــاهچراغ 
شیراز و شــهادت تعدادی از هموطنان 
کشور، آنچه که دل بسیاری از هموطنان 
را به درد آورد به شــهادت رســیدن 
خانواده آرتین، کودک ۶ ســاله بود.  در 
ایــن حادثه آرتین پدر ،مــادر و برادر 
خود را ازدســت داد و خود نیز زخمی 
شد ، هرچند فقدان خانواده براو سخت 
این حادثه  از  اما پس  خواهد گذشــت 
ایران خانواده او خواهند بود.  ذکر  یک 
اغتشاشات  نکته فراموش نشود که  این 
اخیر نیز که موجب پایین آمدن وضعیت 
امنیت کشور نیز شده بود در این حادثه 

بی تاثیر نبود.

تاثیر فیلترینگ  
برگردشگری

2افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته

ادامه در صفحه 4

حرم مطهر حضرت احمد بن موســی)ع( برادر بزرگتر 
امام رضا)ع( معروف به شــاهچراغ واقع در شــیراز در 
بین محله های ســنگ ســیاه، دوزک، بازار واقع شده 
اســت که با پنج ورودی اصلی و یک ورودی فرعی به 
صحن وارد میشود؛ باب های ورودی های: امام موسی بن 
جعفر)ع(، امام رضا)ع(، امام سجاد)ع(، امام مهدی)عج( 
و درنهایــت باب االئمه که به جز ورودی باب الرضا)ع(، 
الباقــی ورودی های از طرف بــازار محل تردد زائرین و 
مجاورین شاهچراغ هستند و باب مسجد جامع عتیق 
)مسجد شــهید دستغیب( که ورودی فرعی محسوب 
می شود. شبستان امام خمینی محل ادا فریضه نمازهای 
یومیه و نماز جمعه محسوب می شود. لذا موقعیت مکانی 
شبســتان از جنوب به باب الرضا)ع( و از شمال به باب 
الموسی بن جعفر)ع( محصور می شود و باتوجه به ازدحام 
و اغتشاش در خیابان احمدی و بازار یعنی ضلع شمالی 
حرم مطهر شــاهچراغ تروریست مذکور همراه با یک 
کالشــینکف و چند خشاب پر و اسلحه کمری مسلح 
درشب چهارشنبه ساعت ۱۷:۴۲مصادف با ۴ آبان ماه 
هنگامه اذان مغرب که مردم مهیای بستن صفوف نماز 
جماعت بودند؛ از جنوب حرم مطهر یعنی باب الرضا)ع( 
از فرصت موجود با طراحی قبلی استفاده کرده و از گیت 
ورودی بازرسی فیزیکی باب الرضا)ع( شروع به تیراندازی 
به ماموران میکند لیکن نمازگزارن و خادم های حرم با 
شنیدن صدای تیراندازی از گیت بازرسی فیزیکی اقدام 
به بستن درب شبستان میکنند تا جلوی فاجعه بزرگ 
گرفته شــود با این اقدام به موقع مردم، تروریست وارد 
صحن اصلی و رواق معروف ورودی ضریح می شــود و 
مبادرت به تیراندازی به سمت زائرین میکند که تعدادی 
نیز به شهادت می رسند و الباقی زائرین به سمت ضریح 

 مطهــر یعنی به داخل فرار می کنند که البته با توجه 
به نماز مغرب تعداد کمی از زائرین در اطراف مضجع 
منور حضور داشتند و متاسفانه همه را با قصاوت تمام 
به رگبار می بندد حتی افرادی که در باال سر حضرت 
در پشت سیستم برودتی پناه گرفته بودند. لذا ماموران 
کالنتری که در صحن و سرای اصلی شاهچراغ حضور 
دائم دارند شروع به تیراندازی به سمت مهاجم تروریست 
میکنند که با پشتیبانی به موقع نیروهای یگان ویژه در 
خیابان های اطراف حرم، تروریســت مذکور را که از 
ناحیه شکم گلوله خورده بود، دستگیر میکنند. چند 
نکته در این واقعه غم بار و بیانیه گروهک منفور داعش 
وجود دارد. ۱-آشوب های اطراف حرم و چند خیابان در 
شیراز فرصتی به این گروه داده که در شرایط ناپایدار 
امنیتی اقدام به حرکت های تروریستی کنند به معنای 
دیگر ضلع دیگر این ترور کور نا امنی به دست افرادی 
ست که شرایط را فراهم کرده تا گروهک خبیث چنین 
 اعمالی را فکر، طراحی و عملیاتی کند. ۲-نگاه خصمانه 
گروهک داعش به حرم آل اهلل است که طراحی های 
ترور به عنوان یک مولفه اصلی بدان توجه دارند و این 
موضوع نشانگر آن است که تعرض به این حرم ها در 
سوریه و عراق آن ها را با چنین واکنشی مواجه کرد که 
از یک دولت خود خوانده به یک گروهک محدود منتج 
شــوند و کینه های خود را این چنین بروز می دهند. 
۳-در این ترور برخالف اعالمیه گروهک داعش تفکیک 
جنسیتی و سنی وجود نداشت. بدان معنی که حمایت 
اززن های ایران را دست آویزی برای به شهادت رساندن 
زن ها و کودکان کردنــد و این واقعیت عریان داعش 
است از آنچه در منطقه کرد و آنچه در اذهان پلیدشان 
می گذرد. ۴-ادامه چنین آشوب ها در خیابان ها یعنی 
فرصت برای چنین حرکت هایی دردآوریست و آنچه 
ایران را ضعیف می کند خاســتگاه خیــل زیادی از 

گروهک های تروریستی ست.
در آخر به خانواده های محترم داغدار این واقعه تسلیت 

عرض میکنم.

جزئیاتی از حمله تروریستی 
شیراز

دهقان
تحلیلگر مسائل سیاسی

یادداشت-1

متاسفانه شبکه پویا که مخصوص به کودکان 
است در وســط برنامه مجری برای کودکان 
از حادثه تروریســتی حرم شــاهچراغ)ع( و 

زخمی شدن دو کودک صحبت می کند. 
این گونه از اقدامات و پرخاشگری را در جان 
و دل کــودکان نهادینه می کنــد. زیرا روح 
کــودک مانند آیینه اســت و وقتی اینگونه 
برنامه ها را می بینــد از ابتدای کودکی برای 

آن ها آسیب ایجاد می شود. 
بنابراین بر اســاس دیــدگاه متفکرین این 
حوزه روح و ضمیر کودک بسیار پاک است. 
برخی از صاحب نظران این حوزه می گویند 
آن چه که کودک آموزش می بیند در ذهن 
او باقی می ماند. وقتــی اینگونه تصویرها بر 
روح کودک حک می شود تا پایان عمرش با 

او باقی می ماند. 
به نظــر من از دیدگاه تعلیــم و تربیت این 
مــوارد از روح کــودک پــاک نمی شــود و 
در پرخاشــگری آن ها تاثیر بســیار زیادی 
رســوب  آن هــا  و جســم  روح  در  و   دارد 

می کند. 
زندگــی کودکی کودکان تاثیر بســزایی در 
رفتار آن ها و زندگی آینده شــان دارد. نشان 
دادن این گونه اخبار به لحاظ جامعه شناسی 
و روانشناســی اجتماعی به دالیل متعددی 
برای کودکان مضر اســت. زیرا کودک وقتی 
خشــونت می بیند آن را یاد می گیرد و با آن 

بزرگ می شود.

روح کودک 
مانند آیینه است

امان اهلل قرائی مقدم 
جامعه شناس

یادداشت-2

در گفتگوی آفتاب یزد با کارشناسان بررسی شد

به همراه گفتارهایی از سعید شفیعا و اردشیر اروجی

درباره وقایع اخیر منتشر شد

بیانیه مشترک و مهم 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه

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

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
09128197782

منت وزیر بهداشت بر سر مردم بی دارو مانده

به رغم عدم تمایل 
به واردات دارو 
به خاطر مردم 

۵۰ تن وارد کردیم!

صدا »جالل«ش را از دست داد

 مرثیه ای برای 
درگذشت استاد مقامی، 
بزرگ هنر 
دوبله ایران 
وقتی خبر درگذشت 
جالل مقامی را شنیدم 
به یاد جمله ای افتادم 
که همین چند وقت 
پیش در سوگ یکی از 
همکارانش بر زبان 
رانده بود: »من هم 
زیاد زنده نخواهم ماند، 
 شاید به زودی نوبتم 
فرا برسد.«

 یکی از کاربران 
دراین باره نوشته است: 
»اگر به این به اصطالح 

مسئول دسترسی 
دارید بهش بگید: منت 
تامین دارو را سر مردم 

می گذارید؟ وظیفه تو 
حفظ سالمت مردم است، 

نه سوءمدیریت به اسم 
حمایت از تولید!«
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گزارش مرتبط

ایران؛  خانواده
آرتین

پنتاگون: 
پیونگ یانگ فردای 

حمله هسته ای را نخواهد دید
در میان مجموعه ای از تنش ها در شــبه جزیره 
کــره، دولت جــو بایدن در نخســتین گزارش 
اســتراتژی نظامــی خود به رهبر کره شــمالی 
هشدار داد که در صورت استفاده از سالح اتمی، 

حکومتش به پایان خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری نیوزویک، 
وزارت دفاع آمریکا سه سند مهم سیاستگذاری 
را منتشــر کرد، اســتراتژی دفاع ملی، بازنگری 
در موضع گیری هســته ای و بازنگــری در دفاع 
موشــکی. این گزارش ها اقداماتی را طرح ریزی 
می کنند که آمریکا برای بازداشــتن و دفاع در 
برابر تعدادی از چالش ها از جمله از سوی چین، 

روسیه، ایران و کره شمالی اتخاذ می کند.
در ماه گذشته میالدی یک سند سیاستگذاری 
اســتراتژی امنیت ملی آمریکا اشــاره بســیار 
مختصری به کره شــمالی داشت؛ اما پنتاگون 
در اسناد جدید بسیار عمیق تر به پیونگ یانگ 
پرداخته و به طور مستقیم و آشکار کره شمالی 
را تهدید کرده است. در سند بازنگری موضوع 
هســته ای آمده است: ما در استراتژی خود در 
قبال کره شمالی، خطرات ناشی از توانایی های 
هسته ای، شیمیایی، موشــکی و متعارف این 
کشــور را در نظر می گیریم، به خصوص لزوم 
تفهیم این مســئله به کیــم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی که در صورت اســتفاده از سالح 
هســته ای با عواقب بســیار شــدیدی مواجه 

خواهد شد.
در این سند آمده است: هر حمله هسته ای کره 
شمالی به آمریکا یا متحدان و شرکایش غیر قابل 
قبــول بوده و به معنای پایــان کار نظام کنونی 

پیونگ یانگ خواهد بود. هیچ ســناریویی وجود 
ندارد که در آن کیم جونگ اون از سالح هسته ای 
استفاده کرده و همچنان در قدرت بماند. آمریکا 
همچنین هشــدار داد که اگر کره شــمالی در 
آسیای شــرقی حمالت سریع استراتژیک انجام 
دهــد، با زرادخانه های هســته ای آمریکا مواجه 

خواهد بود.
پنتاگون همچنین هشدار داد که اگر کره شمالی 
تخصــص، مواد یا فناوری هســته ای خود را در 
اختیار بازیگران دولتی یا غیردولتی قرار دهد، با 

واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

گفت وگوی وزرای خارجه 
آمریکا و کانادا درباره ایران

وزرای خارجــه آمریکا و کانــادا طی دیداری در 
اوتاوا درباره ایران گفت وگو کردند.

به گزارش ایلنــا، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا و »مالنــی جولی« همتای کانادایی وی، 
طی دیداری در اوتاوا برخی ادعاهای اثبات نشده 
در خصوص ارســال پهپادهای ایرانی به روسیه 

برای استفاده در جنگ اوکراین را تکرار کرد.
بلینکن با ادعای این که از این پهپادها برای نابود 
کردن زیرساخت های اوکراین استفاده می شود، 
آن را »رعــب آور« توصیف کرد. وی پیش از این 
نیز با تکرار برخی فضاسازی که ارائه این پهپادها 
به روسیه برای هدف قرار دادن اوکراینی ها، نتایج 
وحشتناکی به دنبال داشــته است و واشنگتن 

مصمم به ایستادگی در برابر آن است.
بلینکــن با تکــرار برخی مواضع بی اســاس در 
خصوص سیاســت های منطقــه ای ایران، گفت 
که »در برابر اقدام های منطقه ای و فرا منطقه ای 
خطرناک و بی ثبات کننده ایران، در کنار اسرائیل 

ایستاده ایم«.



ادامه از صفحه اول:
البته، اگــر ایاالت متحــده در زمان دونالد ترامــپ از توافق هســته ای ایران 
خارج نمی شــد یــا اگــر وزارت خارجه دولــت بایدن به شــکل فعال تری 
توافق هســته ای را در ســال اول دولتش و قبل از بدتر شــدن فضای سیاسی، 
احیــا می کــرد، چنیــن اتفاقاتی رخ نمــی داد. بدیهی اســت که مــا هرگز 
 نخواهیم دانســت که آیا یک سیاســت خارجی کمتر متخاصــم ایاالت متحده 
)Less Antagonistic US Foreign Policy(، به شــکل گیری جهانی بهتر 
منجر می شد یا خیر. این مسئله به ایران و روسیه هم بستگی دارد. روسیه و ایران هر 

دو در دو دهه گذشته اقدامات تحریک آمیز و متضادی انجام داده اند.
اگر می خواهید داســتان را به گونه ای تعریف کنید که تمرکزش بیشتر بر اقدامات 
تحریک آمیز و متضاد ایران و روسیه باشد تا اقدامات تحریک آمیز و متضاد آمریکا، 
هیچ ایــرادی ندارد و می توانید این کار را انجام دهید؛ اما بدانید که این شــیوه 
روایتی اســت که معموالً در رســانه های آمریکایی از آن استفاده می شود. یکی 
از دالیل موفقیت این روایت نامتقــارن )Asymmetrical Narrative( این 
اســت که پول بشردوســتانه )Philanthropic money( زیادی به اتاق های 
فکری ســرازیر می شــود که در آن کارشناســان آمریکایی نشسته اند که چنین 
روایت هایی را تبلیغ می کنند. به عنوان مثال، مقاله ای در ســال ۲۰۱۷ منتشر شد که 
 عنوانش این بود که »چگونــه نیویورک تایمز جنگ با ایران را محتمل تر می کند«
)How the New York Times is Making War with Iran More Likely( 

 Foundation for Defense of( در این مقاله نقش بنیاد دفاع از دموکراســی ها
Democracies( برجســته شــد. اتاق فکری با گرایش های فوق العاده تندرو و 
جنگ طلبانه )Ultra-hawkish Think Tank( که می توان نامش را به درستی 
بــه »بنیاد حمله به ایران« )Foundation for Attack on Iran(، تغییر داد. 
در گزارش اخیر شــبکه سی ان آن  که در مورد همکاری روسیه و ایران پخش شده 
بود، یکی از تحلیل گران این بنیاد سعی کرد به ما یادآوری کند که ارسال تسلیحات 
از سوی ایران به روســیه یعنی »جابجا کردن برخی از دقیق ترین سالح هایش به 
نزدیکی مرزهای اروپا و بســیار مهم است که دخالت ایران با روسیه را بخشی از 
جنگ بزرگ تر این کشور با جهان غرب بدانیم.« ازنظر این بنیاد این مسئله بسیار مهم 
است و نکته مهم تر ازنظر این بنیاد این است که هرگز سوی دیگر مسائل را نبینیم!

۱( تعیین کنندگی پهپادها در جنگ های آینده
فرید زکریا؛ تحلیلگر سرشــناس آمریکایی و در برنامۀ جی پی اس )GPS( شبکه 
سی ان ان )CNN(، معتقد است که پهپادها نیرویی تعیین کننده در جنگ های آینده 
خواهند بود. تهاجم روســیه به اوکراین در ســال ۲۰۲۲ اتفاق می افتد که در آن 
فناوری های جدید در حال باز ترســیم صنعت جنگ افزاری اســت. از مهم ترین 
این فناوری های جدید، پهپادها هســتند. در چند هفته اول جنگ، اوکراینی ها با 
پهپادهای بیرق دار ترکیه برای ضربه زدن به تهاجمات روســیه اســتفاده کردند، 
ویدئوهایی از حمالت کوبنده این پهپادها با مواد منفجره هدایت شونده لیزری به 
کاروان های نظامی روسیه دست به دست می شد و اوکراینی ها هم در قدردانی )از 
پهپادهای ترکیه ای( اسم حیوانات و نوزادان خودشان را بیرق دار می گذاشتند و یک 
آهنگ درباره بیرق دار هم بسیار دست به دست و پربیننده )وایرال( شد. در روزهای 
اخیر روس ها هم با اســتفاده از نوع متفاوتی از پهپادها خبرساز شدند: پهپادهای 
)انتحاری( »کامی کازۀ« ساخت ایران )نگارنده: البته این ادعای زکریا مورد هنوز 
راستی آزمایی قرار نگرفته اســت(. این پهپادها ادوات دارای قدرت آتش نیستند 
بلکه خودشان سالح هستند و برای زدن اهداف در کی یف و دیگر شهرها فرستاده 
شــدند. اوکراین هم از پهپادهای کامی کازه علیه روسیه استفاده کرده است؛ اما 
تمرکز روی اینکه آیا پهپاد تهاجمی است یا خودشان به عنوان سالح هستند، مسئله 
اصلی را نادیده می گیرد. پهپادها بیشــتر از اینکه خودشان در این جنگ به عنوان 
سالح باشند، باعث تقویت دیگر قدرت ها شده اند. آن ها )پهپادها( قهرمان نیستند؛ 
اما همراهان قابل اعتمادی هستند. آن هابه طور عمومی فاقد قدرت آتشی هستند که 
اهداف بزرگ را از بین ببرند. کارشناسان معتقد هستند که بخش بزرگی از آسیب 
وارده به زیرساخت های اوکراین در جریان حمالت کامی کازه ها در اصل از ناحیه 
موشــک های کروز نشأت گرفته اســت. پهپادها به این روند کمک و سامانه های 
پدافندی اوکراین را به خود مشغول کردند درحالی که بخش اعظم آن ها )پهپادها( 
ساقط شدند؛ اما موشک ها توانستند نفوذ کنند. این پهپادها همچنین اهداف روحی 
و روانی را هم تأمین می کنند. روسیه نشان داده که می تواند شهرهای اوکراینی را 
بسیار دورتر از خطوط مقدم جنگ هدف قرار دهد و ظاهراً، اوکراین هم از پهپادها 
برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق کریمه اســتفاده کرد. صدای زوزه کشیدن 

بلند آن ها این پیام را منتقل می کند که هیچ کس و هیچ جایی امن نیست.
ادی سینگر در وبگاه »آمریکای نوین« استدالل می کند که پهپادها شبیه به حمالت 
با بمب پرنده »فا-۱« به لندن در سال ۱۹۴۴ هستند که وحشت بسیار مردم بریتانیا 
را ســبب شده بود. در صحنۀ نبرد امکان اســتفاده از پهپادهای پیشرفته تر برای 
حمــالت دقیق وجود دارد. ایاالت متحده در جنگ علیه تروریســم، از حمالت 
هدفمند پهپادی بســیار استفاده کرده اســت، فناوری آن این قدر خوب شده که 
وقتی ایاالت متحده ایمن الظواهری؛ رهبر القاعده، را در یک محله پرجمعیت کابل 
کشــت، این باور وجود دارد که یک )بمب هوشمند( چرخنده را فرستاد که وی 
را تکه تکه کند بدون اینکه باعث ایجاد انفجار شود که می توانست باعث آسیب 
رساندن به دیگران شود. هیچ کس )کشــور( دیگری توانمندی ایاالت متحده را 
ندارد؛ اما حتی اوکراین هم قادر بوده از پهپاد برای فرســتادن بمب روی در باز 

یک تانک استفاده کند.
به گفتۀ پیتر لی؛ از دانشگاه پورتســمن، مهم ترین استفاده از پهپادها در اوکراین 
اســتفاده از آن ها برای انجام حمالت نیست؛ بلکه انجام شناسایی و نظارت برای 
ادوات جنگی ســنگین به منظور از بین بردن اهداف با ارزش بوده است. پهپادها، 
چشمانی در آسمان هستند که به ســربازان می گویند تسلیحات بزرگ را به چه 
ســمتی هدف بگیرند. برای ذکر یک مثال، وقتی اوکراینی ها توانستند ناوجنگی 
»مســکووا« را غرق کنند، پهپادها به آن ها برای شناسایی کردن مکان دقیق هدف 

کمک کردند و موشک های کروز ضربه آخر را )به این ناو جنگی( وارد کردند.
البته به خاطر داشته باشید که فناوری پهپادی هنوز در مرحله نوزادی خودش است 
و بسیاری از حمالت پهپادی در اوکراین، حمالتی اشتباه بودند، به سادگی ساقط 
شدند یا اینکه با استفاده از مداخله سامانه های الکترومغناطیسی می شود سامانه های 
آن ها را مختل کرد. ادی سینگر معتقد است که تا زمانی که دو کشور صدها هزار 
پهپاد را که مجهز به هوش مصنوعی هستند، روانه )جبهه جنگ( نکنند ما پتانسیل 
واقعی پهپادها را نخواهیم دید؛ که به عنوان بخشی از یک ناوگان هماهنگ بزرگ 
عمــل کنند؛ نیرویی که واقعًا یک ناوگان ترســناک خواهد بود. درنتیجه اگرچه 
)جایگاه و قدرت( پهپادها امروزه کمتر از ســروصدایی که درباره آن ها می شود، 
اســت و اغلب نقش حمایتی ایفا می کنند )اما( با گذشت زمان آن ها می توانند به 

عاملی تعیین کننده در جنگ های آینده تبدیل شوند.

۲( تحریم های پهپادی اروپایی علیه ایران
نماینده جمهوری چک؛ که کشورش ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده 
دارد، پنجشنبه ۷/۲۸/ ۱۴۰۱ اعالم کرد اعضای این اتحادیه بر سر اقدامات جدید 
علیه ایران بــه دلیل ادعایی تامین پهپاد برای روســیه موافقت کردند. پتر فیاال؛ 
نخســت وزیر چک، در پیامی توییتری نوشــت: »پس از سه روز گفتگو، سفیران 
اتحادیه اروپا مجموعه تدابیری را علیه تأمین کنندگان ایرانِی پهپادها که به اوکراین 
حمله می کنند، تصویب کردند. کشــورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند 
دارایی های سه فرد و یک نهاد مسئول تحویل هواپیماهای بدون سرنشین را مسدود 

کنند. اتحادیه اروپا همچنین آماده است تحریم هایی که پیش ازاین علیه چهار نهاد 
ایرانی وضع شده بود را نیز تمدید کند«.

تروئیکای اروپا جمعه شــب مورخ ۷/۲۹/ ۱۴۰۱ نیز در نامه ای ۲صفحه ای ایران 
و روســیه را به نقض قطعنامه۲۲۳۱ متهم کرد و خواســتار تحقیقات فنی درباره 
سالح های به کارگرفته شــده در جنگ اوکراین شد. تکیه تروئیکای اروپایی بر 
پاراگراف چهارم ضمیمه B این قطعنامه اســت که در آن فهرستی از اقالم نظامی 
درج شده که برای انتقال از ایران یا صادرات به این کشور نیازمند مجوز شورای 
امنیت است. آلمان، انگلیس و فرانسه در این نامه آورده اند: »ما خواهان تحقیقات 
از ســوی تیم دبیر کل سازمان ملل که مســئول نظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل است، هستیم و آماده ایم تا از کار دبیر کل در انجام 
تحقیقات فنی و بی طرفانه حمایت کنیم«. در همین خصوص تروئیکای اروپایی در 
نامه خود قید کرده اند که پاراگراف ۷ بند A قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص کرده که همه 
کشورها موظف اند از پاراگراف ۴ ضمیمه B این قطعنامه تبعیت کنند و این مسئله  
عمال الزام آور است. در این نامه آمده است که انتقال اقالم از و به ایران بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ نیاز به تایید قبلی شــورای امنیت دارد. هم پهپادهای مهاجر و هم 
پهپادهای شاهد پارامترهای مندرج ذیل عنوانS/۲۰۱۵/۵۴۶ را دارند چون پهپادها 
بردی برابر یا بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر دارند، این مصداق موشک است که تحریم های 
آن بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان و تا پایان سال ۲۰۲۳ برقرار است. پهپادها از 
ایران به روســیه صادرشده و اینکه نه تهران و نه مسکو مجوز قبلی را از شورای 
امنیت نگرفته اند، هر دو کشور قطعنامه را نقض کرده اند. پهپادهای مهاجر توسط 
شرکت هوانوردی قدس تولید شده و این شرکت مشمول مقررات مسدود کردن 
دارایی هابر اســاس ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شده است. گزارش های اطالعاتی 
نشان می دهد که ایران پهپادها و موشــک های بیشتری را به روسیه ارسال کرده 
که این موضوع نقض بیشــتر قطعنامه و نیازمند اقدامات تنبیهی برای پاسخگویی 

به آن است.

۳( بالوجه بودن ادعای تامین پهپادی روسیه توسط ایران
شــورای امنیت سازمان ملل بامداد پنجشــنبه ۸/۵/ ۱۴۰۱ جلسه ای را با موضوع 
جنگ اوکراین و به درخواست کشورهای غربی برای بررسی ادعاها درباره استفاده 

روسیه از پهپادهای ایرانی در حمله به این کشور برگزار کرد.
لیزا کارتی؛ معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، با تکرار اتهام زنی های بی اساس 
علیه تهران، در این نشســت مدعی شد که ایران برخالف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت، هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه داده است.
نمایندۀ فرانسه در سازمان ملل نیز گفت که از ایران می خواهیم هرگونه حمایت از 
جنگ روسیه علیه اوکراین را متوقف کند. روسیه با تهدید به قطع روابط با سازمان 

ملل، باج خواهی می کند.
واسیلی نبزنیا؛ نماینده روسیه نیز در نشست شورای امنیت، تصریح کرد که دبیر کل 
سازمان ملل صالحیتی برای تحقیق درباره استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
]در جنگ اوکراین[ را ندارد. این دیپلمات روس با بیان این که هیئت های غربی بار 
دیگر نفاق آشکار و استانداردهای دوگانه نشان می دهند. خود را به عنوان حامیان 
اصلی منشــور سازمان ملل معرفی می کنند و درخواست هایی را برای حمایت از 
اصول منشور سازمان ملل در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی وارد کرده و سایر 
اعضای سازمان ملل را به نقض آن متهم می کنند. همان اعضای شورای امنیت که 
دقیقًا دو هفته پیش اینجا پرشور خواستار دفاع از منشور سازمان ملل شدند، امروز 
آشکارا آن را نقض می کنند و به دبیرخانه سازمان ملل برای انجام همین اقدام فشار 
می آورند. در مورد ایاالت متحده که از زمان خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، چهار 
سال است قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده، سطح بی سابقه ای از نادیده گرفتن منشور 
و قطعنامه های شورای امنیت است. متاسفانه دبیرخانه )سازمان ملل( در برابر این 

فشارهای سیاسی به شکلی آشکار مقاومت ضعیفی دارد.
حمید ابوطالبی؛ معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سابق، اخیراً ماجراجویی جدید 
امریکا در مسئله پهپادی را به عنوان سندی برای فعال شدن مکانیسم ماشه و قرار 
گرفتن ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل معرفی کرده و تلویحًا بار دیگر 
 شبح جنگ را روی سر کشور نشان داده است. روزنامه ایران در شماره ۸/۱/ ۱۴۰۱

در گزارشــی با عنوان »فرافکنی با ادعای دیپلماسی سردرگم« این ادعا را واهی 
دانســت. آقــای ابوطالبی اما این گــزارش را »تند« معرفی کرد و مدعی شــد 
پاســخگویی روزنامه »ایران« سبب خوشحالی وی شده چون افراط گرایان نگران 
شــده اند! معاون سیاسی دفتر حسن روحانی نوشته است: »اینکه می گویید تحریم 
 B تســلیحاتی خاتمه یافته است، موضوع پهپادها و موشک و... در بند ۴ ضمیمه 
در ۲۲۳۱ و در متن ۷۹ صفحه ای S /۲۰۱۵/۵۴۶ برای مدت هشت سال است و نه 
پنج سال«. ابوطالبی البته مشخص نکرده این اسناد چگونه ایران را محکوم کرده و 
مکانیسم ماشه را فعال می نماید؛ زیرا: اوالً؛ پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ 
به طور روشن به محدودیت های اقالم، مواد، تجهیزات، کاال و فنّاوری در ارتباط 
با توسعه سیستم موشک های دارای سالح هسته ای اشاره می کند که هیچ ارتباطی 
به مسئله پهپاد ندارد. ثانیًا؛ مخاطب فهرست S /۲۰۱۵/۵۴۶ که در قطعنامه ۲۲۳۱ 
هم به آن اشاره شده کشورهایی غیر از ایران است؛ یعنی حتی اگر غربی ها بتوانند 
ادعای فروش پهپاد توســط ایران برای استفاده از جنگ اوکراین را اثبات نمایند 
بازهم روسیه باید در خصوص آن پاسخگو باشد و دالیل خود را برای عدم اطالع 
به شــورای امنیت اعالم نماید. ثالثًا؛ حتی در چنین شــرایطی هم مکانیسم ماشه 
ارتباطی به این ماجرا ندارد؛ چراکه این مکانیسم تنها برای موارد نقض برجام است 

و ارتباطی به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد.
حمیــد ابوطالبی در خصوص فصل هفتمی بودن ایران نیز ادعا کرده اســت که: 
»باورکنید اگر دوباره در چاه فصل هفتم منشــور افتادیم، دیگر نخواهیم توانست 
از آن خارج شــویم«. ترس از فصل هفتم برای ترسیم فضای جنگی از ایران در 
حالی اســت که ایران هیچ گاه ذیل فصل هفتم نبوده اســت. دولت سابق سال ها 
تالش داشــت تا قطعنامه های صادرشــده علیه ایران را ذیل فصل هفت معرفی 
 کنــد و خود را قهرمان خــروج از آن معرفی نماید. این درحالی اســت که در 
قطعنامه های شــورای امنیت صادرشده در سال های۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ هر جا سخنی 
از فصل هفتم آمده اســت بالفاصله با عنوان ماده ۴۱ محصور و محدودشــده 
اســت. به موجب این ماده »شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای 
تصمیمات آن شــورا مبــادرت به چه اقداماتی که متضمــن به کارگیری نیروی 
مســلح نباشــد الزم اســت و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این 
قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن اســت شــامل متوقف ساختن 
تمام یا قســمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، 

تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد«. تنها زمانی 
قطعنامه ای ذیل فصل هفتم تعبیر می شود که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت 
»Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations« 
 بدون هیچ قید و شرطی مندرج باشد. به عنوان نمونه قطعنامه ۲۲۱۶ علیه یمن در 
شورای امنیت سازمان ملل ازجمله چنین قطعنامه هایی است که مشخصًا ذیل فصل 
۷ منشور سازمان ملل صادرشده است؛ بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل خود را مجاز می داننددرصورتی که ملت یمن از اقدامات الزام آور درخواست 
شده در این قطعنامه سرپیچی کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند. در خصوص 
ایران اما با وجود اصرار و فشــار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای 
امنیــت، در نهایت قطعنامه ها علیه ایران صرفًا ذیل بند ۴۱ این فصل )و نه کلیت 
فصل ۷( به تصویب رســید تا صرفًا »الزام آور« بودن آن مشخص و مؤکد باشد. 
هرچندگروهی تــالش دارند تا تفاوت قطعنامه »ذیل فصل هفت« و »ذیل بند ۴۱ 
فصل هفت« را نادیده بگیرند؛ اما واقعیت آن اســت که در قطعنامه هایی که تنها 
ذیل بند ۴۱ هستند هیچ کشوری نمی تواند به اقدام نظامی علیه ایران بدون قطعنامه 

جدید دست بزند.
امیر ســعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل روز جمعه ۷/۲۹/ ۱۴۰۱ نیز تاکید 
کرد که محدودیت های ذکرشده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته اســت و از آن زمان هیچ کدام از 
اقدامات ایران در جهت تأمین، فروش یا انتقال سالح یا مواد مرتبط به آن به دیگر 
کشــورها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است. ایروانی با اشاره به اینکه پاراگراف ۴ 
ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این 
پاراگراف است، تأکید کرد: پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ به طور روشن به 
محدودیت های اقالم، مواد، تجهیزات، کاال و فنّاوری در ارتباط با توسعه سیستم 

موشک های دارای سالح هسته ای اشاره می کند.

ختم کالم
پایان جنگ جهانی دوم و آغاز طرح مارشال باعث شد که کشورهای اروپایی به 
غیر از اینکه به آمریکا وابستگی داشته باشند، استقالل تصمیم گیری سیاسی خود 
را هم در گرو تصمیمات واشــنگتن قرار دهند. با وجود تشکیل اتحادیه اروپا، 
پارلمان اروپا، شورای اروپا و...؛ اما کشورهای اروپایی و حتی سه کشور اروپایی 
)فرانسه، انگلیس و آلمان( نمی توانند سیاست مستقلی از واشنگتن داشته باشند. 
در پرونده هــای مختلف بین المللی از پرونده هســته ای ایران تا بحران اوکراین، 
از بحران داعش تا روی کارآمدن طالبان همه و همه نشــان دهنده این اســت که 
اروپا تصمیمات خود را به کاخ ســفید گره زده است. بحران اوکراین نمونه ای از 
بحران هایی است که برای کشــورهای اروپایی که دنباله روی تصمیمات آمریکا 
ایجاد می شــود. میــک واالس؛ نماینده جمهوری ایرلنــد در پارلمان اروپا، در 
توئیتی نوشــت که به نفع صلح جهانی و مقابله موفقیت آمیز با چالش های بحران 
آب و هوایی اســت که اتحادیه اروپا دارای رابطه مثبت و قوی با چین باشــد. 
زمان آن رســیده که سران اتحادیه اروپا از تعظیم کردن مقابل امپریالیسم آمریکا 
دســت بردارند. واالس در توییت دیگری نوشت که تمام آنچه ما می گوییم این 
اســت که به صلح فرصت بدهید. اکثر نمایندگان پارلمان اروپا به صلح پشــت 
کرده اند؛ اما این جنگ طلبان در خدمت چه کسانی هستند؟ این جنگ ممکن است 
برای امپریالیسم آمریکا و ناتو خوب باشد، اما برای مردم اروپا یک فاجعه است. 

ما باید جلوی این جنون را بگیریم.
آقای محّمدجواد ظریف )وزیر امور خارجه( زمانی در دوازدهم آذر ســال ۱۳۹۲ 
در دانشگاه تهران گفته بود که »غربی ها از چهارتا تانک و موشک ما نمی ترسند، 
بلکه از مردم ایران می ترسند. آیا شما فکر می کنید آمریکا نمی تواند سیستم نظامی 
ما را از کار بیندازد؟ واقعًا شما فکر می کنید آمریکا از سیستم نظامی ما می ترسد؟ 
آیا واقعًا به خاطر سیســتم نظامی ما است که آمریکا جلو نمی آید؟« اظهارات او 
بیشتر از آن که شبیه به سخنان وزیر امور خارجه ایران باشد، به حرف های وزرای 
خارجه کشورهای غربی شبیه بود. اشتباه او فقط این نبود که در مقام وزیر خارجه 
کشــورش نمی دانست چه مواضعی را اعالم رسمی کند و چگونه پرچم دار منافع 
ملی کشــورش باشد؛ بلکه اشتباه او بی اطالعی از توانمندی های واقعی کشورش 
در حــوزه دفاعی-امنیتی بود. زمانی برایان هــوک؛ نماینده ویژه امریکا در امور 
ایران، خرداد ۹۸ ادعا کرد ایران صحنه های پرتاب موشــک خود را با فتوشــاپ 
خلق کرده تا به این ترتیب توانایی های موشــکی خود را به رخ بکشد! هوک نشان 
داد نه تنها برآورد درستی از صنعت موشکی ایران ندارد؛ بلکه از حوزه گرافیک و 
فتوشــاپ هم سر درنمی آورد. او گفته بود: »ایرانی ها تصاویر هواپیماهای قدیمی 
را هم دســت کاری کرده اند تا آن ها را به جای جت جنگنده رادارگریز جا بزنند!« 
ســردار جعفری؛ فرمانده وقت سپاه، چند روز بعد از این اظهارات ظریف گفت: 
»به هیچ وجه این طور نیست که سیســتم دفاعی ما با دو بمب از بین برود. ممکن 
است یک ســری از زیرساخت ها از بین برود؛ ولی توان موشکی و توانمندی های 
استراتژیک سپاه طوری است که اگر هزاران بمب بزنند شاید بتوانند از ۱۰ تا ۲۰ 
درصد توان موشکی سپاه بکاهند«. ظریف؛ اما در واکنش به هجمه هایی که با آن 
روبه رو شــد، از سخنرانی خود دفاع کرد و گفت: »آنچه آمریکا از آن می هراسد، 
مقاومت مردم ایران است«. او به اشتباه پایگاه مردمی جمهوری اسالمی را متفاوت 
از دستاوردهای نظامی کشور می دید چون گمان می کرد دستاوردهای امنیتی یک 
کشور بدون مشــروعیت مردمی یک نظام سیاسی قابل دستیابی است. درحالی که 
همان پشتوانه مردمی است که به جمهوری اسالمی این امکان را می دهد که برای 
ایجاد بازدارندگی نظامی در جهان، توان دفاعی و موشکی خود را افزایش دهد و 
همان پایگاه مردمی، توانمندی نظامی را پایدار می کند چراکه درون زا و خودجوش 
اســت و چون تکیه گاه آن بر نیروهای داخلی است، امکان تداوم دارد. داریوش 
ســجادی؛ روزنامه نگار سابق ایرانی و تحلیلگر مســائل سیاسی، همان زمان در 
واکنش به این صحبت های ظریف درباره نسبت قدرت نظامی و قدرت دیپلماسی 
اظهار داشــت: »دکتر ظریف در مقام یک وزیر خارجه بهتر از هرکســی باید با 
آموزه های »کالزوویتس« آشــنا باشند که دیپلماسی و میلیتاری مکمل یکدیگرند 
و اگر ایشان تاکنون توانســته اند در ژنو خوش بدرخشند، این درخشش قبل از 
مهارت های شــخصی مدیون تدبیر و مکر و مانورهای سنجیده و مؤثر و قدرتمند 

نظامیان ایران است«.
رهبر انقالب در تاریخ ۷/۲۷/ ۱۴۰۱ در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای 
علمی فرمودند که »... یک روزی، یک آقایی گفته بود که ما از لحاظ ســالح در 
مقابل آمریکا صفر هســتیم، می تواند مثاًل در یک ساعت فالن ]ضربه را بزند[؛ من 
اینجا گفتم که یک تور گردشگری بگذارید، این آقایان بروند سالح های نظامی ما 
را ببینند، این صنایع تســلیحاتی ما را ببینند تا از این اشتباه بیرون بیایند؛ حاال این 
تور را برای همه ی شــماها باید گذاشت. یکی از کارهای مهم این است. به نظر 
من یکی از کارهای معاونت علمی همین اســت. بچه ها را آشنا کنید با آن چیزی 
که در کشــور وجود دارد؛ آن ظرفیت هایی که هست و کارهای فراوانی که دارد 
می شود. من می دانم که خیلی ها مطلع نیستند؛ حتّی بعضی از این ظرفیت ها را انکار 
می کنند...ساخت تجهیزات پیشرفته ی موشکی و پهپادی که چند سال پیش ازاین 
می گفتند که این ها فتوشاپ است! وقتی که عکس هایش منتشر می شد، می گفتند این 
فتوشــاپ است؛ حاال می گویند که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است! چرا به 
فالن کس می فروشید، به فالن کس می دهید. خب، این ها کارهایی است که نخبۀ 
ایرانی انجام داده؛ این ها برای کشور آبرو است... نخبۀ ایرانی توانسته به کشور آبرو 
بدهد. من این ها را می گویم برای اینکه شــما که نخبه اید، قدر خودتان را بدانید، 
آن هایی هم که بیرون نشسته اند، قدر شما را بدانند؛ حاال بنده که خیلی قدر شماها 

را می دانم؛ خدا کند بتوانیم کمکی به شما کنیم...«.

تحریم های پهپادی علیه ایران؛ تعظیم مجدد اروپا به آمریکا
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? قدردانی ســاکنان کوچه الماســی از 
شهرداری: ساکنان کوچه الماسی منشعب 
از خیابان هفده شهریور نسبت به آسفالت و 
لکه گیری محل از عوامل شهرداری منطقه 
چهارده، ناحیه یک، تهران قدردانی کردند. 

مراتب جهت اطالع اعالم شد. /ع. فرقانی
? درگیری ممنوع؛ به نظر می رسد برخی 
از بســیجیان در رفتار با شهروندان خوب 
توجیه نیســتند و تورهایی که می گذارند 
با شهروندان درگیر و موجب بدبینی مردم 
نســبت به آنان می شوند. به عنوان نمونه 
شب های گذشته در خیابان هفده شهریور، 
باالتر از ایســتگاه مترو شــاهد بدرفتاری 
بسیجیان کم سن و ســال با خودروها و 
موتورسیکلت رانان بودم. برای پیشگیری 
از ادامه تکرار این گونه برخوردها، کالس 

توجیهی و رفتاری بگذارند. /بیژن سبزی
? روزنامه آفتاب یزد برای درباره مابه التفاوت 
معوقه بازنشستگان تامین اجتماعی سنگ 
تمام گذاشت و به خوبی اطالع رسانی کرد، اما 
در مورد این موضوع سازمان تامین اجتماعی 
برای روشن شدن افکار عمومی پاسخ نداد. /

علی از بازنشستگان
? چرا مدتی است شب ها که صفحه های 
روزنامه ها برای چاپ به چاپخانه ها ارسال 
می شود در گوگل، پیشخوان روزنامه ها قابل 
رویت نیست؟ نگین قاصدآبادی از بروجرد

? وزیر ارتباطات اعــالم کردند مردم از 
فیلترشکن استفاده نکنند. آیا مسئوالن هم 

این موضوع را رعایت می کنند؟
? بی توجهی راهور منطقــه دوازده به 
تخلف رانندگان باعث شده هر روز برخی 
رانندگان با پوشــاندن پالک خودروشان 
به خیابان شــهیدان کفایــی امانی، روبه 
روی شــرکت برق شهدا که در طرح قرار 
دارد، عبــور کنند. تخلفاتی کــه هر روز 
تکرار می شود و تعدادشان کم هم نیست. 
نادیده گرفتن تخلفات رانندگی چه توجیهی 

دارد؟ علی از تهران
? علت تعویض و جابه جایی شهرداران 
نواحی برای چیســت؟ کمتر از یک سال 
شــهرداران نواحی منطقه یک شهرداری 
منطقه چهارده تهران تعویض و جابه جا 
شدند. در این میان شــهردارانی آمدند و 
رفتند. مهــدی رضایی که در حال حاضر 
در ناحیه۵، به گفته ســاکنان ناحیه یک 
از تمامی شــهرداران قبلی فعال تر است. 
بارها خودم شــاهد بودم با پــای پیاده از 
ناحیه بازدید می کردند و چنانکه مشکلی 
می دیدند فوری با عوامل ناحیه یک تماس 
می گرفتند و رفع و رجوع انجام می شد. به 
همین دلیل حضور ایشــان در ناحیه یک 
مورد وثوق ســاکنان بود. حال از شهردار 
منطقه چهارده این پرسش وجود دارد که 
علــت این همه جابه جایی ها و تعویض ها 
چیست و چرا از وجود آقای سرلک، معاونت 
محترم ناحیه یک، به عنوان شهردار ناحیه 

استفاده نمی کنند؟ /علی اکبر فرقانی
? آیا مســئوالن و ثروتمنــدان، نام های 
ُمرغانه ماســت و اشکنه را شنیده و میل 
کرده انــد؟ گرانی بیش از حد قیمت های 
گوشت قرمز، ُمرغ و آبزیان و سیب زمینی 
و پیاز باعث شــده از سفره اقشار ضعیف 
و کم درآمد جامعه حــذف و به جای آن 
مرغانه ماست و اشکنه بیاید که حتی نام 
آن ها برای مسئوالن و آدام های دارا غریب 
و ناآشناست چون غذای محرومان جامعه 
اســت البته اگر کارگر روزمزد، پول خرید 
تخم مرغ و روغن داشته باشد وقتی فاصله 

طبقاتی زیاد است. علی از تهران
? مجلســیون چرا نســبت به پرداخت 
مابه التفاوت معوقه بازنشســتگان تامین 
اجتماعی بی تفاوتند؟ شاید از بس به فکر 
منافع خود هســتند که منافــع مردم را 

فراموش کرده اند.
? چرا تلفن های کارتــی با کارت تلفن 
قدیمی کار نمی کند؟ همه مردم که گوشی 
همراه ندارند. بسیاری کارت تلفن خریده اند 
اما قابل استفاده نیست. مسئول ضرر و زیان 
دارندگان کارت های قدیمی تلفن کیست؟

? گرانی کاغذ و کاهش تیراژ روزنامه ها: 
یادش به خیر قبل از افزایش قیمت کاغذ 
به دکه های مطبوعات مراجعه می کردیم 
انبوه روزنامه ها مشاهده می شد. اکنون به 
علت گرانی سرسام آور قیمت کاغذ، سهمیه 
تعداد روزنامه های تحویلی به دکه داران به 
شدت کاهش یافته و بیشتر دکه داران به 
جای فروش مطبوعات به مینی پرمارکت 
تبدیل شده اند! این موضوع برای کشوری 
که مهد تمدن، فرهنگ و مطالعه اســت، 
درســت نیســت البته دکه دار هم با این 
گرانی هــای اجــاره و آب و برق حق دارد 
و عــدم حمایت دولــت و وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی به روزنامه های بخش 
خصوصی موجب، ورشکستگی آنان خواهد 

شد. /علی اکبر فرقانی
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

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



شنبه  7 آبان 1401    شماره  6426

آفتاب یزد: یکی از مهم ترین مسئولیت های وزارت بهداشت، 
تامین دارو و ســامت مردم اســت به طوری که در این راه 
نباید از هیچ کوششــی دریغ کنند. اما مسئوالن بهداشتی و 
در راس آن وزیر بهداشــت یعنی بهــرام عین اللهی، نه تنها 
ایــن مهم را فراموش کرده اســت بلکه بابــت واردات دارو و 
کم کاری های خودشــان بر ســر مردم منت هــم می گذارد. 
به تازگی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از واردات 
۵۰ تــن دارو ازجمله انــواع آنتی بیوتیک ها برای تنظیم بازار 
دارویی کشــور خبر داد. دکتر بهرام عین اللهی گفت: با توجه 
به کمبود شماری از داروها که در جریان موج آنفلوآنزا ایجاد 
شــده وعدم تولید کافی دارو در داخــل، واردات ۵۰ تن دارو 
پیگیری شــد و این داروها وارد کشور خواهد شد. وی با بیان 

ایــن که البته تمایلی بــه واردات دارو نداریم، تصریح کرد: با 
این حال وقتی شــرکت های تولیدکننده داخلی به هر دلیل 
به میزان مورد نیاز تولید نمی کنند، برای جلوگیری از لطمه 
به مردم ناچار به واردات هستیم. بنابر اعام وزارت بهداشت، 
عین اللهی با بیان این که سیاســت وزارت بهداشــت حمایت 
از تولیدات داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی است، 
گفت: از مباحث مهم اجاس اخیر روسای دانشگاه ها حمایت 
از تولیدات داخلی دارو، تجهیزات پزشکی و پارک های علم و 

فناوری و شرکت های دانش بنیان حوزه سامت است.

< واکنش کاربران
حاال این منــت آقای وزیر با واکنش هایی از ســوی کاربران 

شبکه های اجتماعی روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »اگر به این به اصطاح 
مسئول دسترســی دارید بهش بگید: منت تامین دارو را سر 
مردم می گذارید؟ وظیفه تو حفظ ســامت مردم اســت، نه 
توزیع چند ده هزار میلیارد رانت بین چند تولیدکننده داخلی 

به اسم حمایت از تولید!«
کاربر دیگری گفته است: »به رغم عدم تمایل، به خاطر مردم 
۵۰ میلیون دارو وارد کردیم. واقعا شرمنده کردین، ما لیاقت 
این همه محبت رو نداریم. عروسی بچه هاتون جبران کنیم!«

دیگری نوشت: »شــکل جدیدی از منت گذاری بر سر مردم 
ایران؛ وزیربهداشــت: »به رغم عدم تمایل بــه واردات دارو به 

خاطر مردم ۵۰ تن وارد کردیم«!

یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: »جایی هست تو دنیا 
جز ایران که وزیر بهداشــتش برای تامین دارو منت بذاره سر 

مردمش؟ با افزایش صد برابری دارو ها مواجه هستیم«.
کاربران دیگر نوشــته اند: »از تامین استامینوفن مردم عاجز 
شده اند بعد وزیر بهداشت میگه به رغم عدم تمایل به واردات 
دارو به خاطر مردم پنجــاه تن وارد کردیم! حتما انتظار داره 
بگیم ممنون. خدا سایه ات رو از سر ما رعیت بی نوا کم نکنه«، 
»یکی به وزیر بهداشــت بگه وظیفشه که نیاز دارویی کشور 
رو تامین کنه. منت چیو ســر مردم میگذاری؟«، »آقای وزیر 
شما فقط و فقط وظیفه ات را انجام دادی. منت دیگه چرا؟!«، 
»دستتون درد نکنه، منت گذاشتین سرمون، کاری خارج از 

وظایفتون انجام دادید«.

مّنت وزیر بهداشت بر سر مردم بی دارو مانده

به رغم عدم تمایل به واردات دارو به خاطر مردم ۵۰ تن وارد کردیم!

آسیا در حال شتاب گرفتن است. زمان راه اندازی سازوکارهایی 
که تقریبا ۳۰ سال ایجاد و تنظیم شده اند، فرارسیده است تا 

آن ها را به یک ساختار واحد تبدیل کنیم.
این جلسات برگزار شــده اند... کانون راه اندازی این سازوکار 
در هفته جاری قزاقســتان بود، کشــوری فعال و بلندپرواز 
پس از فروپاشی شوروی، یکی از رهبران اقتصادی و سیاسی 
منطقه که به عنوان ســکوی باقی مانده مذاکرات عمل کرد. 
در سی امین سالگرد استقال، سران ۱۱ کشور و نمایندگان 
دولت های ده ها کشــور دیگر برای ششــمین نشست سران 
کشــورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا به 

اینجا، پایتخت قزاقستان آمدند.
این سکوی مذاکرات بطور اتفاقی انتخاب نشده است، از سال 
۲۰۱۴ آستانه مرکز فرماندهی کنفرانس شده است. الزم است 
اضافه کنیم که قزاقستان همیشه سیاست بی طرفی را انتخاب 
کرده و هیچگونه اختاف سیاســی، اقتصادی و قلمرویی با 
کشــورهای شــرکت کننده )در کنفرانس( را ندارد. که این 
موضوع به قزاقستان اجازه پذیرفتن نمایندگانی از کشورهای 
دارای اختاف همچون: هند و پاکســتان، تاجیکســتان و 

قرقیزستان، آذربایجان و ارمنستان را می دهد.
اولین ماقات ها در روز چهارشنبه برگزار شد. قاسیم ژومارت 
توکایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان، تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر را ماقات نمود و دعوتنامه برای شــرکت 
در مسابقات جام جهانی فوتبال را دریافت کرد، با رهبر ترکیه 
رجب طیب اردوغــان تنیس روی میز بازی کرد و دعوتنامه 
سفر به سنگاپور را از نام رئیس جمهور دولت حلیمه یعقوب 
دریافت نمود، که توسط نخست وزیر آن کشور محمد مالک 

بن عثمان تقدیم گردید.
با این حال، به عقیده بسیاری از کارشناسان، پیش از همه باید 
در چنین رویدادهایی به »دیدارهای حاشیه ای« توجه نمود. 
در این دیدارها مهمترین اسناد تنظیم می گردند و مشکات 
بحرانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در چارچوب چنین 
ماقاتهایی توکایف و اردوغان در خصوص سیاست خارجی، 
سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی و تجاری، لجستیک، 
صنایع نظامــی، انرژی و کشــاورزی، مبرم ترین و بروزترین 

 موضوعــات بحث و تبــادل نظر کردند. 
در ایــن ماقــات همچنیــن تعدادی 
توافقنامــه امضاء شــد. طرفین پنهان 
نکردند که هدف اصلی آن ها رســاندن 
گــردش کاال بیــن هــر دو کشــور تا 
۱۰میلیــارد دالر اســت. اکنون تمامی 

امکانات برای این کار موجود است.
کشــورهای ما تمایل به افزایش حجم 
حمل و نقل از طریق مســیر بین المللی 
حمل و نقــل ترانزیتی خــزر را دارند. 

این طرح اســتراتژیکی اهمیت زیادی بــرای حفظ ثبات در 
 منطقه دارد. اجازه دهید اتحاد و همکاری ما برای قرنها ادامه 

داشته باشد!
به همین صورت »در جلســات حاشیه ای« مذاکرات قاسیم 
ژومارت توکایف با وو تِخی آن ســوآن- معاون رئیس جمهور 
ویتنام، وان تِسیشان - معاون رئیس جمهور جمهوری خلق 
چین و دیگر مقامات رسمی برگزار گردید. در این جلسات نیز 
مذاکرات سه جانبه سادیر ژاپاراف - رئیس جمهور قرقیزستان، 
والدیمیر پوتین - رئیس جمهور روســیه، امامعلی رحمان - 

رئیس جمهور تاجیکستان برگزار گردید.

< آسیا در راس!
با این حال، بخش رســمی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی 
در آسیا شگفتی های زیادی به همراه داشت. قاسیم ژومارت 
توکایف برای اولین بار پس از چندین سال سخنی را بیان کرد 
که حامیان جهان غرب طی سالیان متمادی جرات بیان آن 

را نداشتند.
رهبر قزاقستان عنوان نمود که - پیش بینی این که قرن ۲۱ 
قرن آسیا خواهد بود، امروز به عمل درآمده است. آسیا از نظر 
تولید ناخالص داخلی اســمی و برابری قدرت خرید به رهبر 
اقتصادی شناخته شده جهانی تبدیل شده است. این منطقه 

دارای منابع انسانی و طبیعی قابل توجهی است. ۲۱ شهر از 
۳۰ شهر بزرگ جهان در آسیا واقع هستند. انتظار می رود که 
از کل ۳۰ تریلیون دالر رشــد مصرف طبقه متوسط تا سال 
۲۰۳۰ تنها ۱ تریلیون دالر از اقتصاد غرب خواهد آمد. برای 
تبدیل آسیا از یک گروه ناهمگون از بازیگران منطقه ای به یک 
قدرت واقعی اقتصادی و سیاسی در مقیاس جهانی تنها یک 

چیز الزم است - اتحاد.
توکایف خاطرنشان کرد: آینده آسیا به تمایل جمعی ما برای 
تقویت گفتگو بین فرهنگ ها، سنت ها و جهان بینی ها بستگی 

دارد.
برای این منظور آســتانه تعدادی اقدامــات موثر، و پیش از 
همه، تاســیس شــورای کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در 
آسیا را جهت پیوستگی متقابل پایدار پیشنهاد نموده است. 
ایــن امر امکان می دهد که فاصله هایی را که در این اواخر در 
کریدورهای حمل و نقلی و لجستیکی ترانزیتی بوجود آمده 
اســت از بین برود و یک سیستم ارسال کاالی موثر تاسیس 

گردد.
توکایف این چنین تشــریح نمود که: راههــای راحت و در 
دســترس حمل و نقل کاالها عامل مهمی در رشــد پایدار 

اقتصاد ماست.
رهبر قزاقســتان پیشــنهاد کرد که اجاس مالی کنفرانس 

تعامــل و اعتمادســازی در آســیا که 
توســط جمهوری خلق چین راه اندازی 
شــده اســت، به یک ســایت عملیاتی 
دائمی تبدیل شود. این پیشنهاد و دیگر 
تصمیمات این امــکان را می هد که در 
فضای کنفرانس تعامل و اعتمادســازی 
در آسیا بطور واقعی یک مکانیزم کاری 
تامین امنیت غذایی، که در حال حاضر 
در جهان بطور فوری مورد نیاز اســت، 
ایجاد گردد. در حقیقــت این »کریدور 
سبز« بین کشورهای عضو شورای تعامل و اعتمادسازی آسیا 

برای کاالهای بخش غذایی خواهد بود.
توکایف خاطرنشان کرد: آسیا دو سوم محصوالت کشاورزی 
جهان را تولید می کند، اما همچنان در این زمینه آسیب پذیر 
اســت. به غیر از مسائل اقتصادی، که مهم و نیازمند به حل 
هستند، رئیس جمهور قزاقستان مسائل اکولوژی و سرمایه های 

انسانی را نیز مطرح نمود.
او اینگونه عنــوان نمود که: اقدامات اقتصــادی تنها زمانی 
می توانند موثر واقع شــوند که بر بعد انسانی، حفظ و توسعه 
منابع انسانی متمرکز باشند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه فدراتیو حمایت از »نرخ آسیایی« را پیشنهاد نمود.
رهبر روســیه فدراتیو اینگونه بیان نمود که: ما نیز همچون 
تعداد بسیاری از شرکای آسیایی خود معتقدیم که الزم است 
بازنگری در اصول سیستم مالی جهانی آغاز شود، اصولی که 
برای چندیــن دهه به خودخوانده ها و به اصطاح »میلیاردر 
طایی« اجازه میداد که تمام جریانهای سرمایه و فناوری را 
بــر روی خود متمرکز کنند، و تا حد زیادی با هزینه دیگران 

زندگی کنند.
نتیجه طبیعی اجاس تبدیل به قطعنامه عمومی شــد که 
مســیر بعدی توسعه را مشخص می نماید. و اولین بخش آن 
مربوط به تبدیل شــورای کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در 

آســیا از یک ارگان مشورتی به یک سازمان کامل منطقه ای 
بین المللی می شود.

در قطعنامه این چنین اظهار شده است که: سازمان در تامین 
رشد پویا، یکســان، همه جانبه و متعادل اقتصادی، توسعه 
ارتباطــات فی مابین اجتماعی و فرهنگی کشــورهای عضو 
کمک خواهد کرد. ما کار گروهی در چارچوب این سازمان را 
به منظور جستجوی راه حل های مشترک مشکات قرن ۲۱ 
که برای همه ما عمومی هستند به جهت تامین امنیت و رفاه 
منطقه، حل و فصل مسالمت آمیز اختافات مطابق با آئین نامه 

سازمان ملل متحد افزایش خواهیم داد.
سیکای به روز شده قصد دارد در سطح سودمند متقابل، هم 
با کشورهای شرکت کننده، وهم با سایر کشورها، سازمانها و 

انجمن ها همکاری نماید.
سالگرد اجاس سیکا در واقع موفقیت آمیز بنظر می آمد.

با توجه به خاصه آنچه گفته شــد، اینگونه می توان نتیجه 
گرفت که ما اکنون در آستانه یک اتفاق تاریخی هستیم. ما 
مشاهده می کنیم که چگونه یک پلت فرم گفتگوی ساده به 
تدریــج به یک انجمن بین المللی منطقه ای با عملکرد کامل 
تبدیل می شود. که متعاقبا، هرچند نه خیلی فوری، اما فرصت 

تبدیل شدن به اتحادیه آسیا، مشابه اتحادیه اروپا را دارد.
برخاف منافع مختلف، در اختافات سیاســی و قلمرویی، 
کشورهای شرکت کننده به تدریج از حرف و سخنرانی به کار 
واقعی، که می تواند تاثیر جدی بر وضعیت جهانی داشته باشد، 
می رسند. این فرایند عمدتا توسط قزاقستان آغازشده است، 

که تجربه غنی در همگرائی دارد.
قاســیم ژومارت توکایف بطور خاصه بیان نمود که: مایلم 
تاکید نمایم که ما ســازمان جدیدی را تاسیس نمی کنیم، 
بلکه به مرحله جدیدی از توسعه نهادی گذر می کنیم. ارتقای 
جایگاه جلسات نقش فزاینده آسیا در امور جهانی را افزایش 
می دهد و روابط فی ما بین کشورهای عضو را به سطح تازه ای 

می برد.
این ســخنان ارزش شــنیدن دارند و می توان قبول کرد که 
این سازمان جدید شانس رسیدن به جایگاه جدی در جامعه 

جهانی به عنوان اتحادیه آسیا را دارد.

اســتاد ممتاز علوم سیاســی و روابط بین الملل دانشگاه 
آالبامای جنوبــی گفت: بعید به نظر می رســد که دولت 
آمریــکا در برهه کنونی بــا توجه به نزدیکــی انتخابات 
 کنگره و تحوالت داخلــی ایران بخواهد یا بتواند پای میز 

مذاکره برگردد.
نادر انتصــار در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل خبرهای چند 
روز گذشته در حوزه احیای برجام و در پاسخ به این سوال 
که وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به ارمنستان از 
ارســال پیامی از سوی طرف آمریکایی و تمایل واشنگتن 
برای ازســرگیری مذاکرات خبر داده است و این موضوع 
روز دوشــنبه نیز از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی به 
عنوان دورویی ایاالت متحده تعبیر شــد، آیا واشنگتن در 

برهه کنونی با توجه به نزدیکی انتخابات کنگره و تحوالت 
داخلی ایران خواســتار بازگشت به پای میز مذاکره است، 
 گفت: به این علت کــه پیغام هایی که بین ایران و آمریکا 
رد و بدل می شــوند غیرمســتقیم و از طریق واسطه های 
مختلف هستند، مشکل است که از صحت کامل این پیغام ها 
درک کاملی داشته باشیم. به هر حال صرف نظر از محتوای 
 این پیغام ها بعید به نظر می رسد که دولت بایدن در برهه 
کنونی با توجه بــه نزدیکی انتخابــات کنگره و تحوالت 

داخلی ایران بخواهد یا بتواند پای میز مذاکره برگردد.
این اســتاد دانشگاه همچنین در پاســخ به این سوال که 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین نشست خبری 
خــود از توافق ایران و آمریکا برای تبــادل زندانیان خبر 
داده است و این در حالی است که پیش از این گفته شده 
بود که کاخ ســفید موضوع تبادل زندانیان را به توافق در 
وین و احیای برجام گره زده است، ممکن است که آمریکا 
تغییر نظر داده باشــد و بخواهــد پیش از هرگونه تصمیم 

در رابطــه با برجام، تبادل زندانی با ایران را عملیاتی کند، 
گفــت: البته امکان اینکه آمریکا تبادل زندانیان با ایران را 
خارج از چارچوب برجام انجام دهد، وجود دارد، بخصوص 
اگر آمریکا به این نتیجه برســد کــه احیای برجام آنطور 
که مطابق میلش باشــد بزودی مقدور نخواهد بود. با این 
حال تاکنون آمریکا چنین تصمیمی را علنی اعام نکرده 
است و اگر چنین تصمیمی را گرفته باشد، احتماال بعد از 
انتخابات آینده کنگره در موردش خبر منتشر خواهد کرد.

انتصار در پاسخ به این سوال که سازمان انرژی اتمی ایران 
در حالــی از توافق بر روی نقشــه راه جدید برای پاســخ 
به ســواالت آژانس بین المللی انــرژی اتمی خبر می دهد 
که درز اطاعات جدید برنامه هســته ای ایران از ســوی 
هکرها امکان باز شــدن پرونده هــای جدیدی را به ذهن 
متبــادر می کند، تحلیل شــما از اهمیت ایــن اطاعات 
چیست، گفت: متخصصان آمریکایی که تا امروز اطاعات 
درز داده شــده و علنی شــده از ســوی هکرها را بررسی 
کرده انــد، عنوان کرده اند که ایــن اطاعات چندان مفید 
نیستند یعنی شــامل مطالبی نیســتند، به این معنا که 
 اطاعاتی نیســتند که به درد آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی بخورد.

اولین بیانیه مشترک وزارت اطاعات و سازمان اطاعات سپاه 
پیرامون »مداخات رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور« 

منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این بیانیه آمده است:

مســتندات اطاعاتی موجود نشــان می دهند ســرویس 
جاسوسی سیا )C. I. A( با همکاری سرویس های جاسوسی 
هم پیمان و نیابتی های ُمرتجع، پیش از آغاز آشــوب ها، به 
شیوه هایی که اشاره خواهد شد برای راه اندازی یک غائله ی 
سراســری در ایران با هدف ارتکاب جنایت علیه ملّت بزرگ 
ایران و تمامیت ارضی کشور و نیز زمینه سازی برای تشدید 

فشارهای خارجی، طراحی مبسوطی به عمل آورده بود.
طبــق اطاعات موجود نقش اصلــی را در این میان آژانس 
اطاعات مرکــزی آمریکا )C. I. A( به عهده داشــت و از 
همکاری نزدیک سرویس اطاعات خارجی انگلیس خبیث، 
ســرویس اطاعات خارجی رژیم کودک کش صهیونیستی 
)موساد( و سرویس اطاعات خارجی اَشرافیت بََدوی آل سعود 
و چند کشور دیگر برخوردار بود. اطاعات معتبری در اختیار 
اســت که برنامه ریــزی و اجرای عملّیاتــی بخش عمده ی 
آشــوب ها توسط ســرویس موســاد با همکاری شقی ترین 

گروهک های تروریستی صورت گرفته است.
شایان ذکر است که پیش از حادثه ی اخیر و از سال گذشته، 
ائتاف مذکور، موضوعات و مناسبت های دیگری را برای آغاز 
آشــوب ها طراحی کرده بودند که با الطاف حضرت احدیت 
و تاش های ســربازان گمنام امام زمــان )عج( و جامعه ی 
اطاعاتی پرافتخار کشور خنثی شده بودند؛ مقاطعی همچون 
ســالگرد برخی وقایع سال های گذشته، مقطع اجرای طرح 
بزرگ و ملّی مردمی ســازی یارانه ها در اوایل سال جاری، و 
پروژه ی آمریکایی کشف حجاب در ۲۱ تیرماه گذشته و…

ســرویس های اطاعاتــی آمریکا و رژیم صهیونیســتی در 
سال های گذشته از طریق شناسایی اراذل و اوباش متردد به 
خارج از کشور در مراکز قمار و فساد و فحشاء و ارتباط گیری 
بعدی با آن ها در داخل کشــور، تاش های گسترده یی برای 
تزریق پول و امکانات، مســلح کردن آن ها به ســاح گرم و 
انــواع دیگر تجهیــزات، ارائه آموزش به طــرق مختلف به 
منظــور توانمند کردن آنان برای عملّیــات خرابکارانه علیه 
مراکز و تاسیســات مهم، راه اندازی آشوب و تولید خشونت 
علیه مردم عادی و همچنین نیروهای انتظامی و بســیج به 
عمل آورده اند. متاسفانه حضور پرحجم و اقدامات مجرمانه 
اراذل و اوباش و نو پدیدها درآشوب های اخیر کامًا مشهود 

و حکایت از ســازماندهی قبلی داشــت. اما پیش از آشوب 
اخیر، حضــور اراذل و اوباش در چندین طرح ترور، عملّیات 
ایذایی، خرابکاری، تهدید و ایجاد وحشــت، احراز شده بود 
که در جملگی موارد به استخدام صهیونیست ها، آمریکایی ها 
یا گروهک منافقین درآمده بودنــد و تعداد قابل توجهی از 
آن ها بازداشــت و بعضاً اعترافات آن ها از صدا و سیما پخش 
گردید. )همچون مستندهای وفا و الت مجازی که از سیمای 

جمهوری اسامی ایران پخش گردید(.
یکی از محورهای اصلی تحرکات زمینه ســاز سرویس های 
اطاعاتی دشمن برای وقوع آشــوب در کشور، تاش برای 
تاثیرگذاری بر اقشــار شــریفی همچون معلمان، کارگران 
و دانشــجویان از طریــق ایجاد گروه های جعلــی و آلوده و 
رهبرسازی برای سوءاستفاده این طبقات بوده که هوشیاری، 
میهن دوســتی و احساس مســئولیت مثال زدنی این اقشار 
ارجمند موجب خنثی ســازی توطئه های بیگانه شده است. 
ماموران اطاعاتی و امنّیتی کشور بر بسیاری از ابعاد آن قبیل 
تحرکات اشراف داشته و در مواردی مشارکت مستقیم اتباع 
بیگانه و مرتبط با سرویس های اطاعاتی کشورهای اروپایی 
را در این باره مورد ضربه قرار داده و نتیجه را به اســتحضار 
مردم شریف ایران رسانده اند )منجمله مستند »داستان یک 
ماموریت« مربوط به اقدامات مجرمانه ی دو مامور فرانسوی 

که اخیراً از سیمای جمهوری اسامی پخش شد(.
دولت کنونی آمریکا علیرغم ادعای تغییر راهبرد نســبت به 
دولت قبلی، عمًا در ادامه مســیر فشار حداکثری ترامپ و 
با توجه به شکســت آن خط مشی، به تصریح خود مقامات 
آمریکایی، حوزه های نوینی به آن افزوده اســت؛ منجمله با 
حفظ سیاست فشار حداکثری تحریمی، حوزه تاثیرگذاری 
در درون کشور، قطبی سازی و تاش برای از بین بردن بافت 
اجتماعی قدرتمند مردم ایران را هدف قرار داده اســت. در 
این راســتا دولت آمریکا که سابقه کودتاهای ننگین نظامی 
در ایــران را دارد، منابع برنامه هایی را که در لّفافه ی عناوین 
پرزرق و برقی چون توســعه دموکراسی و مقابله با تروریسم 
پیچیده شــده افزایش داده و درخواست ارتقای آن را برای 
ســال مالی ۲۰۲۳ در موضوع ایران دارد. این برنامه اساســاً 
معطوف به بی ثبات سازی محیط امنیتی داخل کشور، توسعه 
نفرت و خشونت و ایجاد ناامنی روانی در جامعه ایران است. 

در این راستا عاوه بر تقویت و توسعه ساختاری و مالی بخش 
ویژه در واحد )NCS )6 در سازمان اطاعات مرکزی آمریکا، 
بودجه و منابع انسانی حوزه های شبه مدنی در وزارت خارجه 
در موضوع ایران مانند دفتر اطاعات و تحقیق، دفتر امنیت 
بین الملل، دفتر مبارزه با تروریسم و دفتر امور خاور نزدیک را 
افزایش داده است که در واقع منابع مالی الیه میانی مذکور 
را تأمین کرده اند که در ادامه به برخی از این بودجه ها اشاره 

خواهد شد.
دولت تروریست ایاالت متحده در ادوار و دولت های مختلف 
خود سابقه ی رسوای حمایت از خون خوارترین گروهک های 
تروریســتی را داشته و دارد. از آن جمله است تضاد رفتاری 
شــگفت انگیز از مرحله ی قرار دادن نام جانیاِن آلبانی نشین 
در لیست ســیاه تروریستی تا خارج کردن اسم جنایتکاران 
منافق از آن لیست، حمایت مادی و معنوی از آن ها، تا حضور 
بلند پایگان رژیم مافیایی در اجاسیه های نمایشی منافقین! 
ِمنجمله حضور افرادی همچون جان بولتون، پمپئو و مایک 
پنس )مشاور امنیت ملّی اسبق رژیم، رئیس سازمان سیا و 
وزیر خارجه ســابق و معاون اول رئیس جمهور سابق رژیم 
دژخیــم آمریکا( و تعداد فراوانی نماینده کنگره و ســناتور 
آمریکایی در مقر گروهک تروریستی منافقین در سال های 
گذشته. برای سال جاری نیز از رئیس جمهور سابق و قاتل 
ســردار بزرگ جهان اسام شهید حاج قاسم سلیمانی برای 
حضور در جمع کفتارهای آن گروهک دعوت شــده بود که 
بنا به گفته ی اعضای گروهک منافقین، برخی حوادِث روی 
داده در آســتانه ی مراســم آن ها در کشور آلبانی و احتمال 
وجود تهدید جدی به جان آن قاتل، حضور وی )ترامپ( در 
آن مراســم منتفی و اصوالً برگزاری مراسم مورد نظر آن ها 

لغو گردید!
از همین سنخ اســت تماس آمریکایی ها با گروهک جنایت 
پیشــه و شــخص عبدالمالک ریگی معدوم در گذشــته تا 
ارتباطات این روزها با گروهک های مختلف تروریســتی که 
نام اقوام شــریف ایرانِی ُکرد، تُرک، عــرب و بلوچ را بر خود 
می نهند اما جملگی آن گروهک ها، دشمنان آن اقواِم عزیِز 
غیورِ گرامی بوده و تجزیه طلبانی هستند که مأموریت آمریکا 

و اذنابش را دنبال می کنند.
رژیم دژخیم آمریکا نه پیشینه ی درخشانی دارد که به اعتبار 

تاریخش اکنــون صاحیت دخالــت در عرصه های جهانی 
را دارا باشــد و نــه آینده یی که به امید آن، در اندیشــه ی 
حکمرانی جهانی در آینده باشــد. در باب گذشته ی آمریکا، 
شالوده ی مافیایی آن رژیم بر غصب سرزمین بومیان و قتل 
و نابودسازی حرث و نســل صاحبان آن ُملک شکل گرفته 
و پس از آن با ربایش و اســارت سیاه پوســتان آفریقایی و 
استثمار شیره ی جان آن ها و اعمال بزرگترین، عمیق ترین و 
بی سابقه ترین تبعیض نژادی در طول تاریخ و پهنه ی جغرافیا، 
گرد آمدن قســی ترین و حرفه یی ترین جانیان جهان در آن 
جغرافیا، تشکیل گســترده ترین دولِت متشکل از حرامیاِن 
سرگردنه های جهان، تنها بکار برنده ی ساح های هسته یی در 
دنیا، عامل کودتاهای متعدد و خونین در پهنه ی گیتی، عامل 
مســتقیم و غیرمستقیم خونبارترین جنگ های روی زمین، 
بانیاِن آشکار تروریسم رسمی و دولتی در عرصه ی بین المللی 
آن هم بنا به شهادت ســردار بزرگ جهان اسام حاج قاسم 
سلیمانی، بزرگ ترین سازنده و دالّل تسلیحات کشتار جمعی، 
خالق جنایت کارترین تروریست های آدم خوار همچون داعش 
و گروهک های تکفیری هم ســنخ آن، حامی پرسابقه ترین و 
خائن تریــن تروریســت های جهانی از نوع تروریســت های 
آلبانی نشین با حداقل ۱۲۰۰۰ قربانی، پشتیبان خون ریزترین 
و بََدوی ترین رژیم های روی زمین همچون رژیم آل ســعود، 
بزرگ ترین و صریح ترین اســتعمارگر جهــان که در روزگار 
کنونی هم صریح و آشکار و با صدای بلند، دولِت فرومایه ی 
تحت استعمار خود را »گاو شیرده« می خواند، نماِد توحِش 
به روز شــده و جاهلیِت ُمدرن، و باالخره رژیم ایاالت متحده 
به عنوان عصاره ی همه ی پلیدی های اهریمنی که به درستی 
و دقت و حکمت توسط حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار 
فقید جمهوری اســامی ایران به صفت »شــیطان بزرگ« 
متصف شد؛ اکنون این ُجرثومه ی همه زشت خویی ها برای 
ملّت ســربلند ایران ابراز نگرانی می کند، در عین حال تنها 
آرزویی که برای این ملّت مســتغنی می نماید، اســتفاده از 

شبکه های اجتماعی آمریکایی است و بس!
و امــا در پیرامون آینده، ســردمداران رژیــم آمریکا خوب 
می دانند که »آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت«. مطلع 
هســتند که از سال ها پیش نظم نوینی در حال شکل گیری 
اســت که سردمداری آن رژیم در این نظام تنها در حد وهم 

و خیال و در عوالم مجاز امکان پذیر اســت، در همان فضایی 
کــه اخیراً خود و پیاده نظام شــان، به کرات نظام جمهوری 
اسامی را در آن ساقط کردند؛ در فضای مجازی! همچنان که 
پیشینیان آن ها در ۴۳ سال گذشته و در فواصل شش ماهه، 
۸6 بار حاکمیت ایران را جابه جا کردند! جمهوری اســامی 
ایران همان درخت تنومندی اســت که رهبر حکیم انقاب 
اســامی )مدظله العالی( اخیراً توصیف کردند. درختی که 
حــوادث زمانه نه تنها گزندی متوجه آن نکرده اســت بلکه 
هر رویدادی، ریشــه ی آن را عمیق تر، تنه اش را نیرومندتر و 
سایه اش را گســترده تر کرده و »ایران قوی« را آفریده است 
که به اذن الهی، روز به روز در حال قوی تر شدن خواهد بود.
حوادث اخیر کشــور نیز بیش از همه، عنایات خداوندی به 
این آب و خاک را نشــان داد؛ »پروژه ی ویران سازی ایران« 
شکســت مفتضحانه یی خورد. همــان پروژه یی که قبًا در 
افغانستان و عراق و ســوریه و یمن و لیبی پیاده کردند، اما 
در ایراِن قوی شکســت ســختی خورد. طبیعی است که به 
انتقام گیری از ملّت سرافراز و مقاوم ایران روی آورند و بدیهی 
است که بافاصله، دست پروردگان داعشی و تروریست های 
تجزیه طلــب را وارد میــدان نمایند؛ اما بــا عنایات صاحب 
اصلــی این ملک و ملّــت، حضرت ولیعصــر ارواحنا فداه و 
عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف، کل توطئه ها به ســوی آن ها 
برخواهندگشــت اِن شــاءاهلل. همچنین آن اغتشاشات رشد 
و درک و فهم و بصیــرت ملّتی فرهیخته را یک بار دیگر به 
نمایش گذاشــت که باید قدردان این ملّت عظیم الشأن بود 
و ســربازان گمنام امام زمان )عج( به نوبه ی خویش در برابر 
این ملّت تعظیم می نمایند. رهبری های داهیانه ی فرمانده ی 
معّظم کل قوا )مّدظلّه العالی( را یک بار دیگر به پیش چشِم 
دوست و دشمن آورد. انسجام درونی هر چه بیشتر جامعه ی 
اطاعاتی کشور و همراهی و همدلی و همکاری آن ها را برای 

آینده بیشتر و نزدیک تر کرد.
اما در باب گروهک ها و پیاده نظام شــیطان و اغتشاشگران، 
قصد بر ادامه ی شناسایی و تعقیب آن ها تا آخرین نفر است 
که این روند هم اکنون جریــان دارد و البته راهی هم برای 
افراد فریب خورده و نادم باز گذاشته شده تا خود را معرفی و 

شامل تخفیف در مجازات شوند.
و نهایتاً در پیرامون دشــمنان اصلی، جنایات آن ها در وقایع 
اخیر فراموش یا بخشوده نخواهد شــد و این وعده ی قرآن 

کریم است که: »اِنّا ِمَن الُمجِرمیَن ُمنَتِقُمون« )۹(.
والسام علی من اتّبع الهدی
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عجیب ترین هتل 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

بزرگ ترین کشــتی تفریحی اروپــا که روز 
چهارشــنبه فرانســه را به مقصد قطر ترک 
کرده، به یک هتل شــناور بــرای میزبانی از 
هــواداران جام جهانی ۲۰۲۲ تبدیل شــده 
اســت. به گزارش فرارو، این کشــتی که به 
 عنــوان عجیب ترین هتل جام جهانی ۲۰۲۲ 
معروف اســت، فرانسه را به مقصد قطر ترک 
کرد. بزرگترین کشتی تفریحی ساخته شده 
در اروپا که قرار اســت روز ۲۲ آبان به دوحه 
برســد، اولین کشــتی در نوع خود است که 
از گاز طبیعــی نیرو می گیرد. این کشــتی 
تفریحــی ۵ ســتاره دارای ۲۶۳۳ کابین، ۶ 
استخر مرکز آبگرم و سالمتی، فروشگاه های 
خرده فروشــی و خرید، طوالنی ترین سرسره 
خشــک در دریا و ۱۳ رستوران است. طول 
این کشتی تفریحی به ۳۳۳ متر و ارتفاعش 
به ۶۸ متر می رســد. مالک بزرگترین کشتی 
تفریحی ساخته شده در اروپا رویال کاریبیان 
اســت. بیســت و دومین دوره جام جهانی 
فوتبال۲۰۲۲ قرار اســت از ۲۱ نوامبر )۳۰ 
آبان( تا ۱۸ دسامبر )۲۷ آذر( در کشور قطر 
برگزار شــود و انتظار می رود این مســابقات 
یکــی از پربازدیدترین رویدادهای فوتبال در 
تاریخ باشد. این دوره اولین دوره جام جهانی 
خواهد بود که در خاورمیانه برگزار می شود و 
همچنین اولین دوره ای است که در زمستان 

و نه تابستان برگزار می شود.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: این روزها عجیب سایه غم 
بر کشــور گسترانیده شده است آنقدر که غم از پی غم 
می آید و ما واژه پرتکرار تســلیت را مدام با خود زمزمه 
می کنیم. بار دیگر رخت سیاه عزا را بر تن کرده ایم. امروز 
ایران عزادار کســانی است که داعش رذل آن ها را چند 
روز پیش در شاهچراغ شیراز به رگبار گلوله بست. حال 
حرم شاهچراغ بوی خون مردمی را می دهد که بیرحم و 
مروتی چون داعش آن را جاری کرده است. چهارشنبه به 
وقت چهارم آبان، آن زمان که مردم شیراز به زیارت حرم 
شاهچراغ می روند، یک تروریست غیرایرانی با خودروی 
پژو به سمت حرم شاهچراغ رفته و از در ۹دی وارد حرم 
می شود و خادم ها و زوار آن را به رگبار می بندد. همینقدر 
تلخ و دردناک. چند ســاعت بعد داعش مسئولیت این 
فاجعه را بر عهده می گیرد تا بار دیگر ثابت کند که چقدر 
می تواند وحشــی بوده و بویی از انسانیت نبرده باشد. 
خوشــبختانه پلیس فرد تروریست را دستگیر می کند 
)البته می گویند که در درگیری با پلیس به هالکت رسیده 
است( اما او در این حمله تروریستی ۱۵ نفر را به شهادت 
می رساند و ۲۶ نفر را زخمی می کند. گفتنی است پیکر 
شهدای حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( در 
شهر شیراز صبح شنبه با حضور گسترده مردم شیراز 
سومین حرم اهل بیت در ایران اسالمی، در حرم مطهر 

حضرت شاهچراغ )ع( تشییع خواهد شد.
اما خشونت در هر نوعش محکوم است به همین خاطر 
مقامات مسئول ضمن محکوم کردن این حادثه، عنوان 
کردند که خون این افراد کشته شده پایمال نخواهد شد.

< حادثه تروریستی شاهچراغ قطعا بی پاسخ نخواهد ماند
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهــور در پیامی با 
تسلیت شهادت و زخمی شــدن جمعی از زائران حرم 
مطهر حضرت احمد بن موســی )ع( نوشــت: »تجربه 
نشــان می دهد دشــمنان ایران، انتقام اســتیصال و 
به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف 
متحد ملت و پیشــرفت کشور را با خشــونت و ترور 
می گیرند. این شــرارت، قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و 
دستگاههای امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه های این 
جنایت کور، به آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده 

و عبرت آموزی خواهند داد.«

< بر سر امنیت ملی با کسی مماشات نمی کنیم
همچنین معاون اول رئیس جمهور گفت: بر سر امنیت 
ملی با کســی مماشــات نمی کنیم و با عامالن حادثه 
تروریستی حرم شــاهچراغ برخورد قاطع می کنیم. به 
گزارش فارس، محمد مخبر اظهار داشــت: امنیت نظام 
موضوعی نیست که بر ســر آن تعارف کنیم و تاکنون 
هرکسی که با این مقوله بازی کرده، پشیمان و نادم شده 
است. وی با اشاره به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ 
بیان کرد: حتماً به این جنایت هولناک غیرانسانی، با یک 
برخورد قاطع پاســخ داده خواهد شد. مخبر با تاکید بر 
اینکه ما به برگ و شــاخه کاری نداریم با ریشه های این 
اتفاق قاطعانه برخورد می کنیم، ادامه داد: به گونه ای این 
حادثه جبران خواهد شــد که تکرار چنین حرکاتی به 

ذهن کسی خطور نکند.

< کمک های الزم در اسرع وقت به خانواده های داغدار ارائه شود
معاون اول رئیس جمهور در ســفر یــک روزه خود به 
شــیراز با دو خانواده شــهدای حمله تروریستی حرم 
شاهچراغ)ع( نیز دیدار کرد. به گزارش ایسنا، مخبر در 
شامگاه پنجشــنبه ابتدا در بیمارستان نمازی از کودک 
بازمانده خانواده سرایداران که پدر، مادر و برادر خود را 
در این حادثه دلخراش از دســت داده بود، عیادت کرد 
و آخرین وضعیت درمانی او را از کادر درمان جویا شد. 
سپس در دیدار با پدربزرگ وی ضمن دلجویی و تسلیت 
از آمادگی کامل برای حمایت از این کودک بازمانده حادثه 
خبر داد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با حضور در 
جمع خانواده کشاورز از دیگر شهدای جوان این حمله 
تروریستی با آن ها دیدار و این مصیبت بزرگ را تسلیت 
گفت. مخبر در این دیدار، از اســتاندار فارس خواست 
تا هرگونه کمک و مســاعدت الزم به کلیه خانواده های 

داغدار این حادثه در اسرع وقت ارائه شود.

< فاجعه حرم شاهچراغ، اتمام حجت با عامالن ناامنی است
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در پیامی وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر 
احمد بن موســی علیه الســالم که منجر به شهادت و 
مجروحیت جمعی از زائران و هموطنان عزیز شــد را 
تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است: »وقوع حادثه 
تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی علیه السالم که 
منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از زائران و هموطنان 
عزیز شد موجب تاسف و تاثر گردید. در روزهای اخیر که 
یادآور جنگ احزاب و صف آرایی همه جانبه دشــمنان 
است، آنان با تمام توان و ظرفیت خویش نتوانستند به 
اهداف شوم خود دست یابند؛ اما این بار با اقدامی به شیوه 
تروریست های تکفیری و با شلیک گلوله به روی مردم 
مظلوم، بی دفاع و متدین، آنان را به خاک و خون کشاندند 
و نشان دادند اصل و اساس کینه و عداوت آنان با دیانت 
مردم است. این فاجعه دلخراش اتمام حجتی است با همه 
کسانی که در هفته های گذشته با ایجاد ناآرامی، زمینه را 
برای توطئه های دشمن فراهم کردند. ملت شریف ایران 
ثابت کرده اند با این گونه اقدامات ذلیالنه و ناجوانمردانه، 

ذره ای  و  ننشســته  پای  از 
خویش  انقالبی  مواضــع  از 
کرد.  نخواهند  عقب نشینی 
الزم اســت نهادهای امنیتی 
و انتظامی با جدیت نســبت 
به شناسایی عامالن و آمران 
این حادثه خونین اقدام کرده 
و مراکز درمانی در رسیدگی 
بــه وضعیــت مجروحان و 

مصدومان عمل کنند. ضمن عرض تســلیت به پیشگاه 
حضرت ولی عصــر ارواحناله الفدا، مقام معظم رهبری، 
مردم والیت مدار ایران و خانواده های شهدای این حادثه، 
برای ارواح طیبه شهیدان واالمقام علو درجات و رضوان 
الهی و برای مجروحین و مصدومین شفای عاجل و کامل 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.«
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران نیز در این باره در توئیتر نوشت: شاهچراغ 
ایران به خون نشست. مدعیان دروغین حقوق بشر در 
پس اظهارات به ظاهر بشردوســتانه و ادعاهای واهی 
خــود، دقیقا همین صحنه های خشــونت و به خاک و 
خون کشــیدن مردم ایران را می خواستند. برای آنان 
هدف وسیله را توجیه می کند. سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در صفحه اینســتاگرامش حمله تروریستی 
به زائران شاهچراغ را شلیک به ایران و ایرانیان خواند 
و گفت: تجربه نشــان داده جایی که سیاست هایشان 
کارساز نباشد، اقدام تروریســتی را انتخاب می کنند. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در صفحه 
اینستاگرامش با بیان اینکه اطالعات موثقی موجود است 
که دشمنان، پروژه چند الیه ناامن سازی ایران را طراحی 
کرده اند، گفت: اجازه نمی دهیم منافع و امنیت ملی ایران 
بازیچه دست تروریست ها و مداخله گران خارجی مدعی 

حقوق بشر قرار گیرد.

< اطالعیه فرماندهی انتظامی کشور
همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
درپی جنایت تروریستی در شــیراز اطالعیه ای صادر 
کرد. به گزارش ایلنا، متن این اطالعیه بدین شرح است: 
»وقوع جنایت تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی 
علیه السالم که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از 
هموطنان و زائران عزیــز که انفاس پاک آن ها معطر به 
عطر زیارت شاهچراغ)ع( بود، موجب تاسف و تاثر بسیار 
گردید. این جنایت تلخ و خونین که در مثلث آمریکایی، 
صهیونیستی و بدخواهان نظام اسالمی، طراحی و توسط 
مزدوران آن ها به انجام رسید، نشانه عمق ناتوانی، کینه 
توزی و دشمنی اســتکبار علیه مردم و نظام جمهوری 
اسالمی ایران است و در این جنایت تروریستی خباثت 
آن هــا در هدف قرار دادن امنیــت مردم بیش از پیش 
نمایان شد، هرچند دشمنان باید بدانند چنین اقدامات 
بزدالنه ای به استحکام درونی، انسجام مردمی و محکم تر 
شدن درخت تنومند انقالب اسالمی که به برکت خون 
شهدا آبیاری شــده است، منتج می شود و عزم ملت را 
در دفاع از آرمان های نظام و انقالب اسالمی صد چندان 
می کند. در این اطالعیه با اشــاره بــر اینکه عامل این 
جنایت که از عناصر گروهک های تکفیری بود توســط 
عوامل انتظامی زمین گیر و دســتگیر شده است، آمده 
اســت: این جنایت تروریستی بار دیگر چهره دروغین 
استکبار و نوکران آن ها و مدعیان حقوق بشر را نمایان 
ساخت و رسوایشان کرد. فرماندهی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران در این پیام ضمــن محکوم کردن این 
جنایت هولناک و تروریستی و تبریک و تسلیت شهادت 
جمعی از هموطنان عزیز به پیشگاه حضرت ولی عصر 

ارواحنالــه الفدا، مقام معظم 
العالی«،  »مدظلــه  رهبری 
ایران  شــهیدپرور  مــردم 
اســالمی بویژه خانواده های 
برای  حادثه،  این  شــهدای 
ارواح طیبه شهیدان واالمقام 
علو درجات و رضوان الهی و 
مصدومان  و  مجروحین  برای 
شفای عاجل و کامل مسئلت 
و اعالم می کند: دشــمنان بدانند این نظام و انقالب به 
پشتوانه ملت شــهیدپرور و رهبری حکیمانه حضرت 
آیت اهلل امام خامنه ای »مدظله العالی« و تحت توجهات 
حضرت ولی عصــر »عج« محکم تر از قبل از آرمان های 
امام راحل و شهدا دفاع و دست هر متجاوزی را با عنایت 
خداوند متعال قطع خواهد کرد؛ امنیت مردم خط قرمز 
پلیس است و با قاطعیت، اقتدار و جدیت دوشادوش سایر 
نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به شناسایی و مجازات 
همه طراحان و عامالن این جنایت ددمنشانه و خونین 
اقدام کرده و پاسخ دندان شــکنی به ایادی این حمله 

تروریستی خواهیم داد.

< خشونت محکوم است
اما سید محمد خاتمی هم در پی این حمله تروریستی 
بیانیه ای صادر کرد. به گزارش شفقنا، متن بیانیه رئیس 
دولت اصالحات به شرح زیر است: »حادثه ی تروریستی 
شــیراز که به جان باختن عــده ای از هموطنان عزیز و 
آسیب دیدن عده ای بیشتر منجر شــد، نشان داد که 
خشونت تا چه حد می تواند بی رحم و مصیبت بار باشد. 
ضمن محکــوم کردن این حرکت پلیــد و دردآفرین، 
بــرای جانباختگان عزیز رحمت واســعه الهی و برای 
منان طلب می کنم.  از خداوند  بهبودی  آسیب دیدگان، 
آنچه در جامعه ی ما جاری ست و می توان ریشه های آن را 
از دیرباز جستجو کرد و رو به سوی آزادی و زندگی دارد، 
درخور توجه است؛ ولی با کمال تأسف بروز خشونت - از 
هر طرف که باشد - دل ها را آزرده می کند. زیستن اولین 
حق هر انســانی است و بهزیستن انسان ها باید هدف و 
رسالت نظام ها و حکومت ها باشد. مالک ارزیابی یک نظام 
و یک حکومت این است که تا چه حد زمینه ی بهزیستی 
مردم را فراهم می آورد. تقاضــای زندگی خوب، امن و 
عادالنه از سوی مردم، تقاضای طبیعی است و اگر ببینند 
شرایط این زندگی فراهم نیست، حق دارند انتقاد و حتی 
اعتراض کنند. ولی در همــه حال انتقاد و اعتراض باید 
متوجه نفی خشونت هم باشد و نباید خود به خشونت 
آلوده شود. مخصوصاً در شرایطی که بدخواهان ایران و 
ایرانی در بیرون مرزهای کشور با حربه های غیر انسانی 
مانند تحریم و یا تشویق خشونت برای بهره گیری از خون 
پاک جوانان کشــور امیدهای واهی در سر دارند. ضمن 
عرض تسلیت و ابراز همدردی با همه کسانی که عزیزان 
خود را در حادثه ی تروریستی اخیر شیراز و پیش از آن از 
تهران تا زاهدان و مازندران و کردستان و جای جای میهن 
از دست داده اند، تأکید می کنم باید با خشونت گران مقابله 
کرد. برای بهبود اوضاع و فراهم آمدن فضای زندگی امن 
و سالم و برخوردار برای همه، بخصوص حکومت ها باید 
موازین حکمرانی خوب را رعایت کنند و ضمن شنیدن 
صدای انتقاد و اعتراض - حتی اگر ناحق باشد - زمینه 
را برای فراهم آوردن رضایت مادی و معنوی مردم فراهم 
آورند. من نیز به نوبه خود در آشکار و نهان راههایی که به 
این امر مبارک منتهی می شود و امنیت را پایدار و آزادی 
و توسعه و پیشرفت را تأمین می کند در حد فهم و توان 
اندک خود نمایانده ام. امید است که گوش ها شنوا و دل ها 

پذیرا شود.«

< این جنایت نباید سبب شکاف در ملت ایران شود
حســن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران نیز در پیامی 
با محکومیت اقدام تروریســتی در حرم حضرت احمد 
بن موســی )شــاهچراغ( و همدردی با خانواده شهدا و 
مجروحان، تأکید کرد: این جنایت نباید سبب شکاف در 
ملت ایران و تشدید اختالفات دشمن خواسته گردد. به 
گزارش ایسنا، جنایت تکان دهنده در حرم حضرت احمد 
بن موسی )شاهچراغ( که به شــهادت و مجروح شدن 
عده ای از هموطنان عزیزمان منجر شــد، یک بار دیگر 
چهره کریه تروریسم را عیان کرد؛ تروریسمی که از ابتدای 
انقالب تا امروز در ادوار و اشــکال مختلف هزاران نفر از 
ایرانیان را شهید کرده و این بار خردسال و سالخورده و زن 
و مرد نمازگزار در حریم امن عبادت را هدف گرفته است. 
هدف از این قبیل اقدامات غیرانســانی، تهدید امنیت و 
آرامش مردم است، امنیتی که ثمره خون شهدای واالمقام 
دفاع مقدس و شــهیدان راه عزت و استقالل ملت ایران 
است. امنیتی که حافظ جان و ناموس همه مردم ایران، از 
شیعه و سنی و همه اقوام ایران است. هر نوع خدشه به این 
اصل مهم و حیاتی می تواند زیان های جبران ناپذیری برای 
تمامیت ارضی و استقالل ایران به بار آورد. امنیت ملی اما 
صرفاً با توسل به ابزار نظامی و انتظامی حاصل نمی شود؛ 
همه اقشار و آحاد ملت در تامین و تضمین امنیت مسئول و 
مؤثرند؛ امنیتی که باید ضامن حفظ حیات، تأمین معیشت 
و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم هم باشد. هدف 
تروریست ها، تنها جنایت و ارعاب نیست بلکه یکپارچگی 
و اتحاد مردم را هم نشانه می گیرند و سعی در دودستگی 
و شــکاف در ملت دارند؛ نباید گذاشت که در گام بعدی 
به هدف خود برسند. این جنایت نباید سبب شکاف در 
ملت ایران و تشدید اختالفات دشمن خواسته گردد، چون 
تک تک مردم ایران از هر نوع خشونت نفرت دارند و ما 
می توانیم با گفت وگو درون ایران اسالمی مشکالت خود 
را حل کنیم. افراطی گری نتیجه ای جز خشــونت به بار 
نمی آورد و تشدید خشونت، انسجام و امنیت ملی را به 
خطر می افکند. اسرائیل و آمریکا که خود به وجودآورنده و 
پشتیبان گروه های ترور از جمله داعش برای ایجاد تفرقه 
و خونریزی در منطقه بوده اند و وابستگان به آنان هرگز 
نمی توانند دلسوز ایرانیان با هر گرایشی باشند و بی شک 
از هر فرصتی برای تعمیق شکاف ملت و دولت استفاده 
می کنند. ایران اما نه فقط منــادی این امنیت در داخل 
مرزهای خود که در منطقه و جهان است؛ چنانکه پیشنهاد 
ایران برای »جهان عاری از خشــونت و افراطی گری« که 
ســال ۱۳۹۲ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، 
در قطعنامه ای با رای قاطع نمایندگان ۱۹۰ کشور جهان 
مورد تصویب و تایید قرار گرفت؛ چراکه این پیشنهاد نه 
یک آرزو یا ایده، که یک ضرورت برای جهان امروز است. 
اینجانب ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده شهدا 
و مجروحان این حادثــه تلخ و مردم غیور فارس و ملت 
شریف ایران و محکومیت هر نوع خشونت و ترور در هر 
شکل و بهانه ای، از خدای عزت آفرین، امنیت و سربلندی 
و پیشرفت ایرانیان و رفع موانع توسعه و ارتقای جایگاه 

ایران عزیز را خواستارم. «
 گفتنی اســت در پی این اقدام تروریستی کشورهایی 
از جمله روسیه، چین، فنالند، بحرین، امارات و همچنین 
سیدحسن نصراهلل و گوترش واکنش نشان داده و آن را 

محکوم کردند.

بازتاب و جزییات حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز

ایران؛ اندوهگین و داغدار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبیر:  سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه )واتس اپ(: ۰۹۲۱۳۵۵۳۱۹۳

تهران: خیابان شهید مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر( 
کوچه ۲۶ پالک۱۰ طبقه اول واحد یک
                     امور اجرایی و آگهی ها: 778۲ 8۱۹ ۰۹۱۲
   تلفن: 8 -88۳۲۱۳۹7 نمابر: 88۳۲۱۳۹۹  
چاپ:  صمیم- تلفن: 44۵8۲8۱4

توزیع: موسسه نشرگستر امروز نوین- تلفن: ۶۱۹۳۳۰۰۰ 
دفتر مرکزی یزد: بلوار۲۲  بهمن، تلفکس: ۰۳۵-۳۵۲4۶۹۱۹
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال ۲4 | شماره 6426< اذان ظهر ۱۱:48    <  اذان مغرب ۱7:۳۱    <   اذان صبح فردا ۵:۰۰    <  طلوع آفتاب فردا  ۶:۲4 امام علی )ع(: کسی که بر مرکب هوای نفس سوار شود بلغزد. شنبه 7 آبان ۱4۰۱  |

گفته ای لعِل لبم هم درد بخشد هم دوا حافظ نامه 
گاه پیــش درد و َگه پیش مداوا میرمت 

تفســیر: وزیر راه از مهیا شدن ســفر ایرانیان به قطر برای دیدن 
مســابقات جام جهانی خبر دادند. حافظ می گوید: خبرایشان برای 

اغنیا شیرین است و برای فقرا تلخ و دردآور!

ویندزور جان، دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آسیا، دیروز در 
پاسخ به سوال تایم اسپورت در مورد موضوع ایران، گفت که 
تصمیم گیری در خصوص جام جهانی در اختیار فیفا است. 
این ممکن اســت یک مسئله آسیایی باشد، اما کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( این موضوع را بــه فیفا محول کرده 
اســت. روز دوشنبه، باشگاه اوکراینی شــاختار دونتسک، از 
فیفا خواســت ایران را به دالیل غیر ورزشــی از جام جهانی 
حذف کند و تیــم ملی اوکراین که از صعود به این رقابت ها 

باز مانــده را جایگزین کند. ســرگئی پالکین، مدیر اجرایی 
شاختار پیشــنهاد کرد که تیم ملی کشورش به جای ایران 
به عنوان جایگزین در قطر بازی کند. ویندزور جان، دبیرکل 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، دیروز در پاســخ به سوال تایم 
اســپورت در مورد موضوع ایران گفت که تصمیم گیری در 
خصــوص جام جهانی در اختیار فیفا اســت. ویندزور گفت: 
این جام جهانی فوتبال اســت، بنابراین فیفــا باید تصمیم 
بگیرد. ایران قرار اســت رقابت های جــام جهانی خود را از 

۲۱ نوامبر برابر انگلیس و ســپس در گروه B با تیم های ولز 
و آمریکا آغاز کند. ولز با شکســت دادن اوکراین در مرحله 
پلی آف در ماه ژوئن در بازی ای که از مارس به دلیل جنگ 
بــه تعویق افتاد، جواز حضور در جام جهانی را کســب کرد. 
اگرچــه فیفا تا این لحظه احتمال حذف ایران از جام جهانی 
را حتی در حد بررســی هم جــدی نگرفته، ولی با این حال 
 ســابقه ندارد در صورت حذف تیمی آسیایی، تیمی از اروپا 

جایگزین آن شود.

سالهاســت که در میانه رنج ها و غم ها و هزار 
جور مشکالت پیچ در پیچ با هر مشقتی که 
بوده و هســت بنا به وظیفه خود خبررسانی 

توام با طنز کرده ایم. 
سختی کار ما هم از آنجا آغاز میشود. یعنی در 
زمانه ای که غم بر طنز پیشی می گیرد کار ما 
سخت میشود. در زمانی که رنج مردمان بیشتر 
می شود ترسانیم که طنزنویسی را یاوه گویی 
بدانند و بگویند چه شــکم سیری دارند چه 

حالی دارند که شوخی هم می کنند؟! 
بخدا که با حال ناخوش ســخت است طنز و 
مطایبه و فان نوشــتن. فقط در دوره شیوع 
کرونا و مشکالت ناشــی از آن کافی بود که 
حــال و جان ما و رمق ما برای طنزنویســی 
گرفتــه شــود. دوران تحریــم و رنج هــای 
اقتصادی هم که بیشتر جان ما را گرفت. باز 
چه پوســت کلفتی داشتیم و داریم که هنوز 

بر مدار مطایبه و طنز می نگاریم. 
ما پیشــترها هم بخاطر مصائب روزگار حال 
خوشــی نداشــتیم. بارها به طنــز و کنایه 
نوشــتیم با جسم نیمه جان می نگاریم چون 
جانی به مــا نمانده. در واقــع اعالم کردیم 
بخاطر مشــکالت اقتصادی و تورم ســنگین 
نرخ مواد خوراکی دچار ســوء تغذیه شدیم 
و جــان و رمقی برای نوشــتن نداریم. حتی 
قلم در دستان ما می لرزد از بس که دست ها 
از شــدت ضعف بنیه بدنی می لــرزد. آنقدر 
دست ها لرزان است که روی شاسی کیبورد 
لپ تــاپ هم می لرزد. این لرزش ها این همه 
لغزش ها )لغزش از روی خط فقر به زیر خط 
فقر( و مشــکالت زمانه و اخیرا حادثه حرم 
شاهچراغ)ع( کافیســت که دل و دماغ از ما 

»برباید« و عرض کنیم:
در این دوران چه جای طنز نگاری
که حال ما برفته برمدار غمگساری

قطعــا همــه مشــکالت عارض شــده یک 
طرف، این گرفتــاری و درد مضاعف حادثه 
تروریستی شــاهچراغ)ع( و جان باختن تنی 
چند از هموطنان آنقدر غم انگیز بود که همه 

را عزادار کند. 
لذا در کشــاکش همین حادثه تروریســتی 
در  نیز  شــاهچراغ)ع(، ســتون خبرچیــن 
همدردی با هموطنان به ســوگ می نشیند. 
آنقدر در سوگ هستیم که در بیان غم خود 
عاجز و ناتوانیم. لیکن در بیان غم خود از این 
حادثه غمبار وحشــتناک از حافظ شیراز وام 
می گیریم که در توصیف چشــم های گریان 

چنین می گوید:
از دیده خوِن دل همه بر روِی ما َرَود
بر روِی ما ز دیده چه گویم چه ها َرَود

خبرچین

چه گویم چه ها َرَود
 امیر حسین ذاکری 

 
 دیالوگ 

من تو زندگیم هیچوقت از دوســت و شریک 
شانس نداشتم جز زمانی که با تو آشنا شدم!

بی همگان - بهرنگ توفیقی، اصغر هاشمی

 فرماندار شیراز از خنثی ســازی یک بمب در یکی از خیابانهای شلوغ و پرتردد این شهر و دستگیری فرد بمب گذار 
خبر داد. لطف اهلل شیبانی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: یک فرد چهارشنبه شب قصد بمب گذاری در 
خیابان معالی آباد شیراز را داشت که با هوشیاری ماموران امنیتی و انتظامی ناکام ماند. فرماندار شیراز افزود: ماموران 
انتظامی با اطالع از قصد فرد بمب گذار، وی را دستگیر و بمب را نیز خنثی کردند. وی گفت: فردی که قصد بمب گذاری 
را در این خیابان داشــت مواد منفجره با قدرت تخریب باال را در درون یک کیف قــرار داده بود تا آن را در یکی از 
پرترددترین مناطق شیراز در خیابان معالی آباد کارسازی کند که اگر این اتفاق می افتاد شاید جمع زیادی از مردم در آن 
ساعات شلوغ کشته و زخمی می شدند. وی اظهار داشت: فرد بمب گذار هم اینک برای تحقیقات و بازجویی در اختیار 

پلیس است و با پایان تحقیقات، هویت بمب گذار و جزییات بیشتر اطالع رسانی می شود.

بمب گذاری در شیراز خنثی و فرد بمب گذار دستگیر شد |

در پی شهادت تعدادی از زائران حرم مطهر حضرت 
احمدبن موسی الکاظم شــاهچراغ )علیه السالم( به 
دست گروه تروریســتی داعش، رهبر معظم انقالب 
اســالمی پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم 
انقالب اسالمی به این شرح است: »جنایت شقاوت آمیز 
در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیهماالسالم 
که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک 
بی گناه انجامید، دل هــا را اندوهگین و داغدار کرد. 
عامل یا عامالن این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات 
خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم 
اهل بیت علیهم السالم جز با جستجو از سررشته این 
فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن، 
جبران نخواهد شــد. همه در مقابله با دست دشمن 
آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظائفی 
برعهده داریم؛ از دســتگاه های حافظ امنیت و قوه 
قضائیه تا فعاالن عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم 
عزیز بایدید واحده ای باشند در مقابل جریانی که به 
جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی 
و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های 
مســئول یقیناً بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق 
خواهند آمد، انشاءاهلل. اینجانب به خانواده های عزادار 
این حادثه و به مردم شــیراز و بــه همه ملت ایران 
تسلیت می گویم و شــفای مجروحان را از خداوند 

متعال مسئلت می کنم.«

پیام مقام معظم رهبری |

در پی جنایت تروریستی شیراز و شهادت جمعی از هموطنان در این حادثه، 
نمازگزاران در سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه در محکومیت این جنایت 
هولناک و هتک حرمت حرم نورانی و اعالم همدردی با خانواده های شهداء و 
مجروحان این اقدام ددمنشانه، نفرت و انزجار خود را از توطئه های مزدوران 
وابسته آمریکا و صهیونیسم اعالم کردند. به گزارش تسنیم، حضور گسترده 
و پرشــور مردم در راهپیمایی دیروز نشــان داد که حرکت های مذبوحانه و 
کوردالنه ای چون جنایت علیه زائران و نمازگزاران در حرم مطهر شاهچراغ)ع( 

شیراز، تنها وحدت و یکپارچگی مردم را بیشتر از گذشته می کند.

راهپیمایی سراسری در محکومیت جنایت تروریستی شاهچراغ )ع( |

واکنش AFC به شایعه حذف تیم ملی ایران از جام جهانی



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.

2 خبر شنبه7 آبان   ۱۴۰۱    شماره  6۴۲6

 
1737- درحالی که پیام رس��ان ها و شبکه های 
داخلی ما زیرس��اخت های الزم و کیفیت کافی 
ندارند چگونه می توان پلتفرم های خارجی را کنار 

گذاشت؟ )7/30(
1745- تمام زیرساخت های اوکراین در جنگ با 
روسیه تقریبا نابوده شده. روسیه نمی خواهد این 

جنگ را پایان دهد؟ )7/30(
1812- در برخی خبرها ش��نیدیم نخست وزیر 
انگلیس در پی افزایش تورم در این کشور استعفا 

داد. واقعا جالب است. )7/30(
1905- مس��ئوالن محترم سعی کنند با ایجاد 
جو همدلی و گفتگو ش��رایط به بهترین شکل 
مدیریت کنند. بای��د در پی جلب رضایت آحاد 

جامعه باشند. )7/30(
1921- خیلی حیرت انگیز است که کانادا چند 
رسانه کشورمان را هم تحریم کرده. این خالف 

حق آزادی بیان است. )7/30(
1935- آقای علی مطهری نماینده سابق مجلس 
می گوید: حق اعتراضات قانونی را باید به رسمیت 

شناخت. صرفا به فکر شعار بودیم. )7/30(
1957- مدی��رکل پیش��ین خاورمیان��ه وزارت 
خارجه می گوید روس ها ب��ا درگیر کردن ایران 
می خواهند جلو احیای برجام را بگیرند. به نظر 
برخی از روس ها بازی های چندگانه زیاد دارند. 

چندان قابل اعتماد نیستند. )7/30(
2015- یک س��ناتور آمریکای��ی در یک ادعای 
وهم انگیز و خیالی گفته: پهپادهای ایران عالوه بر 
روسیه به اتیوپی هم ارسال می شود! به نظر امثال 

وی به هزیان گویی افتادند. )7/30(
2021- خبرگ��زاری فارس نوش��ته روز 30 مهر 
عده ای از دانش��جویان در محوطه دانشگاه تبریز 
تجمع کردند و خواستار تغییر وضعیت دانشجویانی 
شدند که به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. ما 
هم امیدواریم که مشکالت این دانشجویان طبق 

وعده رئیس دانشگاه رفع شود. )7/30(
2041- گفته ه��ای یک مقام روس��ی در مورد 
تشدید تحریم ها علیه ایران و اینکه اینها به نفع 
روس هاس��ت اصال قابل قبول نیست. امیدواریم 
س��خنان این ش��خص مسئول توس��ط برخی 

مقامات ما توجیه نشود. )7/30(
2057- با قطعی واتساپ و اینستاگرام آیا خود 
مسئوالن از این پلتفرم ها استفاده نمی کردند؟ از 

توئیتر استفاده نمی کنند؟ )7/30(
2105- هرگاه اعتراضات و آش��وب هایی اتفاق 
می افتد قطعا دس��ت های پنهان، نفوذ خارجی 
و فریب عده ای در این جریان ها مش��هود است. 
اما بدنه اصلی نارضایتی ها باید توسط دولتمردان 

شناسایی و برای آن فکر چاره باشند. )7/30(
2112- یکی از دالیل فاصله نسل جوان با تفکر 
مسئوالن ورود آنها به دنیای ارتباطات و آشنایی 
با سیستم مدرن زندگی است. برای همین نسل 
امروز قابلیت تطبیق خود را با نسل های گذشته 

و اندیشه آنان را ندارد. )7/30(
2125- باید محققین، متخصصان جامعه شناسان 
بررسی های کارشناسانه ای روی نسل جدید انجام 
می دادند مدیریت های فرهنگی باید برنامه های 
خود را با توجه به تغییر نس��ل ها به روزرس��انی 
می کردند. ظاهرا این کارها صورت نگرفته و این 

نقصان بزرگ در جامعه است. )7/30(
2210- واقعیت ب��ارز و عینی در جامعه وجود 
شکاف نسل هاست. این ش��کاف ها را می شد با 
به روزرس��انی و تغییرات اساسی در برنامه های 
فرهنگی ایجاد کرد، اما متأسفانه غالب برنامه ها 
در جهت یک س��لیقه انجام گرفته. لذا ش��کاف 
نسل ها روز به روز عمیق تر شده است. لذا در این 
مورد، نیاز به یک بازخوانی س��ناریوی مدیریتی 

کامال حس می شود. )7/30(
? اورژانس بیمارستان ها در خدمت تصادفی ها! نیمه 
شب پنجشنبه مورخه 28مهر از درد دست و شانه 
به خود می پیچی��دم به دلیل اینکه بیمه تامین 
احتماعی ام مجبور شدم به تریاژ بیمارستان تامین 
اجتماعی شهید دکتر معیری مراجعه کنم. پس از 
دقایق طوالنی وقتی نوبتم شد، پزشک تریاژ گفت: 
"باید وقت قبلی بگیرید و روزها به درمانگاه مراجعه 
کنی��د. اورژان��س مخصوص تصادفی هاس��ت!" 
در حال��ی که برای دریافت نوب��ت درمانگاه ها به 
راحتی امکانپذیر نیست. بیمه شدگان که هر ماه 
مبلغ قابل توجهی بابت استفاده از خدمات رسانی 
مطلوب پرداخت می کنند، انتظار دارند هر ساعتی 
که ب��ه مراکز درمانی س��ازمان تامین اجتماعی 
مراجعه کنند، بدون اتالف وقت پذیرش شوند. اما 

این طور نیست. علی اکبر فرقانی
? روس��ا، معاونت ها و مام��وران کالنتری ها به 
علت پیش��گیری از هرگونه حوادث احتمالی و 
امنیت مردم با استقرار در برخی محل ها ساعت ها 
در خدمت هموطنان بودند و هس��تند که جای 
قدردانی دارد. آن هایی که با درگیری و به شهادت 
رساندن ماموران خدوم زحمات تالشگران فراجا 
را نادیده می گیرند هدفش��ان چیست؟  علی از 

خیابان پیروزی تهران
? چ��را خ��ط B.R.T پایانه الل��ه - جوانمرد 
قصاب به ویژه ساعت 22:30 به بعد با تاخیر به 
ایستگاه ها می رسند. بگذریم از این که پله های 
بیشتر ایستگاه ها در بزرگراه امام علی)ع(، شب ها 
تاریک است. شب های گذشته چند مسافرنما با 
هول دادن مسافران، تلفن همراه یکی از مسافران 
را به سرقت بردند. از شهردار تهران تقاضا داریم 
ب��ه فکر افزایش اتوبوس و رفع اتالف وقت مردم 

باشند. عرفان از تهران
?ماه مهر هم تمام ش��د، بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی هفت ماه مورد بی مهری قرار گرفتند و از 
مابه التفاوت حقوق شان خبری نشد. خلف وعده، 
بی تفاوتی، س��هل انگاری و دروغ گویی از سوی 

مسئوالن تا کی قرار است ادامه یابد؟! ع. فرقانی
پیامهای مردمی در صفحات ۴-۲
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مدیریت بحران 

ضرورترسوبزدایی
۵سدتأمینکنندهآبتهران

مدی��ر کل مدیری��ت بحران اس��تان تهران از 
ضرورت رسوب زدایی از پنج سد تأمین کننده 
آب در استان تهران خبر داد.به گزارش ایسنا، 
حام��د یزدی مه��ر، در این باره اظه��ار کرد: 
عصر روز پنج ش��نبه نشستی با حضور رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد که 
طی آن نکات و موارد بس��یار مهمی در حوزه 
مدیریت بحران کشور مطرح شد.وی ادامه داد: 
در این نشس��ت به م��واردی از جمله احداث 
س��دهای زیرزمین��ی، توجه به هش��دارها در 
خصوص میزان آب موجود در سدهای استان 
 تهران، اهمی��ت پایبندی به نقش��ه آمایش، 
رسوب زدایی از س��دها، جلوگیری از احداث 
س��اختمان در مح��دوده گس��ل ها و مس��یر 
سیالب ها و توجه ویژه به آموزش در مدیریت 
مطلوب بحران ها اش��اره ش��د.به گفته وی، با 
توجه به کاهش حجم آب در س��دها رس��وب 
زدایی پنج س��د تأمین کننده آب در اس��تان 
تهران ضرورت دارد.مدیر کل مدیریت بحران 
استان تهران گفت: همچنین در این نشست 
عنوان شد که باید به میزان مصرف آب توجه 
بیشتری داشت. عالوه بر آن با توجه به اینکه 
حجم زیادی از س��دهای تأمین کننده آب در 
اس��تان تهران کاهش و گل والی و رس��وبات 
گرفته است موضوع صرفه جویی در مصرف آب 
و ضرورت رسوب زدایی سدهای موجود بیش 
از پیش اهمیت پیدا کرده است. بر اساس اعالم 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر 
وجود سه گس��ل بسیار خطرناک در محدوده 
استان تهران، در این زمینه تاکید می شود که 
باید از احداث س��اختمان در محدوده گسل ها 

و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
 مسکن

مصوبهافزایش
حقمسکنکارگران،

ازفروردینمحاسبهمیشود
 عل��ی خدای��ی گف��ت: مصوبه حق مس��کن
 ۶50 هزار تومانی کارگران باید از فروردین ماه 
اجرایی شود و کارفرمایان باید مابه التفاوت آن 
را پرداخت کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان نماینده کارگران در شورای عالی کار با 
اش��اره به ابالغیه مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگ��ران گفت: کارگ��ران از ابتدای فروردین 
1401، هر ماه 100 هزار تومان از کارفرما بابت 
عدم اجرای ناقص مصوبه حق مسکن کارگران 
طلب دارند. س��ال گذشته مبلغ حق مسکن 
کارگران 450 هزار تومان بود که اس��فند ماه 
سال گذشته توسط شورای عالی کار پیشنهاد 
۶50 ه��زار تومان در کن��ار دیگر افزایش های 
مزدی پیش��نهاد ش��د بود که در یک رفت و 
برگش��ت هیئت دولت ابتداً مبل��غ 550 هزار 
تومان تصویب شد و با پیگیری هایی که صورت 
گرفت این مبلغ به همان مصوبه شورای عالی 
کار یعنی مبلغ ۶50 ه��زار تومان تغییر کرد. 
با توجه به مصوبه ش��ورای عالی کار پرداخت 
این حق مس��کن فارغ از اینک��ه چه زمانی به 
تصویب می رس��د بای��د از ابت��دای فروردین 
پرداخت می شد و در حال حاضر هم این مابه 
التفاوت باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخته 
شود. مبلغ اولیه ای که تصویب شد 550 هزار 
 تومان بود یعنی باید از ابتدای سال کارفرمایان
 550 هزار تومان را پرداخت می کردند و طبق 
مصوبه جدید 100 تومان مابه التفاوت وجود 
دارد؛ اگر کارفرمایان از ابتدای سال رقم 550 
هزار تومان را به کارگران پرداخت کرده باشند 
باید ما به التفاوت آن یعنی 100 هزار تومان به 

ازای هر ماه پرداخت کنند.

 خبر 

قرنطینهدر"ووهان"
۳سالپسازظهور
اولینعفونتکووید

مقامات چین بار دیگر بخش��ی از "ووهان" را 
تقریبا سه سال پس از ظهور اولین مورد ابتال به 
کووید در این شهر، قرنطینه کردند.به گزارش 
ایسنا،  ش��هرهای چین از ووهان در مرکز این 
کشور گرفته تا "ش��ینینگ" در شمال غرب، 
محدودیت های کووید-19 را دو برابر می کنند، 
ترددها محدود شده و میلیون ها نفر در تالش 
برای توقف گسترش شیوع بیماری  در وضعیت 
قرنطینه ق��رار می گیرند.چین رو پنج ش��نبه، 
سومین روز متوالی با ثبت بیش از 1000 مورد 
جدید ابتال به کووید را در سراس��ر این کشور 
گزارش کرد و این آمار هرچند در مقایس��ه با 
ده ه��ا هزار مورد ابتال در روز که ش��انگهای را 
اوایل سال جاری وارد وضعیت قرنطینه کامل 
کرد، در حد متوس��ط است اما برای بازگشت 
محدودیت های بیشتر به سرتاسر چین کافی 
است.ووهان )محل اولین شیوع کووید-19 در 
جهان در اواخر سال 2019( در این هفته حدود 
20 تا 25 عفونت جدید در روز را گزارش کرد. 
همچنین این شهر طی 14 روز گذشته 240 
مورد ابتالی جدید را ثبت کرده است. بر همین 
اس��اس مقامات محلی به بی��ش از 800 هزار 
نفر در یک منطقه مرکزی از این شهر دستور 
دادند که تا 30 اکتبر )یکشنبه آینده( در خانه 
بمانند.گوانگژو، چهارمین شهر بزرگ چین به 
لحاظ اقتصادی و مرکز استان گوانگدونگ نیز 
روز پنج ش��نبه تردد را در محله های بیشتری 
محدود کرده و مردم را در خانه های خود نگه 
داشت چراکه این مناطق با افزایش موارد ابتال 
به کووید برای چهارمین هفته متوالی، پرخطر 

تلقی می شوند.

آفتاب یزد: مرکز وکالی قوه قضاییه در محکومیت حادثه تروریستی 
اخیر بیانیه ای صادر کرد که بدین شرح است :

حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن  موسی علیه السالم که منجر 
به ش��هادت و مجروحی��ت جمعی از زائران و هموطنان عزیز ش��د 

موجب اندوه و تاثر فراوان گردید.
دش��منان قس��م خورده و عناصرضدانقالب خارجی وداخلی  درایام 
اخی��ر، باص��ف آرایی همه جانبه وب��ا تمام ت��وان و ظرفیت  خویش 
نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد،لذا این بار به توّسل به شیوه 
تروریس��ت های تکفیری و به نحو ناجوانمردانه ای  با عداوت وکینه 

توزی همیشگی خویش ،مردم مظلوم ، بی دفاع و متدیّن، را به خاک 
و خون کش��اندند و بی شک تمام اشخاصی که در اغتشاشات اخیر 
بستره و زمینه توطئه ها دشمن را مهّیا و موجبات خلق چنین فاجعه 
دلخراش��ی توسط وی را فراهم نمودند ،درپیشگاه خداون سبحان و 
مردم عزیز مسئول و قطعاً وهمانندهمیشه ،چنین اقدامات تروریستی 
مذبوحانه ای ، اندک تأثیری در عقب نش��ینی مواضع انقالبی مردم، 
دردفاع ازکی��ان و ارزش های اصی��ل وواالی انقالب ونظام  کریمه 
 جمه��وری اس��المی ایران و مق��ام عظمای والیت و رهب��ری ،امام 

خامنه ای حفظه اهلل نخواهد داشت 

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحناله 
الف��دا، مقام معظم رهب��ری، مردم والیت مدار ای��ران و خانواده های 
ش��هدای این حادثه تروریستی ، برای ارواح طیبه شهدای  واالمقام 
علو درجات و رضوان الهی و برای مجروحین و مصدومین این حادثه 
تروریستی  شفای عاجل و کامل را از درگاه خداوند متعال مسئلت 
و مرکز وکال، کارشناس��ان رسمی و مش��اوران خانواده قوه  قضائیه، 
به منظور حمایت از خانواده های معّظم شهدای واالمقام ومجروحان  
این حادثه تروریس��تی ، آمادگی  همه جانبه خود درجهت هرگونه 

ارائه خدمات حقوقی رااعالم می دارد .

به دنبال اغتشاشات روز جمعه هشتم مهر ماه شورای تامین سیستان 
و بلوچستان، بیانیه ای صادر کرد. به گزارش فارس، در این بیانیه آمده 
است: روز جمعه هشتم مهر ماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در 
شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کالنتری 1۶ در مجاورت 
مصالی نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. 
در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع 
کالنتری متاسفانه برخی هموطنان مظلوم و و نمازگزاران جان خود را 
از دست داده و مجروح شدند. پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با 
سوءاستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و 
اماک��ن مختلف، اقدام به آتش زدن به اموال عمومی و خصوصی کرده 
و با نیروهای حافظ امینت درگیر ش��دند که در این حوادث تعدادی 
از اغتش��اش گران و افراد بیگناه کش��ته و جمعی از نیروهای خدوم 
انتظامی و امنیتی نیز به ش��هادت رس��یدند. ب��ه دنبال حادثه غمبار 
زاهدان طی دس��تور مستقیم ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران وزیر 
کش��ور در زاهدان حضور یافته و با پیگیری مس��ئوالن عالی امنیتی 
و دفاعی کش��ور هیئتهای کارشناسی به منظور بررسی علل زمینه ها 
چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای 
دسترس��ی به روایتی دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار 
قرار دادند. تیم های بررس��ی و هیئت های اعزام شده به زاهدان ضمن 
گفتگو با مس��ئوالن امنیتی و فرماندهان انتظامی بررس��ی فیلم های 
مداربسته سطح ش��هر، جمع آوری شواهد میدانی گفتگو با شاهدان 
عینی و مجروحان حادثه و دیدار با س��ران طوایف و علمای دینی به 

بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند. 
نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح زیر برای مردم انقالبی و عموم 

هموطنان به شرح زیر است: 
1- ح��وادث روز جمعه 8 مهرماه زاه��دان در 2 بازه زمانی و محیط 
متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه انگیزه و 

اقدام با هم متفاوت است. 

2- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر150 نفر که حضور افراد 
مس��لح در میان آن ها به اثبات رسیده با حمله به کالنتری1۶ ضمن 
پرتاب س��نگ تیراندازی هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار 
کالنت��ری، به قصد تخری��ب درب و دیوار و نهایت��ا ورود به کالنتری 
آغاز اغتش��اش بوده و با به آتش کش��یدن خودروی پلیس و مجروح 
نمودن تعدادی از کادر انتظامی تالش کردند تا حوزه انتظامی مذکور 
را ب��ه تصرف خود درآورند که اقدام اغتشاش��گران برای تصرف حوزه 
انتظام��ی ب��ا عکس العمل پرس��نل حاضر در کالنت��ری عقیم ماند. 
)استفاده از گاز اشک آور به کار گیری سالح ساچمه زن و تیر اندازی( 
3- به دلیل مجاورت کالنتری1۶ با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه 
نش��دن کامل مصلی درگیری مس��لحانه و نیز تیران��دازی نیروهای 
انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی 
از شهروندان نماز گزار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش 

نداشتند. 
4- پ��س از پایان درگیری های مرحله اول در اطراف کالنتری برخی 
افراد و نیز افرادی مسلح با سوء استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف 
مس��جد مکی پشت بام های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به 
اغتش��اش کرده ضمن تخریب و آتش زدن ام��وال عمومی دولتی و 

خصوصی درگیری مسلحانه را آغاز می کنند. 
5- ش��ورای تامین اس��تان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از 
گسترش ناامنی حفظ جان و مال شهروندان نسبت به اعالم وضعیت 
امنیتی در ش��هر اقدام و مرحله مقابله نیروه��ای امنیتی و انتظامی 
با گروه های مس��لح آغاز و تا اواخر ش��ب ادامه می یابد در این مقطع 
زمانی نیز تعدادی از افراد مس��لح کش��ته و ۶ نفر از حافظان امنیت 
از جمله س��ردار سرافراز هاشمی به ش��هادت رسیدند و گروهی نیز 

مجروح می شوند. 
۶- بر اس��اس مس��تندات موجود تاکنون تعداد مجموع جانباختگان 
ح��وادث هش��ت مهر و روزهای بعد از آن در ش��هر زاه��دان 35 نفر 
می باش��د که ش��امل برخی از نمازگزاران در مصل��ی، جان باختگان 
در مرحله اول اطراف کالنتری، کش��ته شدگان از افراد مسلح در اثر 
درگیری های سطح شهر و همچنین شهروندان بیگناه به قتل رسیده 

توسط اشرار در مناطق مختلف می باشد. 
در پایان شورای تامین به مردم اصیل و انقالبی شهر زاهدان خصوصا 
خانواده ش��هدا و جانباختگان تسلیت عرض می نماید و جهت تحقق 
دستور ریاس��ت محترم جمهوری برای اجرای عدالت ضمن پذیرش 
قص��ور برخ��ی از ماموران و عزل رئیس وقت کالنت��ری1۶ و فرمانده 
انتظامی شهرس��تان زاه��دان و همچنین جبران خس��ارات وارده به 
جانباخت��گان بی گن��اه و خانواده های آنان اعالم م��ی دارد که پرونده 
ح��وادث تلخ زاهدان اع��م از محرکین اغتشاش��گران و مهاجمان به 
کالنتری و از طرفی مس��ئولین ذیربط انتظامی جهت رس��یدگی به 
تخلفات به جرائم تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی 
همه جانبه به مرجع قضائی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس 
ضوابط قانونی مورد رس��یدگی قرار گیرد. الزم به ذکر است چنانچه 
طی بررس��ی های تکمیلی و مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا 
تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام 

به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

 جزییات عزل فرمانده انتظامی زاهدان

 سرپرس��ت اداره کل هواشناس��ی اس��تان تهران با بی��ان اینکه 
اس��تان تهران طی مهرماه نس��بت به بلندمدت94 درصد کاهش 
بارندگی داش��ته اس��ت، اظهار کرد: پیش بینی می شود که از آذر 
م��اه و به خصوص ط��ی دی ماه، بارش به ش��رایط نرمال گرایش 
داشته باشد.مازیار غالمی در گفت وگو با ایسنا، درباره دما و بارش 
س��ه ماه آینده اظهار کرد: براساس تحلیل جدیدترین نقشه های 
پیش بینی فصلی طی س��ه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح 
اس��تان حدود 0.5 تا 1 درجه باالتر از نرمال پیش بینی می ش��ود 

و متوس��ط بارش استان در بهترین ش��رایط، در حد نرمال مورد 
انتظار است.وی افزود: از نظر توزیع ماهانه نیز پیش بینی می شود 
که به تدریج از آذر ماه و به خصوص طی دی ماه، بارش به شرایط 
نرمال گرایش داش��ته باشد.سرپرست اداره کل هواشناسی استان 
ته��ران درباره میزان بارندگی ها در مهرماه گفت: تجزیه و تحلیل 
آمارهای دریافتی از ایس��تگاه های هواشناس��ی استان بیانگر آن 
است که طی مهر ماه 1401، تنها 0.۶ میلی متر باران به صورت 
پهنه ای در اس��تان تهران ثبت شده است که نشان دهنده کاهش 

94 درص��دی بارش نس��بت به دوره آم��اری بلند مدت و کاهش 
7۶ درصدی نسبت به سال قبل است.وی افزود: اکثر استان های 
کش��ور تحت تاثیر کم بارشی قرار دارند به گونه ای که کل کشور 
در مه��ر م��اه با کاهش 53 درصدی روبه رو بوده اس��ت. اس��تان 
تهران هش��تمین استان کشور بوده که بیش��ترین کاهش بارش 
را داشته است.بیش��ترین کاهش بارش در استان تهران به ترتیب 
 مربوط به شهرستان های فیروزکوه، ش��میرانات، دماوند و تهران 

بوده است.

معاون بیمه و خدمات س��المت سازمان بیمه سالمت با اشاره به 
برداشته ش��دن سقف نسخه نویس��ی کاغذی به دنبال اختالالت 
اینترن��ت در حدود یک ماه گذش��ته گفت: در ی��ک ماه اخیر به 
دلیل ش��رایط خاص کش��ور و مش��کالت کن��دی اینترنت، افت 
ح��دود 20 درصدی در تعداد نس��خ الکترونیک ب��ه وجود آمده 
اس��ت اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، 
ت��داوم دارد.دکتر مهدی رضایی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره 
به اینکه الزامات قانونی اجرای طرح نس��خه نویس��ی الکترونیکی 
در برنامه های پنجم و شش��م توس��عه آمده است، گفت: در ماده 
74 برنامه شش��م توسعه درباره نس��خه نویسی الکترونیک تاکید 
ش��ده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی 
س��المت مکلف اس��ت در مدت 2 س��ال اول اجرای قانون برنامه 
نس��بت به استقرار س��امانه پرونده الکترونیکی س��المت ایرانیان 
و س��امانه های اطالعاتی مراکز س��المت با هماهنگی پایگاه ملی 
آمار ایران و س��ازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، 
من��وط ب��ه اذن آنها، محرمانه ب��ودن داده ها و با اولویت ش��روع 

برنامه پزش��ک خان��واده و نظام ارجاع، اقدام کن��د. همچنین در 
 طرح تحول س��المت نیز بر نس��خه نویس��ی الکترونیکی، تاکید 
ش��ده اس��ت.وی افزود: بر این اساس س��ازمان بیمه سالمت نیز 
موظف ش��د در راس��تای اهداف برنامه شش��م توسعه، همچنین 
تکالی��ف قانون��ی من��درج در آن از جمله بند ث م��اده ۶7 و بند 
چ م��اده 70 قان��ون، به همراه بن��د ج تبص��ره 17 قانون بودجه 

سال 1398 و سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
سالمت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان 
و حذف دفترچه های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی 
از تیرماه س��ال 1400 آغاز ش��د و س��رانجام با الزام حذف نسخ 
کاغذی از ابتدای دی ماه الزم االجرا ش��د.او درباره آخرین اخبار 
و اطالعات درخصوص موضوع نسخه نویسی الکترونیک، توضیح 
داد: درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان 
در حال اجرا است و میانگین 98 درصد نسخی که برای ما ارسال 
می شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل 
شرایط خاص کشور و مشکالت کندی اینترنت، افت 20 درصدی 
در تعداد نس��خ الکترونی��ک به وجود آمده اس��ت اما خدمات ما 

همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. 
بر اس��اس پیش بینی ها وزارت بهداش��ت دس��تورالعملی نوشته 
اس��ت که هرگاه زیرساخت هایا ش��بکه های ارتباطی مختل شود، 
بر اساس آن می توان با راه جایگزین، نسخه نویسی را دنبال کرد. 
در ش��رایط اخیر هم اعالم کردیم هر جایی که با قطعی ش��بکه 
یا اینترنت مواجه باش��یم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار 

قرار گرفته است.

س��خنگوی طالبان در پیامی حمله تروریستی در حرم شاهچراغ 
شیراز را محکوم کرد.

ب��ه گ��زارش ایلن��ا، ذبی��ح اهلل مجاهد در حس��اب توئیت��ر خود 

نوش��ت:امارت اس��المی حمل��ه وحش��یانه علی��ه نمازگ��زاران 
و زائری��ن در ش��یراز ای��ران را ش��دیدا تقبی��ح می نمای��د و ب��ا 
 خانواده ه��ای قربانی��ان و تم��ام م��ردم ای��ران اب��راز همدردی  

می کند. متأس��فانه که فتنه انگیزهای تکفیری در افغانستان نیز 
چند بار مردم بی گناه را هدف قرار داده اند، آنها دش��منان اسالم 

و مسلمانانند.

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: اروپا و آمریکا خود را در قبال 
اوکراین مسئول می دانند و می خواهند که دو طرف هرچه زودتر به 
یکدیگر نزدیک شده و مذاکره کنند. »فریدون مجلسی« کارشناس 
مسائل بین الملل با اشاره به مواضع روسیه در مورد احتمال استفاده 
 اوکرای��ن از بمب کثی��ف در گفت وگو با ایلنا عن��وان کرد: واقعیت 
غیر قابل انکار این است که تمام دولت های موجود در نظام بین الملل 
سعی می کنند که کلمه »بمب کثیف« را در یک حالت محرمانه نگه 
دارند و از آن صحبتی به میان نیاید تا جنبه پنهانی آن حفظ شود. 
بدون شک بهره برداری از چنین تسلیحاتی توسط هر یک از اعضای 
سازمان ملل خطرناک به حساب می آید اما مساله اینجاست که طرح 
چنین موضوعی از سوی روسیه آن هم در شرایط فعلی به هیچ وجه 
عادی به حساب نمی آید و نشان دهنده مولفه های تایید نشده و بعضاً 
مخرب است. روسیه مدعی است که اوکراین احتمال دارد که از بمب 
کثیف اس��تفاده کند که به نظرم این موضوع تا به اینجای کار یک 

بزرگنمایی رسانه ای و سیاسی به حساب می آید.
وی ادامه داد: در مورد ادعای روس��یه دو نکته اساس��ی وجود دارد؛ 
نکته اول این اس��ت که اگر ما ف��رض را بر این بگذاریم که اوکراین 
به دنبال استفاده از چنین تسلیحاتی است، بدون شک نمی تواند از 
آن علیه مواضع روسیه در خاک خود که واقع در قسمت شرقی این 
کش��ور است استفاده کند. این تحلیل واقعاً غیرعقالنی است که ما 

بخواهیم بگوییم اوکراین قرار است علیه مردم خودش در شرق این 
کشور از بمب کثیف استفاده کند. نکته دوم هم این است که حتی 
اگر اوکراین از بمب کثیف علیه روسیه هم استفاده کند باز هم این 
مساله علیه کی یف در مجامع جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرد 
که بازهم به هیچ وجه نمی توان آن را عقالنی دانست. به همین دلیل 
معتقدم که روسیه در حال سناریونویسی علیه اوکراین است. توجه 
داش��ته باش��ید که پس از جدایی اوکراین از شوروی سابق، انحصار 

تسلیحات هسته ای این کشور در اختیار مسکو قرار داشت.
این دیپلمات پیش��ین کش��ورمان گفت: حاال پرسش این است که 
آیا اورانیوم غنی ش��ده و پلوتونیوم دارای تشعش��ع پس از استقالل 
اوکراین از این کش��ور به روسیه منتقل ش��ده است یا خیر؟ پاسخ 
را باید در س��ناریو فعلی روسیه دنبال کرد. آنها می خواهند بگویند 
که این بمب های کثیف همان موادی اس��ت که از زمان شوروی در 
اوکراین باقی مانده بوده اس��ت. به موازات این مساله نباید فراموش 
کنیم که دولت روسیه فریب تبلیغات دوران شوروی را خورده است. 
این کشور از منظر جغرافیایی و اقتصادی بزرگ ترین و ثروتمندترین 
س��رزمین دنیا به حساب می آید اما باید متوجه باشیم که ابر قدرت 
بودن بر اس��اس مولفه های کالسیک قدیمی، دیگر در دنیای امروز 
جایی ندارد. به عبارت دیگر اینکه بگوییم روس ها به دلیل در اختیار 
داش��تن موش��ک و ادوات جنگی قدرت بالمنازعه جهان به حساب 

می آیند کاماًل غلط است. همین حاال جمعیت ایران و ترکیه را اگر 
با یکدیگر جمع کنید، می بینیم که مجموع آن از جمعیت روس��یه 
بیش��تر می ش��ود و به همین دلیل معتقدم که مولفه های ابرقدرت 

بودن در نظام بین الملل تغییر کرده است.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: ادامه جن��گ می تواند یک فضای 
فرسایشی برای روسیه به وجود بیاورد و از این منظر معتقدم مسکو 
توانمندی مقاومت و ادامه جنگ در اوکراین را ندارد. از سوی دیگر 
باید متوجه بود که اروپا و آمریکا هم خود را در قبال اوکراین مسئول 
می دانند و می خواهند که دو طرف هرچه زودتر به یکدیگر نزدیک 
ش��ده و مذاکره کنند؛ چراکه دنیا باید س��عی کند جلوی کشتارها 
در جنگ اوکراین گرفته ش��ود. اینکه دیده می شود رئیس جمهوری 
روس��یه به دنبال هماهنگی کردن بیش��تر اعض��ای کابینه خود با 
یکدیگر در بحث پش��تیبانی از جنگ اوکراین اس��ت نشان می دهد 
که رهبران جهان اصوالً در شکس��ت ها به دنبال شریک می گردند؛ 
چراکه در پیروزی هیچکس نیاز به ش��ریک ندارد. بر همین اساس 
باید متوجه بود که ادعای اس��تفاده اوکراین از بمب کثیف می تواند 
یک فریب برای خریدن وقت توس��ط روس��یه در عرصه سیاسی به 
میدانی باش��د و در فاز دیگر مسکو می خواهد از این طریق به سایر 

دارندگان بمب کثیف در دنیا هشدار بدهد.

 مجلسی، کارشناس مسائل بین الملل تشریح کرد:

تهرانرتبهدهمگرمتریناستانکشوررابهخوداختصاصداد

افت۲۰درصدینسخهنویسیالکترونیکدریکماهگذشته

سخنگویطالبانحملهتروریستیدرشیرازرامحکومکرد

بیانیهمرکزوکالیقوهقضاییهدرمحکومیتحادثهتروریستیاخیر

پشتپردهادعایمسکودربارهاستفادهاوکراینازبمبکثیف



آفتاب یزد_ یگانه ش�وق الش�عراء: پاییز فصل س��فر و ورود گردشگر به ایران 
است اما همزمان با اعتراضات،قطعی اینترنت و فیلترینگ گسترده بسترهایی مانند 
اینستاگرام به نظر می رسد صنعت گردشگری کشور دچار ضرر و زیان های عمده ای 
ش��ده اس��ت. درحالی که گردش��گری پس از تاثیرات کرونا در تالش بود که جان 
تازه ای بیابد، قطعی اینترنت و  مس��دود ش��دن ش��بکه های اجتماعی به گفته عضو 
هیئت مدیره جامعه الکترونیکی گردش��گری ایران س��بب ضرر و خسارت به بیش 
از ۶۵ درص��د کس��ب و کارهای آنالین گردش��گری و س��امانه های فروش خدمات 
گردش��گری شده است.بر اس��اس آمارهای اعالمی بیش از ۱۱ میلیون نفر از طریق 
ش��بکه های مجازی کسب درآمد می کنند، از این میزان حدود ۹ میلیون تن یعنی 
۸۳ درصد از طریق اینس��تاگرام در حال کسب درآمد هستند. که با قطعی اینترنت 
و مس��دود ش��دن ش��بکه های اجتماعی تمامی آنها متضرر ش��دند.وضعیت فعاالن 
گردشگری و سامانه های فروش تور، بلیت، هتل، مجموعه های گردشگری به مراتب 
بدتر است و با قطعی یک ماه گذشته اینترنت و شبکه های اجتماعی بیش از گذشته 
متضرر ش��ده اند. پلتفرم اینس��تاگرام، بستر مناس��بی برای نمایش و معرفی فیلم 
و جاذبه های گردش��گری بود و بس��یاری از دفاتر خدمات مسافرتی از این پتانسیل 
برای معرفی خود استفاده می کردند، ضمن اینکه گشت در اینستاگرام برای کاربران 
ای��ن امکان را فراهم می کرد تا با دیدن عکس ها و فیلم های یک مکان یایک جاذبه 

بیشتر جذاب آن شوند و تور آن را بخرند.
<ریزش شدید فروش سایت های هواپیمایی

رضا الفت نس��ب،عضو هیئت مدیره اتحادیه کس��ب و کارهای اینترنتی »از ریزش 
ش��دید فروش س��ایت های هواپیمایی« خبر داد، به گفته او »در یک ماه گذشته با 
قط��ع بودن اینترنت اپراتورهای گوش��ی همراه و در برخ��ی مناطق قطع یا ضعیف 
بودن اینترنت ثابت کاربران اس��تفاده کننده به س��ختی می توانستند بلیت هواپیما و 
قطار تهیه کنند؛ امکان دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما 

و سایر خدمات سفر را نداشتند.«
<خسارت بسیار سنگین

مش��کل کسب و  کارهای اینترنتی گردش��گری تنها به فروش بلیت ختم نمی شود؛ 
اطالع رسانی س��فر و همچنین تغییر در س��اعت پروازها نگرانی هایی را برای مردم 
فراه��م کرده اس��ت. تقی حس��ین زاده، دبیر جامع��ه گردش��گری الکترونیکی به 
می گوید:»بلیت های رزرو شده هواپیما که پیش از نا آرامی های این یک ماه گذشته 
انجام ش��ده بود،امکان صدور نداش��ت و س��ردرگمی هایی را برای مردم و مسافران 
ب��ه وجود آورده ب��ود.«او با انتقاد از محدودیت های ایجاد ش��ده برای ش��بکه های 
اجتماع��ی و اینترنت بیان می کند:» بازاریابی دیجیت��ال یکی از روش های مهم در 
گردش��گری اس��ت و هرگونه اختالل در فضای مجازی مستقیم بر گردشگری تاثیر 
می گذارد چون بیش از نیمی از فعالیت این صنعت در ارتباط با شرکت های مختلف 
به صورت لحظه ای و در فضای مجازی انجام می گیرد.«وی یادآور می ش��ود:» بیش 
از ۲۰ش��رکت مهم و اصلی به فروش خدمات آنالین گردش��گری می پردازند ضمن 
اینکه بیش از چهار و هزارو پانصد آژانس مسافرتی دارای وبگاه هستند که از طریق 
 آن ب��ه معرفی  فروش محصوالت و بس��ته های س��فر و خدمات خ��ود می پردازند.«
حسین زاده خسارت وارد شده به شرکت های فعال، استارتاپ ها، سامانه رزرواسیون 
و فروش بلیت،هتل و تور را به دلیل قطعی اینترنت بس��یار سنگین دانست:»چراکه 
بس��یاری از آن ها گارانتی هتل و پرواز کرده اند و با قطعی اینترنت نتوانس��تند آنها 
را بفروش��ند.«به گفته حس��ین زاده: »بی��ش از ۸۰ درصد مردم پیش از س��فر به 
جس��تجوی اطالعات مقصد سفر خود و بررسی قیمت های مختلف تور،بلیت و هتل 
در فض��ای اینترنت می پردازن��د، این ظرفیت مورد توجه بس��یاری از فعاالن حوزه 
گردشگری است و هزینه های زیادی را برای جستجوهای اینترنتی انجام می دهند؛ 

با مسدود شدن جستجوگر گوگل بسیاری از جستجوها از بین رفت و تقاضای سفر 
نیز کاهش پیدا کرد.«

<از بین رفتن فرصت دیده شدن جاذبه ها
سعید شفیعا کارشناس گردشگری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:» شبکه های 
اجتماعی نقش بسیار زیادی در تصویر سازی از کشور ما دارند. یعنی آن چیزی که 
در کش��ور عرضه می شود بسیار خوب در این شبکه ها امکان نمایش پیدا می کنند. 
یکی از ابزارهای بس��یار خوب در این حوزه اینس��تاگرام اس��ت زیرا این پلتفرم در 
جامعه کاربران زیادی دارد. خاصیتی که اینس��تاگرام در این چند سال برای کشور 
ما داش��ت این بود که گردش��گر خارجی وقتی به کش��ور ما می آمد دیتایی منتشر 
می کرد که افراد آن را مش��اهده می کردند و تاثیر تبلیغات منفی علیه کش��ور ما در 
حوزه گردش��گری تا حدودی کمتر می شد. از سوی دیگر اینستاگرام فضای خوبی 
ب��رای نمایش داش��ت و فرصت دیده ش��دن جاذبه ها را فراهم می ک��رد. ما در این 
خص��وص داده آماری دقیقی نداریم که بتوانیم با اس��تناد به آن ها اظهار نظر کنیم 
اما می دانیم که اینستاگرام جایگاه مهمی در صنعت گردشگری کشور ما دارد. برای 
مثال فرصت از گردشگران خارجی گرفته می شود و وقتی به کشور ما سفر می کنند 

دیگر نمی توانند انتشار لحظه ای داشته باشند. به هر حال شبکه های اجتماعی برای 
ارتباطات اجتماعی الزم هس��تند زیرا می توانند یک تصویر ارگانیک ایجاد کنند. با 
فیلترینگ ش��انس دیده شدن و ترویج جاذبه های گردشگری کشور از بین می رود. 

صنعت گردشگری نسبت به این نوع از بحث ها بسیار مظلوم واقع می شود.«
<گردشگری در دنیای متاورس

 اردش��یر اروجی از دیگر کارشناس��ان این ح��وزه در این باره ب��ه آفتاب یزد گفت:
» قطعا قطعی اینترنت و فیلتر ش��دن پلتفرم هایی مانند اینس��تاگرام به گردشگری 
صدمات فراوانی زیاد زده اس��ت. پلتفرم هایی مانند واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و... 
در حقیقت پلتفرم هایی هس��تند که گردش��گری جهان بر روی آن ها فعالیت دارد. 
دنیا از گردش��گری فیزیکی به سمت گردش��گری الکترونیکی حرکت کرده و حتی 
اخیرا دنیای متاورس در این صنعت مطرح ش��ده است. اخیرا خبر رسیده است که 
کش��ور امارات، نقشه کامل دبی را در متاورس دیجیتال کرده و آماده شده است تا 
گردشگران مجازی دنیای متاورس بتوانند بازدید خود را از این کشور داشته باشند. 
به نظر من دنیای گردشگری آینده به سمت متاورس خواهد رفت و ما هرچه زودتر 
باید آثار تاریخی، ش��هر های تاریخی و جهانی ش��ده را آم��اده کنیم برای اینکه در 

دنیای متاورس معرفی شوند که ما خیلی تا این مرحله فاصله داریم.«
<صنایع دستی و بوم گردی

وی ادامه داد:» در دنیای الکترونیک افرادی که در صنف گردش��گری مش��غول به 
 کار بوده ان��د به دلیل قطع��ی اینترنت و فیلتر پلتفرم ها با مش��کالت زیادی مواجه 
ش��ده اند. این باعث ش��ده اس��ت که زندگی بی��ش از ۹ میلیون نف��ر که در صنعت 
گردشگری با این پلتفرم ها گره خورده بود با مشکل مواجه شود. فعاالن و عالقه مندان 
حوزه س��فر و گردشگری در ش��رایط کنونی با مشکل رو به رو شده اند زیرا آن ها از 
این ش��بکه ها برای کسب اطالعات اس��تفاده می کردند. اما این روزها این امکان در 
اختیار عالقه مندان این حوزه قرار ندارد. از طرف دیگر اقامتگاه های بوم گردی که 
کمک معیشتی برای قشر ضعیف جامعه بود نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. این ها 
از طریق اینس��تاگرام خود را معرفی می کردند و بدین وسیله می توانستند برای بوم 
گردی خود مش��تری جذب کنند. االن بس��یاری از صاحبان بوم گردی ها معترض 
هس��تند زیرا بس��یار زیاد متضرر شده اند. این گروه در ش��رایط کنونی نمی توانند 
معرفی و تبلیغات انجام دهند حتی افراد نمی توانند این بوم گردی ها را رزرو کنند. 
رزرواس��یون سیستم حمل و نقل و هتل ها نیز در ش��رایط کنونی با مشکل مواجه 
شده است. اخیرا فعاالن حوزه صنایع دستی در مناطق مختلف کشور فعالیت خود 
را شروع کرده بودند و از طریق شبکه های مجازی خصوصا اینستاگرام کارهای خود 
را معرفی می کردند و کاالهای خود را می فروختند. اینستاگرام فضای بسیار مناسبی 
 برای معرفی صنایع دس��تی و فرهنگ بومی ایران اس��ت اما متاس��فانه این امکان
 از بین رفته اس��ت. بس��یاری از اقش��ار محروم جامعه ما کار خود در صنایع دستی 
ش��روع کرده بودند و امید به آینده داش��تند اما با شرایط کنونی با مشکالت زیادی 
مواجه شده اند و نمی دانند باید چه کاری انجام دهند. همچنین گردشگری این شعار 
را داش��ت که قرار بود گردشگری ارزان و بومی شود و این مهم از طریق شبکه های 
مجازی در حال اتفاق افتادن بود. بس��یاری از س��فرهایی که قرار بود به کش��ور ما 
انجام ش��ود اخیرا کنسل شدند و دیگر انجام نمی شوند. بسیاری از گردشگرانی که 
قبل از قطعی اینترنت به ایران س��فر کردند ارتباط خود را با کشورش��ان از دس��ت 
دادند و دچار مشکل ش��دند زیرا دسترسی به شبکه های اجتماعی ممکن نبود. در 
حقیقت وقتی گردش��گری ما با زحمت تالش می کند خود را در دنیا معرفی کند با 
چنین مسائلی مواجه می شود. االن به نظر من بیشترین آسیب را بخش گردشگری 
دیده اس��ت و هنوز هم مشکل این بخش حل نش��ده و فعالین این حوزه با سختی 

مواجه هستند.«

  در گفتگوی آفتاب یزد با کارشناسان بررسی شد

 مرد 65 ساله کرجیتاثیر فیلترینگ  برگردشگری
 10 روز اسیر گروگان گیران بود

فرمان��ده انتظامی اس��تان از شناس��ایی و 
دس��تگیری عام��الن آدم ربای��ی و رهای��ی 
گروگان ۶۵س��اله توس��ط مام��وران پلیس 
آگاه��ی  البرز خب��ر داد. به گ��زارش رکنا، 
س��ردار عل��ی ابراهیمی، فرمان��ده انتظامی 
استان  البرز در تشریح این خبر اظهار کرد: 
در بیستم مهرماه سال جاری در پی شکایت 
ف��ردی مبنی بر فق��دان پدر ۶۵س��اله اش، 
بررس��ی موض��وع در دس��تور کار ماموران 
پلیس آگاهی شهرستان البرز قرار گرفت.او 
افزود: برابر اظهارات شاکی، فقدانی به قصد 
عزیمت برای امور کشاورزی از منزل خارج 
و دیگر به منزل برنگش��ته ل��ذا خانواده به 
منظور پیگیری به زمین کشاورزی مراجعه 
و خ��ودروی او را به ص��ورت بالصاحب در 
مح��ل پیدا کردند.این مقام مس��ئول گفت: 
ب��ا انجام اقدامات فنی و پلیس��ی تحقیقات 
ب��رای پیدایش فقدانی آغ��از و پس از انجام 
کلیه اقدامات مشخص شد فرد ناشناسی با 
او تماس تلفنی داش��ته که در این خصوص 
ف��رد مظنون شناس��ایی و تیمی متش��کل 
از مام��وران پلی��س آگاهی ب��ه محل اختفا 
 مته��م اعزام و پ��س از تعقی��ب و مراقبت 
چندین س��اعته او را دستگیر کردند.سردار 
ابراهیم��ی با بیان اینکه متهم پس از انتقال 
به پلیس آگاهی و در تحقیقات پلیسی اولیه 
منکر هرگونه ارتباط با فرد فقدانی شده بود، 
ادامه داد: پس از بازجویی فنی و بهره گیری 
از ش��گردهای پلیس��ی متهم لب به اعتراف 
گش��ود و به آدم ربایی اق��رار و بیان کرد که 
به درخواس��ت یکی از دوس��تان خود و به 
منظور گرفتن امضا برای تصاحب زمین های 
کشاورزی فرد ربوده شده اقدام به آدم ربایی 
کرده که در ادامه فرد مذکور نیز شناس��ایی 
و دس��تگیر ش��د.او اظهارک��رد: در پی اقرار 
متهمین، ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
بالفاصله به محل نگهداری فرد ربوده ش��ده 
اعزام و فرد گروگان را با دست وپاهای بسته 
شده در حمام مش��اهده و به پلیس آگاهی 
شهرس��تان الب��رز منتق��ل کردند.فرمانده 
انتظامی اس��تان  البرز در پایان یادآور شد: 
پلیس هم��واره برای خدمت گزاری به مردم 
آماده اس��ت و با قاطعیت، اشرافیت و تسلط 
ب��ا اینگون��ه اعمال مجرمانه بط��ور جدی و 

قاطعانه برخورد می کند.

 حوادث 

 نگرانی از ایمنی مدارس دایر شده در ساختمان های مسکونی
معاون حفاظت و پیش��گیری از حریق سازمان 
آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی ش��هر تهران از 
تبدیل س��اختمان های مس��کونی به مدارس و 
مراکز آموزشی ابراز نگرانی کرد.کامران عبدولی  
با اش��اره به بازدیدهای آتش نش��انی از وضعیت 
ایمنی مدارس ش��هر تهران اظهارکرد: سازمان 
آتش نش��انی تهران از چندین سال قبل بررسی 
وضعیت ایمنی اماکن موجود در شهر تهران را 
آغاز کرد که مدارس نیز از جمله این اماکن بود 
و ب��ه مرور زمان و به صورت جدی از س��ال ۹۷ 

بازدید از مدارس در دس��تورکار س��ازمان آتش نشانی قرار گرفت و بازدیدهای 
الزم را ب��ه صورت میدان��ی انجام دادیم.او که پی��ش از این در گفت وگویی با 
ایسنا، دوران کرونا را فرصتی مناسب برای ایمن سازی مدارس دانسته و بابت از 
دست رفتن این فرصت ابراز تاسف کرده بود، گفت:  در خردادماه امسال معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و جلسه مشترکی 
برگزار شد. در این جلسه نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و 
سازمان نوسازی مدارس شهر تهران نیز حضور داشتند و قرار شد تا این عزیزان 
لیس��تی از مدارس را به ما بدهند و ما نیز بر اس��اس ظرفیت خود بازدیدهای 
 الزم را انجام دهیم. در نهایت نیز در فاز نخست لیستی از ۸۰۴ مرکز آموزشی 
ش��امل مدارس دولتی به آتش نشانی معرفی شد. در این لیست مدارس غیر 
انتفاعی به ما معرفی نشد.درباره چرایی عدم ورود به موضوع ایمنی مدارس غیر 
انتفاعی و خطرات بهره برداری از برخی ساختمان های مسکونی به عنوان مدارس 

خصوصی اظهار کرد: این برنامه و مدارس��ی که 
بازدید از آن ها در اولویت بود از س��وی اداره کل 
آموزش و پرورش شهر تهران و سازمان نوسازی 
مدارس سیاست گذاری شده و ما تفکیکی قائل 
نش��دیم که به ما مدارس دولتی یا غیرانتفاعی 
را معرفی کنند. ما ش��اخص خود را بر اس��اس 
راه های خروج، ناایمنی، عمر بنا، تجهیزات ایمنی، 
تعداد افراد حاضر در مدرسه و... اعالم کردیم. از 
نظر ما تفاوتی ندارد که مدارس دولتی باش��د یا 
غیردولتی و مدارسی که ضعف ایمنی دارند باید 
اصالح وضعیت و ایمن سازی شوند. موضوع استفاده از ساختمان های مسکونی 
برای کاربری مدارس بسیار محرز و گاهی نگران کننده است.معاون حفاظت و 
پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اظهار کرد: 
بر اساس برآوردی که در اختیارداریم در شهر تهران حدود ۴۵۰۰ مدرسه وجود 
دارد که ۲۴۰۰ مدرس��ه دولتی و ۲۱۰۰ مدرسه غیر دولتی هستند. انتظار ما 
این است که وزارت آموزش پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با 
ما همکاری داشته باشند تا از همه این مدارس بازدید کرده و برای همه آن ها 
دستورالعمل صادر کنیم. باید شرایط ایمن سازی مدارس فراهم و بودجه الزم 
به آن ها اختصاص داده ش��ود.عبدولی در پایان تاکید کرد:  مسئله ایمن سازی 
آموزشگاه ها و سایر مراکز آموزشی نیز باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد 
که متاس��فانه اطالعات حاصله نش��ان از عدم توجه به این مسئله و  وضعیت 

ایمنی نامناسب است.

= سعید شفیعا: خاصیتی که اینستاگرام در این چند سال برای 
کش�ور ما داشت این بود که گردش�گر خارجی وقتی به کشور 
م�ا می آمد دیتایی منتش�ر می کرد ک�ه افراد آن را مش�اهده 
می کردن�د و تاثی�ر تبلیغ�ات منفی علیه کش�ور م�ا در حوزه 
گردشگری تا حدودی کمتر می ش�د. از سوی دیگر اینستاگرام 
فضای خوبی برای نمایش داشت و فرصت دیده شدن جاذبه ها 
را فراهم می کرد. ما در این خصوص داده آماری دقیقی نداریم 
که بتوانیم با اس�تناد به آن ها اظهار نظر کنیم اما می دانیم که 

اینستاگرام جایگاه مهمی در صنعت گردشگری کشور ما دارد

=اردش�یر اروجی: بس�یاری از گردش�گرانی که قب�ل از قطعی 
اینترن�ت به ایران س�فر کردن�د ارتباط خود را با کشورش�ان از 
دست دادند و دچار مشکل شدند زیرا دسترسی به شبکه های 

اجتماعی ممکن نبود

اجتماعی شنبه7 آبان   1401    شماره  6426 aftab.yz@gmail.com3

              آگهی  برگزاری مزایده عمومی اجاره آپارتمان 
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آفتاب یزد – یوسف خاکیان: »جالل مقامی« درگذشت، همانطور که 
چندی پیش »منوچهر اسماعیلی« از دنیا رفت، همانطور که پیشتر از او 
»شهال ناظریان« دار فانی را وداع گفت، همانطور که پیشترش »رفعت 
هاش��مپور« چهره در نقاب خاک کشید و همانطور که... و »ای وای چه 
سرنوشت جانسوزی« که هر از گاهی ما خاکیان زنده، یکی از جواهرات 
گرانقیمت عرصه صداپیش��گی را از دست می دهیم و حواسمان نیست 
که چه بالی خانمان براندازی بر س��رمان می آید. وقتی خبر درگذشت 
جالل مقامی را ش��نیدم برای چند لحظه گیج و گنگ ماندم و پس از 
آن به یاد جمله ای افتادم که همین چند وقت پیش در س��وگ یکی از 
همکارانش بر زبان رانده بود؛ جمله ای با این مضمون که: »من هم زیاد 
زنده نخواهم ماند، ش��اید به زودی نوبتم فرا برسد.« و حاال نوبت جالل 
مقامی فرا رسیده و او پر باز کرده و به آسمانها پرواز کرده است، اما سوال 
اینجاست که وقتی از جالل مقامی حرف می زنیم واقعا از چه کسی سخن 
می گوییم؟ راستش با شجاعت کامل اعتراف می کنم که قلم من توانایی 
نوشتن حتی یک خط درباره این پیشکسوت عرصه دوبله را ندارد؛ چطور 
می توانم درباره این شخصیت بی مانند حوزه صداپیشگی قلمفرسایی کنم 
در حالیکه همکارانی که سالها در کنار او فیلم ها و سریال های مختلف را 
دوبله کرده و در کنارش مو سپید نمودند هرگاه می خواستند درباره این 
صدای ماندگار کالمی بر زبان برانند، نمی توانستند حق مطلب را درباره 
او ادا کنند که البته حق هم داشنتد چرا که او واقعا بزرگ بود و در تاریخ 
هنر دوبله تکرار نشدنی. جالل مقامی را اکثر مردم ایران می شناسند و 
با صدا و تصویرش خاطرات نوس��تالژیک بی نظیری دارند، او در دهه 60 
اجرای برنامه ای تحت عنوان »دیدنی ها« را بر عهده داشت، مجموعه ای 
که از آن برنامه های خیابان خلوت کن صداوسیما بود و به مدت دوازده 
سال روی آنتن شبکه دو سیما می رفت و در تمام این دوازده سال جالل 
مقامی مقابل دوربین می نشس��ت و مردم را به دیدن اتفاقات عجیب و 
غریبی که در سراسر دنیا رخ داده بود دعوت می کرد. هرچند که تخصص 
اصلی این اسطوره صداپیشگی اجرا نبود، اما الحق و االنصاف با مهارتی 
مثال زدنی توانست از عهده اجرای این برنامه به عالیترین شکل ممکن 
برآید و چق��در خاطره داریم از این برنام��ه، از اجرای جالل مقامی و از 
صدای مخملی استاد که در آن زمان حنجره اش در بهترین شرایط ممکن 
قرار داشت، مقامی در کنار اجرای برنامه »دیدنی ها« به شغل و تخصص 
اصلی اش که همانا صداپیشگی و دوبله فیلم ها و سریال های مختلف بود، 
نیز می پرداخت. او یکی از بهترین های هنر دوبله بود، فردی که به سبب 
صدای خاص و تبحر غیرقابل انکاری که داشت همیشه به جای شخصیت 
اول فیلم ها و س��ریال های مختلف گویندگی می کرد و چه ماهرانه این 
 کار را انجام می داد. مقامی در طی س��الیان دراز فعالیت در عرصه دوبله
 به جای بازیگرانی مانند رابرت ردفورد، عمر شریف، وارن بیتی، مونتگومری 
کلیفت، ژان پل بلموندو، داستین هافمن، ریچارد چمبرلین، آرتور کندی، 
آلن بیتس، مارچلو ماستوریانی، پاتریک مک کوهان، جان کاساونیس، 
ریچارد هریس، جان فینچ، جرج س��یگال، کلینت ایستوود، جان درک، 
مارتین بالسام، کلیف رابرتسون، ریکی نلسون، آلن دلون، ادموند اوبرایان، 
اسپنسر تریسی، اسکار ورنر، جیمز گارنر، جیفر کاگنی، مایکل کین، تونی 
کرنیس، البرتو سوردی، جرج همیلتون، تایرون پاور، سیدنی پواتیه، استیو 
مک کوئین، گری کوپر، دانا آندرور، همفری بوگارت، استیفن تایرون باور 
و... صداپیش��گی کرد و در کنار همکاران خود ساعتها در استودیوهای 
مختلف نشس��ت و فیلم های بیش��ماری را دوبله نمود. اما متاسفانه در 

سالهای  اخیر به دلیل باال رفتن سن و آسیبی که به حنجره اش رسیده 
بود مانند بسیاری از پیشکسوتان عرصه دوبله کم کار شده و اندازه این 
کم کاری آنقدر زیاد بود که استاد برجسته حوزه صداپیشگی عمال برای 
گویندگی حتی یک خط پش��ت میکروفن ننشست و گویندگی نکرد. 
مقامی خانه نشین شده بود و در کنار همسر مهربانش رفعت هاشم پور 
که او هم از بزرگان عرصه دوبله و صداپیشگی بود به گذران ادامه زندگی 
پرداخت، اما همانند همه دوران های زندگی که روزی به پایان می رسند، 
دوران خوش بازنشستگی این دو هنرمند دوست داشتنی هم زیاد دوام 
نیاورد و رفعت هاشم پور همسر جالل مقامی در تاریخ 6 اسفند 1400 
از دنیا رفت و  وداعی تلخ با »جالل« دوبله ایران نمود، پس از آن استاد 
مقامی در حالیکه به لحاظ جسمی در شرایط خوبی قرار نداشت، به تجربه 
کردن زندگی بدون همدم و همسرش پرداخت و تنها خود جالل مقامی 
می دانست که چنین تجربه ای چقدر تلخ و غم انگیز است. پس از رفتن 
رفعت هاشم پور، زندگی برای جالل مقامی دیگر شور و حال و زیبایی 
گذشته را نداشت و غم فراق یار در دل و جان او نشست، او باید دوری ای 
را تاب می آورد که کمرشکن بود و از عهده هیچکس برنمی آمد و جالل 
مقامی هم مثل بقیه آدمها نمی توانست چنین بار سنگینی را برای مدتی 
طوالنی بر دوش بکش��د، به همین دلیل فراق رفعت هاشم پور به سال 
نرس��یده بود که هنگامه رفتن جالل مقامی فرا رسید و او نیز به جرگه 
یاران سفر کرده اش پیوست و این اتفاق تلخ پنجشنبه گذشته رخ داد و 
قلب نازنین بزرگ هنر دوبله و صدای ماندگار و دوست داشتنی و خاطره 

انگیز ایرانیان برای همیشه از تپش ایستاد و جالل مقامی از دنیا رفت. 
ج��الل مقامی را در ابتدای راه هوش��نگ لطیف پ��ور همراهی کرد و او 
 بود که ش��رایط ورود جالل به هنر دوبله را فراهم نمود و برای آن جوان 
خوش صدا که تازه می خواس��ت کار و فعالیت خودش را آغاز کند این 
امکان را فراهم کرد که ش��انس خود در حوزه گویندگی و صداپیشگی 
امتحان کند و جالل مقامی هم توانست از آن امتحان سربلند بیرون بیاید 
و نشان دهد که جنم صداپیشگی را دارد و می تواند در آینده به یکی از 
بزرگان هنر دوبله تبدیل شود. بعدها نام جالل مقامی در کنار نام بزرگانی 
مانند علی کسمایی، محمدعلی زرندی، عطاءاهلل کاملی، ایرج دوستدار، 
احمدرسول زاده، سعید شرافت و ابوالحسن تهامی قرار گرفت و این یعنی 
جالل مقامی قدم در راهی گذاشته بود که باید نامش در عرصه دوبله و 

صداپیشگی ماندگار می شد.
صدای جالل مقامی صدایی فوق العاده خاص بود، از آن صداها که وقتی 
روی شخصیتی می نشست تو می پنداشتی که آن صدا واقعا متعلق به آن 
شخصیت است، سریال تلویزیونی »لبه تاریکی« یکی از مجموعه هایی بود 
که جالل مقامی با هنرمندی فوق العاده ای که داشت آن را گویندگی کرد. 
شاید بتوان اوج حرفه ای گری در کار دوبله جالل مقامی را گویندگی به 
جای شخصیت نیکالس کیج در فیلم سینمایی »تغییر چهره« دانست، 
خالقیت منحصر بفرد جالل مقامی در صحنه ای از این فیلم که کاراکتری 
که کیج ایفاگر نقشش بود صورتش را از دست داده بود و بدون داشتن 
دهان دیالوگ می گفت به اوج خود رسید، دوبله موفقیت آمیز این فیلم 
که دارای صحنه های بس��یار سختی برای دوبله کردن بود نشانگر تبحر 
فراوان گویندگان دو ش��خصیت اصلی یعنی زنده یادان جالل مقامی و 
بهرام زند است که به جای دو بازیگر این فیلم یعنی نیکالس کیج و جان 

تراولتا صحبت کردند. 
ش��اید بتوان درباره جالل مقامی و نقش و جایگاهی که این هنرمند در 

عرصه دوبله داشت ساعتها سخن گفت و مطالب بسیار زیادی را به رشته 
تحریر درآورد اما بهترین تعریفی که می توان از این هنرمند ارائه کرد از 
زبان همکار قدیمی این دوبلور فقید بیان ش��ده است. پس از درگذشت 
جالل مقامی، ناصر ممدوح در س��خنانی درباره همکار درگذش��ته اش 
گفت: »جالل مقامی اس��طوره بود و واقعا کارنامه درخش��انی داشت« و 
چه جمله ای می تواند اینگونه جایگاه یک هنرمند را در عرصه سینما و 

تلویزیون بیان کند؟ 
حاال ما از همیشه تنهاتر شده ایم چرا که یکی دیگر از بهترین هنرمندان 
سینما و تلویزیون که ید طوالیی در حوزه دوبله و صداپیشگی داشت را 
از دس��ت داده و به س��وگش نشسته ایم. پس از این دیگر کسی نیست 
ک��ه بتواند آنطور که جالل مقامی به جای بازیگران حرفه ای س��ینما و 
تلویزیون در فیلم ها و سریال های مختلف فریاد می زد فریاد بزند، دیگر 
کسی نیست که بتواند مانند جالل مقامی از حنجره طالیی اش هنرمندانه 
صداهای ماندگار خلق کرده و آنها را به مردم ارائه کند، حاال قرار آخرمان 
با جالل مقامی فردا یکشنبه هشتم آبان است که می خواهیم او را تا قطعه 
هنرمندان بهش��ت زهرا )س( بدرقه کنیم و پیکرش را در کنار دوستان 
سفر کرده اش به خاک بسپاریم و پس از این در سوگش بنشینیم و مویه 
کنیم. چه بسیار از این افراد را از دست دادیم و ندانستیم که دوبله؛ این 
هنر مظلوم و مهجور چقدر یتیم شده و تنهاست. حاال از نسل ماندگار 
و طالیی دوبله چند نفر بیش��تر نمانده اند، منوچه��ر والی زاده یکی از 
آنهاست، علی همت مومیوند، خس��رو خسروشاهی، ناصر ممدوح، ژاله 
علو، محمود قنبری، ابوالحسن تهامی، آرشاک قوکاسین، ژرژ پطروسیان، 
سعید مظفری، نصراهلل مدقالچی، زهره شکوفنده، تورج مهرزادیان، مینو 
غزنوی و چند نفر دیگر بقیه افرادی محدود و معدودی هستند که از نسل 
طالیی دوبله باقی مانده اند و متاسفانه برخی از این اساتید در سن و سالی 
 هستند که دیگر کار دوبله انجام نمی دهند و به نوعی خانه نشین شده اند. 
غم انگیز آنکه هنر دوبله دارد به سمت و سویی می رود که دیگر از صالبت 
و حرفه ای گری گذشته اش خبری نیست و به قولی کارها عجله ای شده 

و دیگر کیفیت به عنوان مالک در نظر گرفته نمی شود. 
متاسفیم که این را بیان می کنیم اما بنا به گفته خود پیشکسوتان عرصه 
دوبله، هنر صداپیشگی در روزگار کنونی به بیراهه رفته و کشور ما دیگر 
مانند گذشته سردمدار هنر دوبله نیست، یکی از دالیل بزرگش هم این 
است که پیشکسوتان و موسپیدان این حرفه یکی پس از دیگری از دنیا 
می روند و چهره در نقاب خاک می کشند و حوزه دوبله از اساتید کاربلد 
و حرف��ه ای که در این عرصه بیش از چند دهه تجربه کس��ب کرده اند 
خالی می شود، آخرینشان همین استاد جالل مقامی ست که در غم از 
دست دادنش به سوگ نشسته و تنهاتر از همیشه تاریخ شده ایم. امید 
 که رفتن جالل مقامی ما را از خواب غفلت بیدار کرده و باعث شود که
 پس از این، قدر هنرمندان باارزش و تکرار نش��دنی سینما و تلویزیون 
و دوبله خودمان را بدانیم و با آنان مهرورزانه تر رفتار کنیم، سراغشان را 
بگیریم، حالشان را بپرسیم، برایشان حاشیه درست نکنیم، هنوز زمان 
زیادی از ماجرای خبری که درباره وضعیت اسفناک جالل مقامی منتشر 
شده بود، نمی گذرد، خبری که به صورت ناصواب و نادرست در رسانه ها 
منتشر شده بود، خبری که خود استاد جالل مقامی در گفتگویی کوتاه 
درباره آن توضیح داده و بیان کردند که نقل قول هایی که از ایشان منتشر 
شده درست نیست و او آنها را بیان نکرده است، باشد که قدم در مسیر 

درست  نهاده و قدر داشته هایمان را تا زمانی که هستند، بدانیم. 

مهسا کرامتی دوست دارد
 نقش حضرت مریم)س( را بازی کند 

مهس��ا کرامتی بازیگر س��ینما و تلویزیون با اش��اره ب��ه ویژگی های 
نقش خود در مجموعه تلویزیونی »آتش س��رد« گفت: هرچند این 
ش��خصیت دارای متانت اس��ت اما درعین حال فرد ترسویی نیست 
بلکه زن جسوری است که به دنبال حق خود می رود. وی ادامه داد: 
تاکید رضا ابوفاضلی کارگردان س��ریال این بود که در زمان مواجهه 
این زن با شخصیت های دیگر، پرخاشگری صورت نگیرد و ناسزایی 
گفته نشود و حرمت ها حفظ ش��ود. کرامتی با اشاره به اینکه مردم 
دوست ندارند من را در نقش منفی ببینند، بیان داشت: هرچند این 
مس��ئله برای من به عنوان بازیگر اتفاق خوبی نیس��ت؛ اما واقعیت 
این اس��ت که بس��یاری از مردم و مخاطبان وقتی من را در س��طح 
شهر می بینند می گویند که از بازی من در نقش های منفی ناراحت 
می ش��وند. وی اظهار داشت: قطعا باید سریال هایی که در تلویزیون 
س��اخته می ش��ود، حرف روز مردم را بزند و مطلبی را بیان کند که 
دغدغ��ه امروز مخاطبان و جوانان اس��ت و در این میان باید جوانان 
م��ورد توجه جدی قرار بگیرند. یعنی باید ب��ه زبان جوانان صحبت 
کرد. کرامتی در پاس��خ به این سوال که مس��ئوالن صداوسیما باید 
چه برنامه ریزی برای جذب مخاطب داشته باشند، گفت: قطعا صدا 
و س��یما باید آثار خوبی بس��ازد که قابل عرضه باشد و مخاطب نیز 
آن را ارزش��مند بداند. مهمترین مسئله برای صدا و سیما باید جلب 
اعتماد مخاطب باش��د و مخاطب بتواند کامال به رسانه ملی اعتماد 
کند و در مرحله دوم این مخاطب است که انتخاب می کند چه اثری 
را تماش��ا کند. به گزارش ایرنا، این بازیگر با اش��اره به عالقه مندی 
 خود به سریال های تاریخی خاطرنشان کرد: عالقه زیادی دارم نقش 
حضرت مریم )س( را در یک سریال تاریخی ایفا کنم. البته یک بار 
در اثری به کارگردانی زنده یاد نادر طالب زاده چنین نقش��ی را ایفا 

کردم اما در زمان پخش متاسفانه این بخش حذف شد.

شیخ زاده و نیاز گویندگی انیمیشن
 به انرژی بیش تر 

س��عید ش��یخ زاده، گوینده رادی��و در برنامه 
»کافه رادیو« رادیو جوان درباره صداس��ازی 
انیمیش��ن ها گف��ت: م��ا باید فرات��ر از حال 
معمولی مان برای این نوع صداس��ازی وقت 
بگذاریم. در انیمیشن نیاز است روح فانتزی 
و هنر کاریکاتوری را برای ش��نوندگان زنده 

کنیم. شیخ زاده ادامه داد: وقتی کارکاتوریست ها می خواهند نقاشی 
بکش��ند، س��عی می کنند با رنگ ها بازی کنند و اغراق بیش��تری 
داشته باشند. همین موضوع باعث می شود که کار شیرین تر به نظر 
برس��د. در گویندگی هم می توانیم با انرژی بیشتر شنونده را تحت 
تاثی��ر قرار دهی��م.  این گوینده رادیو درب��اره نحو گویندگی اخبار 
ای��ن را گفت: اصوالً ب��رای گویندگی اخبار زرد جدی��ت را به کار 
نمی بریم. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این خبر ها ممکن اس��ت 
 حاش��یه هنری، اخبار سلبریتی و... باش��د، با زبان عامیانه خوانده

 می شود.

سبقت کمدی و انیمیشن
 از ژانر اجتماعی در سینما 

س��ینمای ایران این هفته در مجموع سه میلیارد و ۸۲0 میلیون و ۹۵۲ هزار  
تومان فروش  داش��ت که این مقدار نسبت به هفته گذشته روند نزولی داشته 
است. انیمیشن »پسر دلفینی« به کارگردانی و نویسندگی محمد خیراندیش 
در هفته هفتم اکران خود همچنان در صدر جدول س��ینما ها قرار دارد. پس��ر 
دلفین��ی این هفته با فروش ۵1 ه��زار قطعه بلیط به ارزش یک میلیارد و ۲1 
میلیون تومان و فروش کل 14 میلیارد و ۹۳4 میلیون تومان توانست در صدر 
جدول فروش بلیط سینما باقی بماند. فیلم کمدی »انفرادی« اثر سیدمسعود 
اطیابی در این هفته توانست ۳۸ هزار قطعه بلیت به ارزش ۸۳۲ میلیون تومان 
را به فروش برس��اند و در رتبه دوم جدول سینما ها قرار گیرد. فیلم سینمایی 
»ابل��ق« به کارگردانی نرگس آبیار در یازدهمین هفته از اکران خود با فروش 
1۹ هزار قطعه بلیت به ارزش 46۷ میلیون تومان، توانست در رتبه سوم جدول 
فروش س��ینما ها قرار گیرد. فیلم »دوزیست« به کارگردانی برزو نیک نژاد، در 
هفت��ه دهم نمایش خود با فروش 1۹ هزار قطعه بلیت به ارزش 4۷6 میلیون 
توم��ان توانس��ت رتبه چهارم جدول ف��روش س��ینما ها را از آن خود کند. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران، »تی تی« س��اخته آیدا پناهن��ده با جذب ۹ هزار 
 تماش��اگر و فروش ۲4۲ میلیون تومانی، در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی

 قرار گرفت.

 مرثیه ای برای درگذشت استاد مقامی، بزرگ هنر دوبله ایران 

 گذشتن کی خسروصدا »جالل« ش را  از دست داد
 از جیحون 

ب��دو گف��ت گی��و ار تو کی خس��روی      
نیک��وی  ج��ز  آب  ازی��ن  نبین��ی 

فری��دون ک��ه بگذاش��ت ارون��د رود      
درود را  مه��ی  تخ��ت  فرس��تاد 
ره��ی       سراس��ر  را  او  ش��د  جهان��ی 
ک��ه ب��ا روش��نی ب��ود و ب��ا فّره��ی 
چ��ه اندیش��ی ار ش��اه ای��ران ت��وی      
ت��وی  ش��یران  و  نام��داران  س��ر 
ب��ه ب��د آب را ک��ی ب��ود ب��ر ت��و راه      
ک��ه ب��ا ف��ّر و ب��رزی و زیب��ای گاه 

اگ��ر م��ن ش��وم غرق��ه گر م��ادرت      
نبای��د ک��ه گی��رد س��رت  گزن��دی 
جه��ان       م��راد  ب��ودی  ت��و  م��ادر  ز 
ک��ه بی��کار ب��د تخ��ت شاهنش��هان 
زاد       ت��و  به��ر  ز  م��ادر  نی��ز  م��را 
ازی��ن کار ب��ر دل مک��ن هی��چ ی��اد
ک��ه م��ن بی گمان��م ک��ه افراس��یاب      
آب  رود  ل��ب  ت��ا  دم��ان  بیای��د 
م��را ب��ر کش��د زن��ده ب��ر دار خ��وار      
ش��هریار ای  ت��و  ب��ا  را  فرنگی��س 

خورن��د       ماهیان ت��ان  افگن��د  ب��آب 
و گ��ر زی��ر نع��ل ان��درون بس��پرند
ب��دو گفت کی خس��رو اینس��ت و بس      
رس  فری��اد  بی��زدان  پناه��م 

ج��وی       راه  ب��اره  از  آم��د  ف��رود 
روی  خ��اک  ب��ر  بنه��اد  و  بمالی��د 
هم��ی گف��ت پش��ت و پناه��م توی      
ت��وی  راه��م  و  رای  نماین��ده 

درس��تی و پس��تی م��را ف��ّر تس��ت      
تس��ت  پ��ّر  س��ایه  خ��رد  و  روان 
ت��وی       دالفزای��م  ان��درون  ب��آب 
ت��وی  رهنمای��م  هم��ان  بخش��کی 
س��یاه       خس��رو  افگن��د  ان��در  ب��آب 
چ��و کش��تی هم��ی راند ت��ا ب��اژگاه 

دلی��ر       گی��و  و  فرنگی��س  او  پ��ِس 
نترس��د ز جیح��ون و زان آب ش��یر
بدان س��و گذش��تند هر س��ه درست      
جهانجوی خس��رو س��ر و تن بشست 

نیای��ش گرف��ت       ب��دان نیس��تان در 
جه��ان آفری��ن را س��تایش گرف��ت 
چ��و از رود کردن��د ه��ر س��ه گ��ذر      
نگهب��ان کش��تی ش��د آس��یمه س��ر
بیاران چنی��ن گفت کاینت ش��گفت      
کزی��ن برت��ر اندیش��ه نت��وان گرفت 
روان       آب  و  جیح��ون  و  به��اران 
س��ه جوش��ن ور و اس��پ و برگستوان 
بگ��ذرد       چنی��ن  دری��ا  ژرف  بدی��ن 
نش��مرد مردم��ان  از  خردمن��دش 
پش��یمان ش��د از کار و گفتار خویش      
خوی��ش  ب��ازار  کار  ازان  دی��د  تب��ه 

عمر فاروقی درگذشت
عمر فاروقی )نویسنده و پژوهشگر( چهارشنبه 
ش��ب 4 آبان ماه دار فان��ی را وداع گفت. او زاده 
س��ال 1۳۲۵ بود. به گزارش ایلنا، فاروقی حدود 
۲0 عنوان کت��اب چاپ ش��ده در کارنامه دارد 
که بیش��تر در حوزه تاریخ و ادبیات دسته بندی 
 می ش��وند ک��ه از می��ان آنها مجموعه ش��عر 
»بانگه واز«، »ری��گای ژیان«، »نگاهی به تاریخ 
و فرهنگ کردس��تان«، »پنجاه سال مبارزه در 
کرستان«، »تذکره س��ادات و صلحا« و »سردار 
دانا« اشاره کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

»طبقه یک و نیم« می آید 
فیلم سینمایی »طبقه یک و نیم« به کارگردانی 
نوید اسماعیلی به عنوان تازه ترین فیلم کمدی 
ترکیب اکران امس��ال، از روز سه شنبه 10 آبان 
و ب��ا بلیت نیم بها اکران خود را آغاز خواهد کرد. 
به گزارش مهر، شورای صنفی نمایش در جلسه 
هفته گذشته ضمن ثبت قرارداد اکران این فیلم 
از آغ��از اک��ران آن از این هفته خبر داده بود اما 
بنا بر تصمیم عوامل به جای روز چهارش��نبه در 
روز سه شنبه که بلیت سینماها به صورت نیم بها 

عرضه می شود، اکران خود را آغاز می کند. 

»شبی در تهران« در »شهرزاد« 
این روزها سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد 
میزبان نمایش »شبی در طهران« است؛ نمایشی 
نوشته محمد چرمشیر که به کارگردانی شایان 
مس��توفی در سالن ۳ تئاتر شهرزاد روی صحنه 
م��ی رود. به گ��زارش مهر، در خالصه داس��تان 
این اثر نمایش��ی آمده است: در فضای نسبتا باز 
سیاس��ی پس از برکناری رضاخ��ان، یک گروه 
تئاتری تصمیم به اجرای نمایشی درباره وقایع 

شهریور 1۳۲0 می گیرند. 

سینمای ایران در لندن
فیلم »برادران لیال« س��اخته سعید روستایی و 
فیلم »طناب کشی« به کارگردانی امیل شیوجی 
اثر برگزیده جشنواره تورنتو و نماینده تانزانیا در 
اس��کار به ترتیب به عنوان فیلم های افتتاحیه و 
اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم قصه لندن 
معرفی شدند. به گزارش برنا؛ این جشنواره بین 

روزهای ۹ تا 1۲ نوامبر امسال برگزار می شود. 

»فاشیسم ابدی«
 به چاپ دوم رسید

کتاب »فاشیس��م ابدی« اثر اومبرتو اکو ترجمه 
غالمرض��ا امامی در ۳۷4 صفحه توس��ط خانه 
فرهنگ و هنر گویا که به تازگی روانه بازار شده 
ب��ود، با قیم��ت 110 هزار تومان ب��ه چاپ دوم 

رسید. 

 کوتاه از هنر  شاهنامه خوانی



 آگهی مزایده عمومی 
شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در نظر دارد یک واحد آپارتمان مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند :

توضیحاتمتراژنوع ملکسندآدرس ملک
یک واحد آپارتمان واقع 

در  تهران - میرداماد کوچه 
قبادیان شرقی – انتهای کوچه 

طبقه همکف همتراز پارکینگ  با 126/5مسکونیدارد
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات

1-زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند حداکثر 10 روز بعد از درج آگهی ، پیشنهاد خود را به آدرس پستی :  " یزد – کیلومتر 
3 جاده خضرآباد – کدپستی : 8917113113 – صندوق پستی : 565-89175 – شرکت بنیاد بتن جنوب شرق " ارسال یا به دفتر این شرکت 

واقع در آدرس مذکور تحویل نمایند.
2-تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 08/17/ 1401 در  محل دفتر شرکت بنیاد بتن جنوب شرق توسط کمیسیون 
معامالت بازگشایی و برنده مزایده با توجه به شرایط و باالترین مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفی می شود و هیئت مدیره شرکت بنیاد بتن جنوب 

شرق در قبول یا رد کردن هریک از پیشنهادها  مختار خواهد بود.
3-میزان سپرده شرکت در مزایده : میزان سپرده ریالی الزم جهت شرکت در مزایده مبلغ 5/000/000/000 ریال می باشد که میبایست بصورت 
چک تضمینی بانکی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت بنیاد بتن جنوب شرق تهیه گردد. ) به اسناد فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و 

مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
 ضمن�ا س�ایر اطالع�ات و جزئیات مربوطه در اس�ناد مزایده تعیی�ن گردیده که جهت دریافت اس�ناد مزای�ده به آدرس مذکور یا به س�ایت

 www.bonyadjsh.ir مراجعه  شود . تلفن هماهنگی : 37229922- 035 و 09133511752    
شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

زندگی  شنبه7 آبان   1401    شماره  6426

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: بیماری پسوریازیس، یک بیماری شایع پوستی 
است که چرخه زندگی سلول های پوستی را به هم می زند. برای بعضی از افراد 
بیماری پس��وریازیس فقط آزاردهنده اس��ت اما برای بعضی دیگر این بیماری 
بخصوص اگر با ورم مفاصل همراه باشد، باعث از کار افتادگی می شود. بیماری 
پسوریازیس حدود دو درصد از جمعیت جهان را درگیر کرده است. این بیماری 
در افراد با نژاد اروپایی تبار پنج برابر بیشتر از افراد آسیایی تبار است و همچنین 
در کشورهای دورتر از خط استوا شایع تر است. این بیماری غالبا در سنین جوانی 
بروز می کند ولی ممکن اس��ت در هر سنی از دوران نوزادی تا سالمندی بروز 
کند لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر حمید وحیدی، 
متخصص و جراح پوست ومو و دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو گفتگو 
کرده است.دکتر وحیدی در این باره می گوید: بیماری پسوریازیس یک بیماری 
ش��ایع پوستی اس��ت که لزوما خارش دارنبوده وبا پالک های قرمزرنگ همراه 
با پوسته ریزی مشخص می شود. پس��وریازیس اشکال گوناگون با شدت های 

متفاوت داشته و مسری هم نمی باشد.
 وی عنوان کرد: مش��خص ش��ده است که پس��وریازیس یک بیماری مرتبط 
با سیس��تم ایمنی بدن اس��ت. در طی این بیماری سیس��تم ایمنی با ارسال 
س��یگنال های معیوب موجب تس��ریع رشد سلول های پوس��ت می شود.این 
متخصص و جراح پوس��ت و مو ادامه داد: در واقع در حالت عادی س��لول های 
پوس��ت به طور دائم از الیه های زیرین به طرف س��طح حرکت کرده، درآنجا 
هس��ته های خود را از دس��ت داده و به صورت پوس��ته های مرده ازبدن دفع 
می ش��وند. این روند به طورمعمول حدود یک ماه به ط��ول می انجامد، اما در 
جریان پس��وریازیس، چرخه حیات سلول های پوست بر اثر اشکاالت سیستم 
ایمنی، سرعت یافته و در نتیجه الیه سلول مرده در سطح پوست تجمع پیدا 
می کنند که همان پوسته های پسوریازیس را تشکیل می دهند. وی ابراز کرد: 
پس��وریازیس از جمله بیماری های شایع پوست است، طوری که تخمین زده 
می ش��ود حداقل یک درصد ازمردم جهان به این بیماری مبتال باش��ند البته 
شیوع پسوریازیس نیزهمانند بسیاری از بیماری های دیگر در نواحی مختلف 

دنیا متفاوت است. 
<بیماریپسوریازیساغلبدرسنینجوانیشروعمیشود

دکتر وحیدی اظهار کرد: بیماری پس��وریازیس اغلب در سنین جوانی شروع 
می شود اما می تواند در هر سنی از دوران نوزادی تا سنین کهولت شروع شود و 

زنان و مردان تقریبا به یک نسبت به این بیماری مبتال می شوند.
این متخصص و جراح پوست و مو مطرح کرد: عوامل متعددی در ایجاد شدن 
بیماری پس��وریازیس موثرهستند و به اصطالح این بیماری یک بیماری چند 

عاملی است و از میان این عوامل بدون شک وراثت نقش اساسی دارد. 
وی تصری��ح ک��رد: بررس��ی های متع��دد ژنتیک��ی نق��ش ارث را در بیماری 
پس��وریازیس ثابت کرده اس��ت، هرچند تنها در۳/۱درصد موارد، سابقه وجود 
بیماری درسایراعضای خانواده دیده می شود.این مسئله نشان دهنده آن است 
که عوامل دیگری غیر از وراثت نیزدر پدید آمدن این بیماری دخیل هستند که 
از مهمترین این عوامل می توان به عوامل روحی، عفونت ها، صدمات فیزیکی، 

مصرف برخی داروها، عوامل هورمونی ومتابولیک و نور آفتاب اشاره کرد.
 دکتر وحیدی افزود: بی ش��ک استرس های مختلف روحی وهیجانی دربروز یا 
تشدید بیماری پسوریازیس موثرند و در بسیاری ازموارد خود بیماربه رابطه این 
اس��ترس ها با بیماری خویش پی می برد و دیگر اینکه درموردارتباط عفونت ها 
با پس��وریازیس اتفاق نظروجود ندارد  وشاید تنها رابطه ثابت شده بین اشکال 
قطره ای پس��وریازیس و عفونت های حاد استرپتوکوکی باشد.این متخصص و 
جراح پوس��ت ومو اضافه کرد: عالوه بر اس��ترس های روحی، صدمات فیزیکی 
به پوس��ت نیزمی تواند باعث ایجاد ش��دن پس��وریازیس درمحل ورود آسیب 
ش��ود. به طورشایع خود بیمار دیزاین تجربه راپیدامی کند که درست درمحل 
خراشیدگی پوست یا محل برش جراحی، ضایعات پسوریازیس ایجاد می شوند 
لذا برروی همین اساس است که به بیمار مبتال به پسوریازیس توصیه می شود 
که ازکندن پوسته ها وخراشیدن پوست خود پرهیزکند زیرا این عمل می تواند 
باعث تش��دید بیماری وی شود. وی خاطرنش��ان کرد: بسیاری ازداروهایی که 
بیمارمبتال به پسوریازیس مصرف می کند می تواند باعث ایجاد شدن یا شعله ور 
شدن پسوریازیس ش��ود. ازمهمترین این داروهامی توان به ترکیبات لیتیوم، 
داروهای مسدود کننده بتا مثل پروپرانولول واتنولول، داروهای ضدماالریا اشاره 
کرد.دکتروحی��دی عنوان کرد: بیماری پس��وریازیس اغلب با عوامل هورمونی 
نیزدرارتباط است به طور مثال معموال درجریان حاملگی، پسوریازیس تخفیف 
یافته و برعکس پس از حاملگی و درجریان شیردهی تشدید می شود و همچنین 

کمی کلسیم خون نیزمی تواند باعث تشدید این بیماری شود.
این متخصص و جراح پوس��ت و مو می گوید: اکثر بیماران اذعان می دارند که 
بیماری آنها درزمستان بدترمی شود. شواهد گوناگون دیگرنیزحاکی ازآن است 
که نورآفتاب باعث شعله ورش��دن بیماری شان می شود لذا روی همین اصل 

توصیه می شود که بیمارمبتال به پسوریازیس ازنورشدید آفتاب پرهیز کند.
وی تشریح کرد: با توجه به عوامل گفته شده درمورد منشاء بیماری، مشخص 
می ش��ود که بیماری پسوریازیس مسری نیس��ت و بیمار وهمراهان وی نباید 
کوچکترین نگرانی ازاین بابت داشته باشند بنابراین اگرهم بیماری درشخص 
دیگری ازاعضای خانواده ایجاد ش��ده اس��ت اغلب به خاطرزمینه های ژنتیکی 
مشترک است.وی افزود: ارث نقش مهمی دربیماری پسوریازیس دارد، اما ژن 
واح��دی برای این بیماری وجودندارد. به طورکلی می توان گفت اگرتنها یکی 
ازوالدین به بیماری دچارباش��ند، احتمال ابتالی فرزندش��ان کمتراز ده درصد 
خواهد بود اما اگرهردوی والدین مبتال به پس��وریازیس باشند تا۴۰ درصد این 
احتمال وجود خواهد داش��ت.این متخصص و جراح پوس��ت ومو تصریح کرد: 
اگرچه پس��وریازیس نام خود را از خارش گرفته است اما اغلب بیماران چندان 
ازاین نظرش��کایت ندارند. درواقع جدا ازدرگیری مفصل��ی که آن هم تنها در 
درصد کمی ازبیماران اتفاق می افتد، پسوریازیس چندان برسالمتی فرد تاثیر 
نمی گ��ذارد واغلب فقط از نظرزیبایی اس��ت که بیمار را نگران می س��ازد. وی 
گفت: پسوریازیس دراش��کال گوناگون دیده می شود، اما شایع ترین شکل آن 
با پوس��ته ریزی قابل توجه، اغلب درسر، آرنج ها، ساعدها، زانوها وسایرنواحی 
تحت فش��اردیده می ش��ود. گاهی اوق��ات پالک های گفته ش��ده بخش قابل 
توجهی ازس��طح پوس��ت را درگیرمی کنند که دراین حالت اصطالحا به آن 
پسوریازیس ژنرالیزه می گویند وگاهی هم تقریبا تمام سطح بدن دچارقرمزی 
وپوس��ته ریزی می شودکه حالت خطیری ازپس��وریازیس را ایجاد می کند که 
پسوریازیس اریترودرمیک نامیده شده و نیازبه مراقبت ویژه دارد.دکتروحیدی 
ادامه داد: عالوه براین ممکن است ضایعات پوستی پسوریازیس بسیارکوچک 
ومتعدد باشند که اصطالحا به آن پسوریازیس قطره ای می گویند که بخصوص 
درکودکان و پس ازعفونت های اس��ترپتوکوکی دیده می شود.این متخصص و 
جراح پوس��ت ومو اظهارکرد: ندرتا ضایعات پوستی در پسوریازیس به صورت 
ضایعات حاوی چرک تظاهر پیدا می کنند که دراین حالت به آن پسوریازیس 
پوس��چوالرمی گویند و نهایتا همانگونه که گفته ش��د ممکن است درجریان 
بیماری پسوریازیس مفاصل نیزدرگیرشوند. وی ادامه داد: آرتریت پسوریازیس 
معموال درافراد بزرگس��ال ایجاد ش��ده وخود دراشکال گوناگون دیده می شود. 
معموال یک یا چند مفصل محیط به طورغیرقرینه مبتالمی شوند، اما این امکان 
وجود دارد که مفاصل انگشتان، ستون فقرات و سایر نواحی هم درگیرشوند.این 
متخصص و جراح پوست ومو تشریح کرد: عالوه براشکال گوناگون پسوریازیس، 
ش��دت آن نیز درافراد مختلف، متفاوت است.ممکن است تنها ناحیه ای ازسر 
یا زانوها درگیرباش��د و یا اینکه برعکس تقریبا تمام سطح پوست مبتال باشد.

وی اذعان داش��ت: راه های مختلفی برای تعیین شدن پسوریازیس وجود دارد. 
پزشکان متخصص پوست معموال از روش ویژه ای استفاده می کنند که به آن 
اندکسPASI می گویند. روش ساده ترآن است که اگر کمتراز دو درصد سطح 
بدن درگیر باشد، آن را خفیف نامیده، اگر بین ۳ تا۱۰ درصد سطح بدن درگیر 
باشد، شدید تلقی می شود و همچنین میزان تاثیرپسوریازیس بر کیفیت زندگی 

راه دیگراندازه گیری شدت پسوریازیس است که لزوما هم با شدت پسوریازیس 
مرتبط نمی باشد.

<دردرصدکمیازبیمارانمبتالبهپسوریازیس،مفاصلدرگیرمیشوند
دکتروحیدی ابراز کرد: در درصد کمی از بیماران مبتال به پسوریازیس مفاصل 
درگیرمی شوند وهمچنین دربخش��ی ازبیماران ناخن ها درگیرمی شوند. این 
امربخصوص درافرادی که درگیری مفصلی دارند، بیشتر دیده می شود. درگیری 
ناخن ها ممکن است به صورت جدا شدن صفحه ناخن ازبستر ناخن، بروز نقاط 
ریزروی ناخن، ضخیم شدن ناخن و یا تغییرشکل وتغییررنگ ناخن تظاهرکند. 
اگرچه در درصد باالیی ازبیماران پسوریازیس، ناحیه سردرگیرمی شود اما این 

مسئله باعث ریزش مونمی شود.
 این متخصص و جراح پوست ومو توضیح داد: درحالت عادی سلول های پوست 
به طور دائم ازالیه های زیرین به طرف سطح حرکت کرده، درآنجا هسته های 
خود را از دس��ت داده و به صورت پوس��ته های مرده ازبدن دفع می شوند. این 
روند به طورمعمول حدود یک ماه به طول می انجامد، اما درجریان پسوریازیس، 
چرخه حیات س��لول های پوست براثر اشکاالت سیستم ایمنی، سرعت یافته، 
درنتیجه الیه س��لول مرده درس��طح پوس��ت تجمع پیدا می کنند که همان 
پوسته های پسوریازیس را تشکیل می دهند. پسوریازیس اغلب با معاینه بالینی 
تش��خیص داده می ش��ود وهیچ تست خونی برای تش��خیص آن وجود ندارد، 
هرچند گاهی اوقات انجام برخی آزمایش��ات برای یافتن علل ش��عله ورکننده 
آن ضروری اس��ت. درهرحال درموارد مش��کوک، می توان از بیوپس��ی پوست 
استفاده کرد. دراین روش پزشک با بریدن تکه کوچکی ازپوست و بررسی آن 

زیرمیکروسکوپ، بیماری را تشخیص می دهد.
 وی عنوان کرد: با توجه به متفاوت بودن پس��وریازیس درافراد مختلف، روش 
درمان درهرفرد بسته به سن، جنس، شغل، وسعت بیماری و بسیاری ازعوامل 
دیگرمتفاوت خواهد بود. درحال حاضر داروهای موضعی بسیاری وجود دارند که 
در درمان پسوریازیس مصرف می شوند. کورتیکوستیروئیدهای موضعی معموال 
شایع ترین درمانی اس��ت که برای پسوریازیس استفاده شده، باعث کم شدن 
التهاب وتحریک پذیری پوست می شود.دکتروحیدی ادامه داد: خیلی ازاوقات 
پزشک ترکیبی از یک داروی ازبین برنده الیه شاخی )کراتولیتیک( واستیروئید 
موضعی را برای شما تجویزمی کند. نکته مهم درمصرف کورتیکوستیروئیدهای 
موضعی آن است که غالبا پس ازمدتی، دیگرآن پاسخ مطلوب ابتدایی حاصل 
نمی شود، ضمن آنکه خطرنازک شدن پوست دراثرمصرف این داروها نیز وجود 
دارد.بنابراین انتخاب دقیق نوع استیروئید موضعی ومصرف درست آن می تواند 
باعث کم ش��دن این اثرات ناخواس��ته شود. این متخصص و جراح پوست ومو 
بی��ان کرد: رژیم غذایی خاصی برای فرد مبتال به پس��وریازیس الزم نیس��ت، 
هرچند مصرف زیاد گوش��ت قرمزممکن اس��ت باعث تش��دید بیماری شود 
و ازس��ویی دیگر مصرف روغن ماهی به علت اس��یدهای چرب ضروری، اغلب 
 D نقش کمکی دردرمان دارد. عالوه براس��یدهای چرب اشباع نشده، ویتامین
نیزممکن اس��ت اثرات مفیدی دردرمان پسوریازیس داشته باشد و همچنین 
مصرف الکل وکشیدن سیگارممکن است باعث تشدید بیماری شود.وی گفت: 
با شناخت بهتری که ازچگونگی ایجاد شدن بیماری پسوریازیس طی سال های 
اخیرحاصل شده است و با عنایت به این نکته که سیستم ایمنی نقش مهمی 
درایجاد شدن بیماری دارد، طی چند سال گذشته طیف جدیدی ازداروها غالبا 
به روش فن آوری زیستی )بیوتکنولوژی( ساخته شده اند که قادرند با تصحیح 

اختالالت حاصل شده ازپسوریازیس، بیماری رابهبود بخشند. 
<علتاصلیابتالبهپسوریازیسهنوزمعلومنیست

 در ادامه نیز دکتر رباطی در اینباره خاطرنش��ان کرد: بیماری پس��وریازیس یا 
صدف یکی از شایع ترین بیماری های پوستی است که از سال های قدیم شناخته 
ش��ده است. در طی این بیماری سیستم ایمنی با ارسال سیگنال های معیوب 
موجب تسریع رشد سلول های پوست می شود. وی بیان کرد:در واقع در حالت 
عادی سلول های پوست به طور دائم از الیه های زیرین به طرف سطح حرکت 
کرده، در آنجا هسته های خود را از دست داده و به صورت پوسته های مرده از 
بدن دفع می شوند.این روند بطور معمول حدود یک ماه به طول می انجامد، اما 
در جریان پس��وریازیس، چرخه حیات سلول های پوست بر اثر همان اشکاالت 
سیستم ایمنی، سرعت یافته در نتیجه چندین الیه سلول مرده در سطح پوست 
تجمع پیدا می کنند که همان پوسته های پسوریازیس را تشکیل می دهند. این 
متخصص پوست و مو متذکر شد که بیماری پسوریازیس مسری نیست و برای 
بروز این بیماری باید زمینه ژنتیکی در فرد وجود داشته باشد.وی عنوان کرد: 
عالئم بیماری پسوریازیس در حالت خفیف ایجاد برجستگی و لکه های پوستی 
قرمز رنگ همراه با پوسته های سطحی مشخص است.دکتر رباطی توضیح داد: 
ابتال به بیماری پسوریازیس خیلی قابل پیش بینی نیست. این بیماری اغلب در 
دو طیف سنی حدود 2۰ سال و افراد باالی 6۰ سال دیده می شود. با این حال 
در سن های مختلف هم این بیماری گزارش شده است. همان طور که گفته شد 
عوامل خانوادگی نیز در ابتال به این بیماری موثر اس��ت و در فرزندانی که پدر 
یا مادر آنها مبتال هستند بیشتر دیده می شود اما در بعضی مواقع خود فرد به 
عنوان اولین نفر در خانواده به این بیماری مبتال می شود.این متخصص پوست 
 و مو در پاسخ به این پرسش که " چگونه پسوریازیس تشخیص داده می شود "، 
گفت: اغلب بیماری پس��وریازیس با معاینه بالینی تش��خیص داده می ش��ود. 
متخصصین پوس��ت که آموزش کافی دیده اند خیلی س��ریع با معاینه کامل 
پوست می توانند بیماری را تشخیص بدهند اما در مواردی که ضایعات مشکوک 
هس��تند می توان از بیوپسی پوست اس��تفاده کرد به طوری که با تکه برداری 
کوچک از پوست و بررسی کامل آن میتوان تشخیص بیماری را تایید کرد. وی 
مطرح کرد: متاسفانه در کشور مان آمار دقیقی از شیوع  بیماری پسوریازیس 
وج��ود ندارد، اما ح��دود 2 تا 5 در صد از جوام��ع مختلف درگیر این بیماری 
هستند. درصد آمار کلی دنیا نشان می دهد که بیماری پسوریازیس نسبت به 
بیماری های پوستی دیگر جزو بیماری های شایع پوستی محسوب می شود.دکتر 
رباطی اذعان داشت: نواحی که بیشتر درگیر بیماری پسوریازیس می شوند آرنج، 
زانو، ناحیه پشت، پوست سر و کف دست و پاها است و در بعضی مواقع صورت 
فرد نیز درگیر می شود اما پسوریازیس در مواقع حادتر کل پوست بدن را احاطه 
می کند به طوری که تمام پوست بدن قرمز رنگ می شود.این متخصص پوست 
و مو ادامه داد: ش��کل معمول پسوریازیس به صورت بروز لکه های برجسته یا 
لکه های قرمز پوس��ته دار در ناحیه آرنج و زانو به صورت پراکنده ممکن است 
در هر جایی از بدن تش��کیل ش��ود. ضایعات فقط پوست سر را درگیر و باعث 
ایجاد پوس��ته های ش��دید و ضایعات قرمز رنگ می شوند و خوشبختانه باعث 
ریزش دائمی موی افراد نمی ش��وند.وی ابراز داش��ت: یکی دیگر از جاهایی که 
می تواند اختصاصی یا همراه جاهای دیگر در پسوریازیس درگیر شود، درگیری 
ناحیه تناسلی در مردان و زنان است. معموال در ناحیه تناسلی به دلیل رطوبت 
بیشتر پوسته های س��طحی زیادی دیده نمی شوند و بیشتر لکه یا پالک های 
قرمز رنگ براق دیده می شود. دکتر رباطی ادامه داد: پسوریازیس در کف دست 
و پاها باعث می شود که پوست قطور و پوسته پوسته شود و ممکن است رنگ 
 قرمز کمتری از خود نش��ان بدهد. تحمل قطر زیاد کف دس��ت و پا برای افراد

 ناراحت کننده و س��خت اس��ت. معموال صورت نیز در پس��وریازیس درگیر 
نمی شود اما در بچه ها این امکان وجود دارد. این متخصص پوست و مو تصریح 
کرد: یکی از جاهایی که در انواع الگوهای پس��وریازیس دیده می شود درگیری 
ناخن دست و پاها است. عمال در پسوریازیس رشد ناخن سریعتر از حالت عادی 
است به همین علت معموال در این شرایط ممکن است به روی ناخن حالت های 
مختلفی مانند نقطه نقطه، فرورفتگی و ایجاد خطوط های طولی ایجاد ش��ود. 
گاهی اوقات لکه های قهوه ای رنگی به روی ناخن ایجاد می شود که اصطالحا به 
آن »لکه های روغنی« گفته می شود. در این شرایط صفحه ناخن از پوست بستر 
خود جدا می شود.  وی توضیح داد: علت اصلی ابتال به پسوریازیس هنوز معلوم 
نیست، اما  یکی از عواملی که باعث اختالل در تنظیم تقسیم سلولی و افزایش 

س��رعت آن می شود،عوامل ژنتیکی است. ژنهای متعددی در بروز این بیماری 
شناس��ایی ش��ده اس��ت، اما با این حال الگوی ارثی ثابتی در بروز این بیماری 
شناسایی و تایید نشده است. احتمال بروز این بیماری در نوزادانی که یکی از 
والدینشان مبتال باشند باالتر است. عالوه بر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی نیز 
بی تاثیر نیستند.دکتر رباطی اضافه کرد: یکی از عوامل محیطی که در بعضی از 
الگوهای پسوریازیس شناخته شده است همراهی آن با عفونت های میکروبی 
مانند گلودردهای چرکی است به طوری که در بعضی از انواع پسوریازیس این 
عفونت ها بروز و تش��دید پیدا می کنند. همچنی��ن مصرف برخی داروها باعث 
می شود که این بیماری در افرادی که زمینه ژنتیکی آن را دارند ایجاد شده و 
باعث شدت این بیماری در افرادی که مبتال هستند می شود. مصرف دخانیات، 
بروز اس��ترس ها و برخی عفونت ها نیز از دیگر عواملی است که سبب بروز این 
بیماری برای نخستین بار و همانطور که گفته شد عود مجدد آن در مبتالیان 
به این بیماری می ش��ود.این متخصص پوست و مو مطرح کرد: شدت بیماری 
پسوریازیس بر حسب وضعیت عمومی مثل دوره بارداری، قبل یا بعد آن تغییر 
 پیدا می کند. با این حال در بیش��تر مواقع هیچ علت مش��خصی برای بیماری
 پس��وریازیس پیدا نمی ش��ود.وی می گوید: بیماری پس��وریازیس در اشکال 
گوناگون دیده می شود، نوع معمول و شایع آن به صورت پالک های قرمز رنگ 
با پوسته ریزی قابل توجه، اغلب در سر، آرنج، ساعد، زانو و گاهی اوقات نواحی 
تناسلی دیده می شود اما گاهی اوقات پالک های گفته شده بخش قابل توجهی 
از سطح پوست را درگیر می کنند. در این شرایط تقریبا تمام سطح بدن دچار 
قرمزی و پوس��ته ریزی می ش��ود که حالت خطرناکی از پسوریازیس را ایجاد 
می کند که به آن پسوریازیس اریترودرمیک گفته می شود و در این شرایط فرد 

نیاز به مراقبت های ویژه دارد و برای سالمت فرد خطرناک است.
دکتر رباطی ادامه داد: یکی از الگوهای ش��دیدتر این بیماری که خوشبختانه 
ش��یوع آن کمتر است پسوریازیس پوسچوالر اس��ت که باعث ایجاد ضایعات 
پوستی که اغلب حاوی چرک هستند، می شوند. این نوع از پسوریازیس بیشتر 
نواحی انتهایی بدن مانند کف دس��ت و پا را درگیر می کند. ممکن اس��ت در 
جریان بیماری پسوریازیس در بعضی از افراد مفاصل نیز درگیر شوند که به آن 
آرتروپاتیک گفته می شود. در این شرایط فرد دچار عوارض رماتیسمی می شود. 
این متخصص پوس��ت و مو در پاسخ به این پرسش که " چه عواملی منجر به 
شدیدتر شدن بیماری پسوریازیس می شوند "، گفت: یکی از مهمترین عوامل 
مصرف بعضی از داروها مانند داروی فش��ار خ��ون، داروهایی که جهت درمان 
بعضی از بیماری های عفونی مانند بیماری ماالریا استفاده می شود و همچنین 
داروهایی که جهت رفع اختالالت خلقی نیز اس��تفاده می شوند باعث تشدید 
بیماری پسوریازیس می شود. در بعضی از افراد هم مصرف بعضی از داروهایی 
که جهت درمان بیماریهای قارچی و بعضی از مس��کن ها نیز می توانند باعث 
تش��دید این بیماری شوند.وی ادامه داد: مصرف سر خود داروهای کورتونی یا 
استروییدها که معموال موقع مصرف بهبود نسبی در پسوریازیس ایجاد می کنند 
اما به محض اینکه مصرف دارو قطع می شود بیماری به صورت شدیدتری دیده 
می شود بنابراین افردی که مبتال به بیماری پسوریازیس هستند باید حتما با 
مشورت و تجویز پزشک متخصص خود از داروهای دیگر استفاده کنند. دکتر 
رباطی اذعان داشت: در حال حاضر بیماری پسوریازیس درمان قطعی ندارد اما 
داروهای بسیاری وجود دارند که با استفاده از آنها، بیماری پسوریازیس کنترل 
می شود. گاه بیمار تا مدتها عاری از هرگونه ضایعه باقی می ماند.این متخصص 
پوست و مو افزود: در مورد درمان بیماری پسوریازیس چند نکته اصلی وجود 
دارد همانطور که گفته شد این بیماری مزمن شاید همه عمر در بدن یا پوست 
فرد وجود داشته باشد. برای شروع درمان باید در ابتدا بیماری را کنترل کنیم 
یعنی آن ضایعات بدش��کل از پوست خارج شده و ظاهر پوست سالم شود لذا 
اگ��ر فرد درم��ان را ناقص انجام دهد یعنی خیلی زود مص��رف داروها را قطع 
کند ضایعات وخیم تر میش��وند.  وی عنوان کرد: طیف وس��یعی از درمان های 
موضعی و نوردرمانی تا درمان های خوراکی و تزریق می توانند در درمان  بیماری 
پسوریازیس کمک کنند. همچنین داروهایی که در حال حاضر تجویز می شوند 
خیلی موثر هس��تند. اما هیچ کدام باعث درمان همیشگی بیماری نمی شوند 
لذا فردی که به پس��وریازیس دچار اس��ت باید یکسری اصول را رعایت کند و 
تحت نظر متخصص پوس��ت باش��د. دکتر رباطی اضافه کرد: درمان های ساده 
بیماری پسوریازیس همان طور که گفته شد شامل مصرف داروهای موضعی 

مانند مرطوب کننده های معمولی و ترکیبات دارویی موضعی مانند تار یا زغال، 
ترکیبات الیه بردار پوس��تی مانند اوره یا حتی به صورت کنترل شده می توان 
از کورتون های موضعی اس��تفاده کرد.این متخصص پوست و مو افزود: یکی از 
داروهای موضعی مناس��ب که در مورد پسوریازیس استفاده می شود ترکیبات 
موضعی ویتامین D است که کمک به بهبودی این بیماری می کند.وی مطرح 
کرد: در موارد حادتر بیماری پسوریازیس که ضایعات پوستی شدید هستند و 
نور درمانی اثر ندارد فرد می تواند تحت نظر پزشک از درمانهای خوراکی خاص 
استفاده کند. داروهای خوراکی پسوریازیس یک روند درمانی کامال تخصصی 

دارند و حتما باید تحت نظر متخصص پوست تجویز و پیگیری شوند.
 دکت��ر رباطی ابراز ک��رد: روش خوبی که بین درمان های موضعی و درمانهای 
سیستمیک )خوراکی یا تزریقی( برای بیماری پسوریازیس وجود دارد استفاده 
از نور درمانی یا فوتوتراپی اس��ت. در این روش از طیف های مش��خص با طول 
موج های مش��خص نور آفتاب اس��تفاده می شود. این روش خیلی موثر است و 
خوش��بختانه عارضه و خطر کمتری برای فرد دارد.  این متخصص پوس��ت و 
مو خاطرنش��ان کرد: یکی از جدیدترین درمان هایی که در موارد خاص خیلی 
موثر است، اس��تفاده از داروهایی است که اصطالحا به آن داروهای بیولوژیک 
می گوین��د. این داروها عمال واکنش ه��ای التهابی را که باعث این اختالل های 
تقس��یم سلولی می شوند، مورد هدف قرار می دهند. جهت استفاده از داروهای 
بیولوژیک به صورت تزریقی الزم به رعایت احتیاط های بس��یار ویژه ای است. 
فرد مبتال در ابتدا باید به مراکز تخصصی پوست مراجعه کند و در برخی مواقع 
نیز نیاز به بستری شدن دارند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه داروهای بیولوژیک 
روند التهابی پوست را مهار می کند و حتما قبل تزریق فرد باید ارزیابی شود که 
عفونت های نهفته مانند هپاتیت، عفونتهای ویروسی و سل نهفته نداشته باشد. 
جهت درمان فرد داروهایی تجویز می شود که می تواند برای بیمار نجات بخش 
باشد. به ویژه در مورد درگیری های مفصلی شدید، التهاب را پایین می آورد به 

طوری که فرد می تواند به راحتی بایستد و حرکت کند.
دکتر رباطی می گوید: بیماری پس��وریازیس خیلی شبیه اگزما است. در مواقع 
بسیار دیده شده که پزشکان در مراحل اولیه نمی توانند این را تشخیص بدهند 
که فرد مبتال به اگزما است یا پسوریازیس.البته در نواحی گه درگیری به صورت 
معمول منتش��ر می شود تشخیص ظاهری راحت تر اس��ت. در موارد دیگر هم 
اگرالزم باشد برای تشخیص دقیق تر باید از روش تکه برداری پوستی که در آن 
تغییرات سلولی را نشان می دهد،استفاده شود تا بیماری به درستی تشخیص 
داده ش��ود. این متخصص پوس��ت و مو در پایان گفت: همانطور که گفته شد 
بیماری پسوریازیس همیش��ه سیر درمانی بس��یار طوالنی دارد. البته امروزه 
تبلیغات عجیب و زیادی در سایت های اینترنتی و بعضی مجالت دیده می شود 
به عنوان اینکه داروی قطعی جهت درمان پس��وریازیس کشف شده است اما 
باید بگویم که هیچ درمان قطعی تاکنون برای پسوریازیس کشف نشده است 
و اکثری��ت درمان ها، چه داروهای موضع��ی ابتدایی و چه داروهای بیولوژیک 
که گفته شد نقش کنترل کننده و خاموش کننده دارند. این داروها میتوانند 
به مدت طوالنی کل ضایعات را از روی پوست محو کنند اما همیشه احتمال 
برگش��ت دوباره و عود ضایعات آنها وجود دارد. در نتیجه فرد مبتال باید تحت 

نظر باشد و خودسرانه داروهای خود را قطع نکند.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

علل و راه های درمان بیماری پسوریازیس
6

دکتر وحیدی: درحالت عادی سلول های پوست به طور 
به طرف سطح حرکت کرده،  زیرین  از الیه های  دائم 
درآنجا هسته های خود را از دست داده و به صورت 
به  این روند  از بدن دفع می شوند.  پوسته های مرده 
اما  می انجامد،  طول  به  ماه  یک  حدود  طورمعمول 
درجریان پسوریازیس، چرخه حیات سلول های پوست 
براثر اشکاالت سیستم ایمنی، سرعت یافته و درنتیجه 
الیه سلول مرده درسطح پوست تجمع پیدا می کنند 

که همان پوسته های پسوریازیس را تشکیل می دهند

با  پسوریازیس  بیماری  موارد  اغلب  در  رباطی:  دکتر 
متخصصین  می شود.  داده  تشخیص  بالینی  معاینه 
پوست که آموزش کافی دیده اند خیلی سریع با معاینه 
کامل پوست میتوانند بیماری را تشخیص بدهند اما 
از  می توان  هستند  مشکوک  ضایعات  که  مواردی  در 
بیوپسی پوست استفاده کرد، به طوری که با تکه برداری 
کوچک از پوست و بررسی کامل آن می توان تشخیص 

بیماری را تایید کرد

FLS - 0040791فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره
EXPANSION JOINTS, STANDARD SPOOL TYPE

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران شناسه آگهی:1397038

نوبت اول

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی EXPANSION JOINTS, STANDARD SPOOL TYPE بــه شــماره 
FLS- 0040791 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعام ارزیابــی کیفــی 

تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه ، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرسWWW.SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد.الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. اطاعــات و اســناد 

مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد.
-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : 1401/08/07 

-مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : 10 روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
-مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : 20 روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

کلیه موارد اطاع رسانی مناقصه  از جمله مواعید )تاریخ های سررسید مراحل مناقصه(، توسط سامانه ستاد انجام می شود و مناقصه گران موظفند نسبت به کنترل سامانه ستاد جهت اطاع اقدام 
نمایند.

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره 12   تلفن:  23942607
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934-021  دفتر ثبت نام : 85193768 و 88963737 
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مدیر کل دفتر بهداش��ت آب و فاضالب ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کش��ور ضمن تکذیب ش��ایعات مطرح شده در خصوص 
کیفیت آب در کشور، گفت: نظارت ویژه ای از سوی شرکت های 
آب و فاضالب، وزارت بهداش��ت و دانش��گاه های علوم پزشکی بر 
کیفیت آب در تمام ش��هرها و حتی روستاها وجود دارد و جای 
هیچگونه نگرانی در این خصوص نیست.احمد منتظری در گفتگو 
با ایس��نا، با بیان اینکه در حال حاضر بهداشت و کیفیت آب در 
۹۰۰ آزمایشگاه آب و فاضالب در سراسر کشور توسط شرکتهای 

آب و فاض��الب مورد آزمایش ق��رار می گیرد، اظهار 
کرد: س��االنه حدود ۲۰ میلیون آزمون کلرس��نجی 
انجام می ش��ود و حدود ۵۰۰ هزار آزمون میکروبی 
صورت می گیرد و این مس��ئله جدا از فعالیتی است 
که وزارت بهداش��ت و دانشگاه های علوم پزشکی در 

تمام اس��تانهای کشور به صورت مستقل و مجزا انجام می دهند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداش��ت و دانش��گاههای علوم پزشکی 
آزمایش��اتی را به صورت ناظر مستقل انجام می دهند، به گونه ای 

که هیچ وابستگی به ش��رکت آب و فاضالب ندارند، 
ادام��ه داد: ای��ن آزمایش��ها در تمام ش��هر ها و حتی 
روس��تاهای کشور انجام می ش��ود. وی گفت: وزارت 
بهداش��ت مرکزی تحت عنوان سالمت و محیط کار 
دارد ک��ه وظیفه آن این اس��ت که نتای��ج آزمونهای 
کیفیت آب را بررس��ی و تحلیل می کند و در صورتی که هرگونه 
مشکلی حتی در دورافتاده ترین روستاها درخصوص بهداشت آب 

وجود داشته باشد مورد کنترل آنها قرار می گیرد.

 واکنش شرکت آبفا به شایعات: نگران کیفیت آب نباشید
 نگاه شهروندی

گزارشی از نحوه رسیدگی
 به بیماران در بیمارستان 

س��اعت هفت صب��ح مورخه پنج��م آبان به 
فلکه دوم خزانه بخارایی بیمارس��تان تامین 
اجتماع��ی مراجع��ه کردم. ش��روع ب��ه کار 
پذیرش از س��اعت ۷:۳۰ است. در حالی که 
کارکنان با ده دقیق��ه تاخیر درهای باجه ها 
را ب��از کردند و اقدام ب��ه نوبت دهی به انبوه 
بیم��اران انجام ش��د. بیش��تر وقت ها از قبل 
توس��ط بیماران رزرو می ش��ود. این بار نیز 
من از درمانگاه ش��ماره ۱۹ تامین اجتماعی 
خیابان ش��هید عجب گل میدان خراس��ان 
ارجاع به آن بیمارس��تان ش��دم و نوبت دوم 
برای ارتوپد وقت قبلی داش��تم. س��اعت ۱۰ 
متخص��ص ارتوپ��د به مطب آم��د کنار اتاق 
ایش��ان متخص��ص مغز و اعص��اب هم فعال 
ب��ود. ازدحام بیماران نف��س گیر و بی نظمی 
و همهمه غیرقابل تحمل بود. صفحه مانیتور 
تمام پزشکان س��الم بود اما برای متخصص 
ارتوپ��دی کار نمی کرد. وقت��ی نوبت به من 
رس��ید، دکت��ر پ..ن، عل��ت مراجع��ه ام را 
پرس��ید، متاس��فانه به جای این که منتظر 
شرح حال بیماری ام باشد، سرشان مدام در 
تلف��ن همراه بود و گفت باید کف دس��تتان 
ب��ه علت ِگزِگزک��ردن، عمل ش��ود و کارت 
ویزیت بیمارس��تان بوعل��ی را داد و گفتند 
باید ام آر ای تهیه کنم و برایش ببرم. به علت 
این که ب��ه دردم توجهی نک��رد که مربوط 
به ش��انه و دیس��ک گردن بود، مجبور شدم 
برای رس��یدگی به سهل انگاری پزشک غیر 
متعهد، به دفتر ریاس��ت بیمارستان مراجعه 
کنم. به رئیس دفتر ایش��ان گفتم خبرنگارم 
و می خواه��م با رئی��س بیمارس��تان درباره 
وضع بیمارس��تان و س��هل ان��گاری یکی از 
پزش��کان گفتگو کنم. ایشان ابتدا نپذیرفت، 
وقتی اص��رارم را دید به خودش زحمت داد 
و از پش��ت می��ز و صندل��ی بلند ش��د و به 
اتاق رئیس بیمارس��تان رف��ت، آقای رئیس 
ه��م نپذیرفتن��د به اتاق ش��ان مراجعه کنم 
که مش��کالت را در میان بگذارم. به س��راغ 
مسئول درمانگاه، رفتم. خوشبختانه به حرف 
های��م و انتقادات برگرفت��ه از دیگر بیماران، 
گ��وش دادن��د و گفتند برای رس��یدگی به 
موضوع به طور مکتوب بنویسم تا رسیدگی 
ش��ود. از ایشان درخواست کردم اگر ممکنه 
بدون کاغذ بازی به موضوع رسیدگی کنند. 
ایش��ان هم قول دادند به موضوع رس��یدگی 
کن��د. ای��ن ه��م گوش��ه ای از برخوردهای 
رئی��س گرفت��ه ت��ا پزش��ک بیمارس��تان و 
س��هل انگاری در ویزیت؛ این است مخروبه 
 دستگاهی به نام تامین اجتماعی در جنوب

 پایتخت.علی اکبر فرقانی 

 بهداشت

 دارو 

 خبر 

مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور:
هنوز برای تزریق

 واکسن آنفلوآنزا  دیر نیست
ه��ر س��اله و همزمان ب��ا نزدیک ش��دن به 
فص��ل س��رما، بیم��اری آنفلوآنزا نی��ز از راه 
می رس��د و هر روز به تع��داد مراجعینی که 
ب��ا عالئم آنفلوآنزا به مراک��ز درمانی مراجعه 
می کنند، بیشتر می شود، هرچند که به گفته 
متخصصین، ارتباط س��رمای ه��وا و ابتال به 
آنفلوآنزا باوری اش��تباه است؛ از سوی دیگر 
به علت درگیری کش��ور با بیم��اری کرونا و 
وج��ود هردو بیماری و تش��ابه عالئم این دو 
باعث می ش��ود که تش��خیص ای��ن بیماری 
کار بس��یار سختی باش��دآمیتیس رمضانی، 
استاد تمام بیماری های عفونی و مدیر گروه 
تحقیقات بالینی انستیتو پاستور در گفتگو با 
آنا می گوید:» اینکه بیماری آنفلوآنزا ش��یوع 
باالیی پیدا کند کامال پیش بینی ش��ده بود. 
معم��وال از اواخر ش��هریور ماه م��وارد کمی 
در ابتال به بیماری آنفلوآنزا ش��روع ش��ده و 
به مرور زیاد می ش��ود و در فصل زمس��تان 
بیش��ترین موارد ابتال به آنفلوآن��زا را در آن 
زمان شاهد هس��تیم. این پزشک متخصص 
بیماری ه��ای عفونی ادام��ه می دهد: موردی 
که امس��ال پیش آمده که این اس��ت که ما 
دو س��ال شیوع کرونا را پش��ت سر گذاشته 
و دو پاییز و زمس��تانی که ب��ه خاطر رعایت 
پروتکل ه��ا و دس��تورالعمل های بهداش��تی 
م��وارد ابت��ال بیماری ه��ای تنفس��ی بخاطر 
ماس��ک و شستشوی دس��تها و موارد دیگر 
کاهش پی��دا کرده اس��ت.رمضانی می گوید: 
وقتی که مدتی ویروس بیماری های تنفسی 
مثل آنفلوآنزایی، ویروس س��رماخوردگی و... 
ک��م می ش��ود، مواجهه بدن ما ه��م با آن ها 
کم می ش��ود و ایمنی بدن ه��م کاهش پیدا 
می کن��د و بنابراین ما انتظار داش��تیم که با 
افزای��ش موارد ابت��ال به بیم��اری آنفلوآنزا و 
س��ایر ویروس های تنفس��ی مواجه باش��یم. 
این پزش��ک متخص��ص بیماری های عفونی 
تاکی��د می کن��د: در دو هفته اخیر ما ش��اهد 
م��وارد ابتال به بیم��اری آنفلوآنزایی بوده و در 
ح��ال حاضر موارد آنفلوآنزایی که شناس��ایی 
می ش��ود، از موارد کرونای ما بیش��تر است و 
۱۸ تا ۱۹ در نمونه هایی که به مراکز ارس��ال 
می شود کووید فصلی است و ارتباطی به این 
کووید ندارد و همیش��ه وجود داش��ته است و 
یایک سرماخوردگی ساده بوده است.رمضانی 
می گوید: بعد از مورد فوق رتبه دوم را آنفلوآنزا 
دارد و تقریبا چیزی حدود ۱۱ درصد نمونه های 
ما مربوط به آنفلوآنزا است و چیزی که جالب 
اس��ت این است که انواع و اقسام واریانت های 
مختلف آنفلوآن��زا را داریم.وی همچنین ادامه 
می دهد: در بین نمونه های دریافتی مواردی را 
هم داشتیم که طرف هم آنفلوآنزا و هم کووید 
داش��ته و موارد کرونای ما ۴ تا ۵ درصد است 
و این نش��ان می دهد وی��روس در حال حاضر 
بیشتر در گردش است و در جامعه آنفلوآنزایی 
از کرونا خیلی جلوتر افتاده اس��ت.این پزشک 
متخصص بیماری های عفونی تاکید می کند: 
ب��رای جلوگیری از ابتال به بیم��اری آنفلوآنزا 
باید بدانیم که همه ویروس های بیماری های 
تنفس��ی از نظر حفاظت و محفوظ داش��تن 
خودمان یک روش پیش��گیری دارند.رمضانی 
ادامه می دهد: هنوز هم برای تزریق واکس��ن 
آنفلوآنزا دیر نش��ده است و گروه های پرخطر 
مثل کس��انی که بیماری ه��ای زمینه ای مثل 
بیماری قلب��ی، دیاب��ت، بیماری های کلیوی 
و... دارند و همچنین افراد مس��ن و خانم های 
 ب��اردار بای��د در مقاب��ل آنفلوآنزا واکس��ینه

 شوند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو پاسخ داد:
چرا کشور با کمبود

 آنتی بیوتیک مواجه شد؟
رئیس اتحادیه واردکنن��دگان دارو می گوید 
یک��ی از اصلی تری��ن دالی��ل کمب��ود آنتی 
بیوتی��ک در روز های گذش��ته، تغییر الگوی 
کرون��ا  دوره  در  م��ردم  داروی��ی   مص��رف 

بود.
ناصر ریاحی در گفتگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
در ماه ه��ای ابتدایی ش��یوع کرونا، جامعه به 
شکل جدی، محدودیت ها و فاصله گذاری ها 
را رعایت می کرد که این موضوع باعث ش��د 
در کنار تالش برای کاهش کرونا، روند انتقال 
و بیم��اری زایی س��ایر ویروس های��ا عوامل 
بیمارکننده نی��ز کاهش پیدا کند، به همین 
دلیل ما در دو سال گذشته شاهد آن بودیم 
که میزان مصرف آنتی بیوتیک در کش��ور به 
شکل جدی کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به 
تجربه برخ��ی تولیدکنن��دگان داخلی آنتی 
بیوتیک در ماه های گذش��ته، تش��ریح کرد: 
ت��ا جایی که من در جریان هس��تم، یکی از 
شرکت های تولیدکننده با توجه به اینکه در 
بازار مصرفی وجود نداش��ت، مجبور ش��د به 
دلیل گذشت تاریخ مصرف، آنتی بیوتیک های 
تولی��د خ��ود را از بین ببرد، ام��ا در ماه های 
گذشته ما در کنار کرونا، شاهد افزایش دیگر 
بیماری های مسری نیز بودیم که این مسئله 
ب��ه افزایش تقاضا ب��رای آنتی بیوتیک منجر 
ش��د و با توجه به اینکه برخی ش��رکت ها در 
ماه های گذش��ته میزان تولید خود را کاهش 
داده بودن��د، کمبود هایی در بازار مش��اهده 
ش��د.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه در این رابطه هیچ احتکار یا کم 
کاری صورت نگرفته بود، تاکید کرد: البته از 
چند ماه قبل و با حذف ارز ترجیحی، بنا شد 
 که مبنای ارز واردات م��واد اولیه به نیمایی

 تغییر کند.
 البت��ه در این زمینه مردم نباید هیچ نگرانی 
داشته باشند، زیرا در چارچوب طرح دارویار، 
دول��ت مابه التف��اوت این رق��م را پرداخت 
می کند و برای مصرف کننده نهایی مش��کلی 
به وجود نمی آید.ریاح��ی ادامه داد: با توجه 
ب��ه اینکه ای��ن احتمال وجود داش��ت که با 
وارد ش��دن دارو هایی ب��ا مبنای ارزی جدید 
ب��ه ب��ازار، قیمت ها دوگانه ش��ود، س��ازمان 
غ��ذا و دارو تصمیم گرفت که ت��ا زمانی که 
دارو ه��ای تولی��د ش��ده ب��ا ارز ترجیحی به 
پایان نرس��یده اند، دارو های جدید وارد بازار 
نش��وند. البته ما معتقدیم شیوه های دیگری 
نیز برای مدیریت این موضوع وجود داش��ت، 
اما ب��ه هر حال این ش��یوه اجرایی ش��د. از 
این رو کمب��ود غیرقابل جبرانی وجود ندارد 
و امیدواری��م ب��ا دس��تور های صادر ش��ده، 
 مش��کالت در بازار در زمان��ی کوتاه برطرف

 شوند.

وزیر علوم:
تشکیل دفاتر نیرو های مسلح 
در دانشگاه ها مسئله امنیتی نیست

 وزی��ر عل��وم گفت: ه��دف از تش��کیل دفاتر 
نیرو های مس��لح دانشگاه ها برای ارائه خدماتی 
در این حوزه از جمله امریه های پس��ا دکتری 
و فناوری اس��ت و اصاًل بحث مس��ائل امنیتی 
در ای��ن خص��وص مط��رح نیس��ت.به گزارش 
ایلنا؛ محمدعلی زلفی گل درباره تشکیل دفتر 
نیرو های س��تاد کل مسلح در دانشگاه ها گفت: 
خدمات جدیدی را قرار اس��ت نیرو های ستاد 
کل نیرو های مس��لح به خان��واده فرهیختگان 
دانش��گاهی ارائه دهند.وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در خصوص ای��ن خدمات عنوان کرد: 
ب��ه طور مثال تا پیش از این امریه پس��ا دکترا 
و فناوری نبود که ما در حال پیگیری هس��تیم 
و ی��ا هماهنگ کردیم با رس��اله های دکتری و 
پایان نامه های کارشناسی ارشد که در راستای 
نیاز های کشور باشد، کسر خدمت به مشموالن 
ارائ��ه دهن��ده اش تعلق گیرد و ی��ا بحث هایی 
همچ��ون معافی��ت تحصیل��ی و قرارداد ه��ای 
پژوهش��ی مرتبط با صنعت دفاعی در ارائه این 
خدمات مطرح هستند.وی خاطرنشان کرد: به 
دلیل این که حجم کار ها بیش��تر ش��ده است و 
برای اینکه عزیزان اساتید و دانشجویان زحمت 
نکشند از شهرستان های دور خودشان پیگیری 
مس��ائل را انجام دهند یک کارشناس اداری از 
نیرو های مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد 
ک��رد که این خدم��ات را پیگیری کند تا دیگر 
دانشجویان و اس��اتید وقت و انرژی شان صرف 
چنین کار هایی نش��ود و این کارشناس اداری 
این خدمات را پیگیری خواهد کرد.زلفی گل در 
پاس��خ به این سوال که در تش��کیل این دفاتر 
مباح��ث امنیتی مطرح اس��ت ی��ا خیر، گفت: 
اصال این گونه نیس��ت، من تعجب می کنم!وی 
ادامه داد: به نظر من حیف اس��ت وقت اساتید 

و دانشجویان برای کار های اداری صرف شود.

9 اجتماعی

 هوای آلوده تبدیل به هویت کالن شهرها شده است، به ویژه با آمدن 
فصل س��رما آلودگی هوا بیش��تر از قبل می ش��ود، پاییز و زمستان 
امسال هم استثنا نیست و انتظار آلودگی در ماه های پیش رو انتظار 
عجیبی نخواهد بود؛ اما مرگ ۲۱ هزار نفر در س��ال گذشته به دلیل 
مرگ های منتس��ب به آلودگی هوا نش��ان می دهد بحران در کمین 
اس��ت. بحرانی که برای رهایی از آن باید کاری کرد اما سرپرس��ت 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، در گفت وگوییبه 
خبرآنالین می گوید: »با دست خالی نمی شود مسئله آلودگی هوا را 
حل کرد.«داریوش گل علیزاده بیان می کند: »در س��ال های گذشته 
برای جلوگیری از تخریب س��رزمین خیلی تالشی نشده است، انگار 
باد کاشتیم و حاال باید طوفان درو کنیم، به قابلیت و محدودیت های 

سرزمین توجه نکردیم.«

 با ش��روع فصل س��رما وضعیت آلودگی هوا امسال چگونه 
خواهد بود؟

در سال های اخیر هر موقع با کاهش دما مواجه می شویم به خصوص 
در مواقعی که س��رعت باد برای انتقال هوا مناس��ب نیست شاخص 
آلودگی هوا در شهرها افزایش پیدا می کند، امسال هم از این مسئله 

مستثنا نیست.

 اما در این س��ال ها آلودگی هوا بیش��تر شده است، این طور 
نیست؟

ببینید در این س��ال ها مناب��ع ثابت و منابع متح��رک آلودگی هوا 
مانند خودروها اضافه شده اند، سال گذشته حداکثر ۲۴ هزار خودرو 
فرس��وده از رده خارج ش��دند درحالی که هنوز خیلی از خودروهای 
ما فرس��وده هس��تند، از ۲۵ میلیون خودرو در کشور چیزی حدود 
۶.۵ میلیون خودرو فرس��وده هس��تند و باید از رده خارج ش��وند، از 
۱۲ میلیون موتورسیکلت ش��ماره گذاری شده نزدیک به ۹۰ درصد 
آن ها موتورس��یکلت های فرس��وده هس��تند که چندی��ن برابر یک 
خودروی اس��تاندارد انتشار آلودگی دارند، همین مسئله سبب شده 
که هر س��ال به شدت آلودگی هوا افزوده ش��ود.همین طور بیش از 
توان اکولوژیکی شهرها در آن ها بارگذاری داریم، از بارگذاری صنعت 
گرفته تا جمعیت، با توجه به اینکه مصرف انرژی ایران سه برابر نرمال 
جهانی است، حدود ۹۴ درصد تولید انرژی هم بر پایه سوخت فسیلی 
است، در چنین وضعیتی هرچقدر هم انتشار آلودگی استاندارد شود 
اما اثر تجمیعی آن ها در وضعیت وارونگی هوا ما را با آلودگی زیادی 

مواجه می کند.

 سال هاست درباره آلودگی هوا صحبت می شود راه حل این 
مسئله چیست؟

چن��د موضوع باید به م��وازات هم پیش برود، یکی این که توس��عه 
و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی انجام ش��ود، تولید و توزیع 
س��وخت اس��تاندارد چه برای خودرو و چه برای صنایع انجام شود، 
توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به نیروگاه های 
س��وخت فسیلی در دستور کار قرار بگیرد، عالوه بر خودروها معاینه 
فنی ب��رای موتورخانه های منازل، س��اختمان های تج��اری، ادارات 
و صنایع انجام ش��ود؛ این اقدامات س��بب کاهش مص��رف انرژی و 
آالینده ها می ش��ود.اما در کنار بایدهایی که گفتم، یکسری نبایدها 
وج��ود دارد، یعنی کارهایی که نباید انجام داد، مانند عدم تصویب و 
اجرای برخی پروژه هایی که منجر به تش��دید آلودگی هوا می شوند، 
پروژه های��ی که س��بب افزایش مص��رف ان��رژی، افزایش جمعیت، 

بارگذاری بیش��تر صنع��ت، برنامه هایی که س��بب جذب جمعیت 
بیش��تر می شوندیعنی مهاجرت داخلی را ش��کل می دهند، در تمام 
این برنامه ها باید تجدیدنظر ش��ود، شهرها دیگر نباید خودرو محور 
شوند و حمل و نقل عمومی پاک باید توسعه پیدا کند.البته حتی اگر 
سوخت و خودروی استاندارد هم داشته باشیم با توجه به بارگذاری 
مضاعفی که انجام دادیم آلودگی هوا خواهیم داشت، اگر تعداد منابع 
انتش��ار آلودگی زیاد باش��د و ظرفیت انتقال هوا وجود نداشته باشد 

آلودگی هوا قطعی است.

 گفته می شود پاییز امسال بارش های کمتر از نرمال داریم، 
آیا این مسئله روی بیشتر شدن آلودگی هوا تاثیر دارد؟

ببینید بارش ها بیشتر بر روی کاهش ذرات معلق تاثیر دارد، آن هم 
به طور موقت، چیزی که به کاهش آلودگی هوا کمک می کند جریان 

وزش باد است.

 در سال های اخیر با پدیده ای به نام ریزگردها مواجه شده ایم، 
در ماه های پیش رو ریزگردها اثری بر روی آلودگی هوا دارند؟

بل��ه، اما این ریزگردها منش��ا داخل��ی و خارجی دارن��د. خاطرتان 
باش��د چن��د روزی که ته��ران به دلی��ل ریزگردها تعطیل ش��د به 
خاطر منابع داخل��ی بود، کانون آن ها س��مت قزوین، آبیک، تاالب 
صالحی��ه در الب��رز ب��ود، این تاالب تقریباً دارد خش��ک می ش��ود، 
وقتی باد عمومی وجود داش��ته باش��د که ای��ن ذرات خیزش پیدا 
کنند و بعد با کمک باد افقی هدایت ش��وند ش��اهد ظهور ریزگردها 
 هس��تیم، بنابرای��ن کانون های داخلی و خارج��ی ریزگردها افزایش

 پیدا کرده است.

 می ش��ود این کانون ها را کنترل ک��رد؟ حداقل کانون های 
ریزگرد که داخلی هستند؟

بله می ش��ود؛ مثاًل درخصوص کانون ه��ای خارجی ریزگردها نیاز به 
دیپلماس��ی دارد تا بتوانیم این کانون ه��ا را مدیریت کنیم، اما ما نه 
تنها در کانون های خارجی بلکه در مدیریت کانون های داخلی تولید 
ریزگ��رد هم موفق نبودیم، باید بپذیریم در خصوص مقابله با بیابان 
زای��ی و جلوگیری از تخریب س��رزمین خیلی تالش نکردیم، تاالب 
صالحیه زیر گوش تهران اس��ت اما برای��ش کاری نکردیم، انگار در 
سال های گذشته باد کاشتیم و حاال باید طوفان درو کنیم، به قابلیت 
و محدودیت های سرزمین توجه نکردیم، االن اطراف دریاچه ارومیه 

پر است از باغات سیب، چراکه توجه نداشتیم.

 چرا وضعیت آلودگی هوا به این مرحله رسید؟
برای این که مدیریت بهینه آب در کشور وجود ندارد، آبی که جاری 
اس��ت را آب هرز فرض می کنیم و بالفاصله برای آن س��د می زنیم، 
درحالی که این آب هرز نیست و برای اکوسیستم منطقه است، وقتی 
منطقه را از آب محروم می کنیم تخریب س��رزمینی اتفاق می افتد و 
بعد از آن ش��اهد طوفان های گرد و خاکی هس��تیم. از طرفی فضای 
سبز کشور هم مناسب نیست، بخش زیادی از فضای سبز که کارکرد 
جلوگیری از باز نشر ذرات را داشتند از بین رفته اند.ما کشور خشکی 
هستیم اما متاسفانه همه برنامه ها به سمت وسویی است که انگار ما 
فراوانی آب داریم، هنوز الگوی کش��ت مناسب نداریم، خیلی راحت 
محصوالت پر آب کش��ت می کنی��م و همین محصوالت را هم صادر 
می کنیم، درحالی که می شود محصوالتی متناسب با اقلیم هر منطقه 
کش��ت کرد، باید از دیگر ظرفیت ها مانند گردش��گری هم در تولید 
ثروت هر منطقه استفاده کرد، مانند گردشگری طبیعی که منابع ما 
را تخریب نمی کند، اما توسعه صنعت به منابع کشور آسیب می رساند.

 آیا آلودگی هوا امکان دارد شهری را غیرقابل سکونت کند؟
آلودگی هوا مانند آلودگی آب و خاک نیست، می شود آن را برطرف 
کرد، آلودگی هوا راه حل دارد، بنابراین اگر راه حل های آن انجام شود 
آلودگی هوا از بین می رود، مگر این کهیک آلودگی شیمیایی و اتمی 

ایجاد شود که اثرات آن ماندگار باشد.

 آلودگی هوای ایران در وضعیت بحرانی است؟
وزارت بهداش��ت درخصوص مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا 
در ۲۷ ش��هر کش��ور و جمعیتی حدود ۳۵ میلی��ون نفر مطالعه ای 
انجام داده است، نتیجه مطالعه نش��ان می دهد نزدیک۲۱ هزار نفر 
از بزرگس��االن در سال ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوای ناشی از ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فوت ش��ده اند، خسارت ناشی از آن هم 
چیزی حدود ۱۱.۳ میلیارد دالر برآورد شده است، اگر همین شرایط 
ادامه پیدا کند تبدیل به بحران می ش��ود، ام��ا باید ابزارهای اجرای 
قانون هوای پاک فراهم شود، بیشتر هم از جنس هزینه است، یعنی 
نی��از به منابع مالی دارد، از توس��عه حمل و نق��ل عمومی گرفته تا 
تجهی��ز نیروگاه ها و از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده نیاز به 
پول دارد، با دس��ت خالی نمی ش��ود آلودگی ه��وا را حل کرد. برای 
نجات کالنش��هرها از آلودگی هوا باید سایر شهرها توسعه پیدا کنند 
تا مهاجرت از آن ها ش��کل نگیرد، وقتی مهاجرت به شهرهای بزرگ 
نباش��د مصرف انرژی در این ش��هرها کاهش پیدا می کند و با یک 

مدیریت مستمر می شود آلودگی هوا را کنترل کرد.

سرپرس��ت معاونت محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت محیط زیس��ت گفت: فرسودگی ناوگان 
حم��ل و نق��ل عمومی تهران از اصلی ترین منابع انتش��ار آالینده های هوای تهران اس��ت.به گزارش 
ایلنا،سرپرس��ت معاونت محیط زیست انسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست به اهمیت و ضرورت 
تش��کیل چنین جلس��اتی برای تقویت همکاری ها و هم افزایی در زمینه شناس��ایی، پایش و کنترل 
منابع آالینده و انجام اقدامات آنی و پیش��گیرانه در ش��رایط وارونگی دما و بروز آلودگی هوا در نیمه 
دوم سال اشاره و تاکید کرد: نظارت معاونت های شهرداری بر اجرای مصوبات کارگروه مواقع اضطرار 
آلودگی هوا، می تواند از ورود به شرایط بحران آلودگی هوا جلوگیری کند. ایرج حشمتی با اشاره به 
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت ش��هری تهران مبتنی بر هوشمندسازی گفت: شهرداری تهران با 
این گونه اقدامات و همچنین با توسعه خدمات محله محور و کاهش سفرهای درون شهری، ترافیک 
را کاهش داده تا کیفیت هوا بهبود پیدا کند. وی در ادامه به موضوع پسماند سوزی در اطراف شهر 
تهران و نقش آن در تش��دید آلودگی هوا پرداخت و پیش��نهاد تشکیل گشت های پایش مشترک را 
ارائه کرد. سرپرس��ت معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره 
به جمعیت س��اکن ۹.۸ میلیونی و جمعیت ش��ناور ۲.۸ میلیونی در تهران، مصرف باالی انرژی در 
تهران را نگران کننده دانست و با توجه به ارتباط مصرف باالی انرژی در تشدید آلودگی هوا، ضرورت 
برنامه ریزی جهت بهینه س��ازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای 
موثر در کاهش آلودگی هوا برش��مرد. حش��متی افزود: فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران 
از اصلی ترین منابع انتش��ار آالینده های هوای تهران اس��ت و شهرداری تهران باید توسعه و نوسازی 
حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل پاک در دستور کار خود قرار دهد. وی با اشاره به جلسه 
کارگروه هماهنگی اجرای قانون هوای پاک که هفته گذش��ته در وزارت کش��ور برگزار شد، گفت: با 
ورود جدی دولت و وزیر کش��ور و همچنین س��ازمان بازرسی کل کشور، اراده جدی در دستگاه های 
اجرایی ش��کل گرفته اس��ت و برنامه های عملیاتی خوبی از س��وی وزارت کش��ور، نفت، نیرو و سایر 
س��ازمان ها تهیه و ارائه ش��ده که امیدواریم ضمن اجرای به موقع برنامه ها، اهداف قانون هوای پاک 

در کاهش آلودگی هوا محقق شود.

رضایی گفت: با کوچک ش��دن خانواده ها جایگاه س��المندان تنزل یافت که این انزوا موجب تحلیل 
جس��می و روحی سالمندان می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، یوسف رضایی، معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی استان تهران در مورد چالش و بحران سالمندی گفت: سالمندآزاری تنها به معنی 
تنبیه و آزار و اذیت س��المند نیس��ت وقتی به شرایط زیستی، رفاهی، روحی، روانی، نظام سالمت و.. 
س��المند خدشه وارد شود سالمند آزاری صورت گرفته است. وی افزود: در مسیر تغییرات جمعیتی 
متاس��فانه س��رعت زیادی در رابطه ب��ا تغییر فرهنگ و ارزش ه��ای کش��ور رخ داده و از زمانی که 
س��المندان در جامعه موثر بودند و نقش تربیتی در تربیت فرزندان و نقش رفع اختالفات را داشتند 
و چشم و چراغ خانواده ها محسوب می شدند گذر کرده ایم. رضایی گفت: با کوچک شدن خانواده ها 
جایگاه س��المندان نیز تنزل یافت و س��المندان دچار انزوا شدند و این انزوا موجب تحلیل جسمی و 
روحی س��المندان می شود. وی با تاکید بر ضرورت اهمیت آموزش و آمادگی برای زندگی در دوران 
میانسالی بیان کرد: مهارت احترام به قشر سالمند و مسئولیت پذیری باید از کودکی آغاز شود. وی 
اظهار کرد: در حال حاضر بر اس��اس آمار ۱۰ درصد جمعیت کش��ور سالمندان هستند که۵۰ درصد 
هزینه های نظام س��المت کشور به سالمندان اختصاص می یابد. رضایی تصریح کرد: با توجه به روند 
افزایش جمعیت سالمندان کشور در ۲۰ سال آینده کل بودجه نظام سالمت کشور باید به سالمندان 
اختصاص یابد که این آمار برای برنامه ریزان و سیاس��تگذاران کش��ور یک هش��دار جدی محسوب 
 می ش��ود. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اس��تان تهران بیان داشت: در مورد سن سالمندی از 
۴۰ س��الگی تا ۶۰ س��الگی دوره میانس��الی و از ۶۰ تا ۷۵ سالگی دوره س��المند جوان، از ۷۵ تا ۹۰ 
سالگی دوره سالمند میانسال و از ۹۰ سال به باال سالمند کهنسال نامیده می شود. وی با بیان اینکه 
متاس��فانه در کش��ور برای سالمندی جمعیت کاری انجام نشده اس��ت و دستگاه های متولی تکلیف 
خود را با موضوع س��المندی جمعیت کشور مشخص نکرده اند بر ضرورت تشکیل شورای سالمندی 
تاکیدکرد و بیان کرد: باید دس��تگاه های متولی حوزه س��المندی تکلیف خود را با موضوع سالمندی 
قبل از اینکه تبدیل به ابر بحران ش��ود مش��خص کرده و برای رفاه، نظام سالمت، بیمه سالمندان و 

نیاز های ویژه این قشر تدوین و اجرای برنامه های راهبردی را در دستور کار قرار دهند.

 سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست:

برای جلوگیری از تخریب سرزمین خیلی تالش نکردیم

 مقام مسئول در سازمان محیط زیست:
فرسودگی ناوگان حمل و نقل

 از اصلی ترین منابع انتشار آالینده های هوا است

 معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران:
۱۰درصد جمعیت کشور

 سالمندان هستند

در این سال ها منابع ثابت و منابع متحرک آلودگی 
هوا مانند خودروها اضافه شده اند، سال گذشته 
خارج  رده  از  فرسوده  خودرو  هزار   ۲۴ حداکثر 
ما  خودروهای  از  خیلی  هنوز  درحالی که  شدند 
در  خودرو  میلیون   ۲۵ از  هستند،  فرسوده 
کشور چیزی حدود ۶.۵ میلیون خودرو فرسوده 
از ۱۲ میلیون  از رده خارج شوند،  باید  هستند و 
به نزدیک  شده  شماره گذاری   موتورسیکلت 
فرسوده  موتورسیکلت های  آن ها  درصد   ۹۰  
هستند که چندین برابر یک خودروی استاندارد 
انتشار آلودگی دارند، همین مسئله سبب شده 

که هر سال به شدت آلودگی هوا افزوده شود

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به این 
س��ؤال پاسخ داد که چرا ش��هروندان باید در ازای پارک خودروی 
خود در حاش��یه یک خیابان و بدون دریافت هیچ خدمتی، مبلغی 
در ح��دود ۲۰ ه��زار تومان برای حدود ۸ س��اعت پ��ارک خودرو 
پرداخت کنند؟!س��ید جعفر تشکری هاش��می؛ رئیس کمیسیون 
عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران در گفت وگو با تسنیم 
درباره فرایند اجرای مدیریت پارک حاش��یه ای در پایتخت اظهار 
ک��رد: ای��ن طرح ش��ورای ترافیک اس��ت و در قوانی��ن و مقررات 
راهنمایی و رانندگی آمده اس��ت و ش��ورای نیز بر اساس آن عمل 
می کند.وی با اشاره به اجرای مدیریت پارک حاشیه ای به دوشکل 
مکانیزه و استفاده از برخی افراد تحت عنوان پارکبان تصریح کرد: 
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری تهران ملزم و مکلف 

ش��ده اس��ت که عالوه بر دریافت نرخ پارک حاش��یه ای بر اساس 
تعرفه جدید، نس��بت به گسترش محدوه های اجرای این طرح در 

۲۲ منطقه از شهر اقدام کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ 
به این س��ؤال که بسیاری از شهروندان از اجرای این طرح ناراضی 
هس��تند چرا که باید در ازای پارک خودروی خود در حاشیه یک 
خیاب��ان و بدون دریافت هیچ خدمت��ی، مبلغی در حدود ۲۰ هزار 
تومان برای حدود ۸ س��اعت پارک خ��ودرو پرداخت کنند، گفت: 
ب��ه هر ترتی��ب زمانی که ف��ردی بخواهد از فض��ای خیابان برای 
پ��ارک خودرو خود اس��تفاده کند، باید هزین��ه ای پرداخت کند و 
این کار نیز براس��اس نگاه عدالت محورانه انجام می شود!تش��کری 
هاش��می خاطرنشان کرد: اینکه در طرح مدیریت پارک حاشیه ای 

بگونه ای القاء ش��ود که در این طرح پارکبانانی هستند که مراقبت 
از خودروی ش��هروندان را داشته باشند و مراقب باشند که خودرو 
اش��اره ش��ده تصادف نکند، درست نیس��ت چرا که ساز و کار این 
مس��ئله هم مشخص است و بیمه ها در این زمینه مسئولیت دارند 
چ��را که با تعرفه ۲ ت��ا ۳ هزار تومان نمی توان انتظار داش��ت که 
چنین خدماتی ارائه ش��ود.وی با تأکید بر اینکه پارک حاش��یه ای 
ام��ری قانونی اس��ت و افراد باید بابت اس��تفاده از معابر ش��هری 
هزین��ه ای را پرداخت کنند، گفت: در قانون جرائم رانندگی هم به 
موضوع پارک حاشیه ای اشاره شده است و سابقه اجرای این طرح 
به س��ال های دور باز می گردد ضم��ن اینکه در آینده این طرح در 
۲۲ منطقه از پایتخت و معابری که مورد تصویب ش��ورای ترافیک 

باشد، اجرا می شود.

 اخذ پول در »پارک حاشیه ای خیابان های پایتخت« بابت چه خدمتی است؟
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آفتاب یزد: گوش هایتان را جلو بیاورید تا برایتان داســتانی 
واقعی تعریف کنیم که بعد چهار، پنج ســال هنوز تازه به نظر 
می رســد. هرچند بهتر است بالفاصله، در پایان جمله، کلمه 
»متاسفانه« را هم به کار ببریم. اصال بیایید از اول شروع کنیم! 
متاســفانه هنوز بعضی خریداران، وقتی به بازار لوازم خانگی 
می روند، مقهور اســامی می شــوند که در گوششان طنین و 
آهنگی فرنگی مآبانه دارد. داســتان از چند سال پیش شروع 
شــد. از وقتی برندهای خارجی لوازم خانگی، ناچار شدند از 
بــازار چرب و چیل ایران دل بکنند و تنها ظرف مدتی کوتاه 
زمین بازی، خالی از رقیب، چاق و پرمشتری و از همه مهمتر 

نیازمند و مشتاق دست ایرانی ها افتاد.
بــه گزارش فرارو، بعضی برندهای ایرانــی لوازم خانگی در آن 
زمان، با دوراندیشی حسدبرانگیز، اعالم کردند، چون بازارهای 
صادراتی را هدف گرفته اند، خیر و صالح در این است که با نام 
و نشان خارجی فعالیت کنند. احتماال درست می گویند. اصال 
بیایید بپذیریم حق تمام و کمال با آن هاست، اما »متاسفانه« در 
سطح فروش، گروهی که از رحم و مروت بی بهره بودند و معموال 
شیطان زیاد توی جلدشان می رود، شروع کردن به سوءاستفاده 
از کم اطالعی مشــتریان. مثال گفتند دیپوینت برندی کره ای 
است یا هاردســتون در انگلیس تولید می شود، دوو را برندی 
کره ای دانستند و از اشتراکاتش با اسنوا حرفی به میان نیاوردند. 
محصــوالت TCL، زیرووات و ایکس ویــژن هم در پاره ای از 
مواقع مشمول چنین بی مهری می شوند. حاال گوش هایتان را 
جلوی بیاورید تا برایتان داســتانی واقعی، درباره رگ و ریشه 

برندهای حاضر در بازار لوازم خانگی ایران تعریف کنیم.

< پاکشوما؛ یک سر و هزار سودا
شرکت پاکشوما سابقه ای طوالنی در بازار لوازم خانگی ایران 
دارد؛ روی سایتشان نوشته اند »بیش از ۴۵ سال« و اگر در بازار 
لوازم خانگی یکی از محصوالتش چشم تان را بگیرد بعید است 
پیش خودتان فکر کنید با محصولی غیرایرانی طرف حســاب 
هستید. پاکشــوما عالوه بر عرضه محصوالت با برند خودش، 
لــوازم خانگی با برند مایدیا، کنوود، کندی، کرال )Coral( و 
زیرووات هم تولید می کند که ایرانی یا خارجی بودنشان الاقل 
از اســم و رسمشان مشخص نیست. به عنوان مثال جاروبرقی 
 KZV ۵۲۵۰ و جاروبرقی زیرووات مدل -VSC کرال مدل

۲۵۰۰ ظاهر و ژنتیک محصوالت اصلی برند بوش را 
به ارث برده اند. پاکشــوما در حال حاضر روی سایت 
اینترنتی خود یخچال فریزر، ماشــین لباسشــویی، 
ماشین ظرفشویی، جاروبرقی و کولرگازی را به صورت 
فروش آنالین عرضه می کند. زیرووات اســمی شبیه 
ایتالیایی ها دارد، اما االن می دانیم که کامال در ایران 
تولید می شــود. رگ و ریشه کندی شاید آمریکایی 
به نظر برســد و احتماال بتوانید نشانه هایی از آن در 
فیلم های قدیمی پیدا کنید، اما داستان تولید، عرضه 
و فروشــش کامال با سوژه این گزارش منطبق است. 
محصوالت برند شــناخته شــده کنوود هم از سال 

گذشته میالدی در کارخانه پاکشوما تولید می شود.

< دوو؛ نه بگو اسنوا
گروه صنعتی انتخاب، تولیدکننده محصوالت لوازم خانگی با 
برند دوو و اسنوا معموال زیر فشار سنگین انتقادات قرار دارد. 
احتماال، چون در شــروع کار خود خیلی دقیق و حساب شده 
عمل نکردند. دوو در ایران به عنوان برندی کره اش شــناخته 
می شــود که عالوه بر خودرو، دســتی هم بر آتش بازار لوازم 
خانگی داشت. بعد از ورشکستگی، گروه صنعتی انتخاب نام 
و لوگوی این برند را خریداری کرد. البد پیش خودشان تصور 
می کردند هنوز می شــود از این اســم در ایران استفاده کرد. 
امــا بعضی وقت ها کار آنطور که انتظار داریم پیش نمی رود و 
اسم دوو روی بیلبوردها، با واکنش منفی فضای جامعه )که از 
برندهای کره ای عصبانی بودند( روبرو شد. بخشی از این غضب 
دامن سایر برندهای تولید شده توسط گروه صنعتی انتخاب 
را گرفت و آن ها را به گوشــه رینگ برد. در پاسخ افرادی که 
خواهان شفاف سازی درباره محصوالت تولید شده این کارخانه 
هستند، گفته شد برند دوو تنها روی محصوالتی نصب می شود 
که میزان داخلی سازی آن ها به ۷۰ درصد می رسد. پس االن 
دیگر همه می دانیم که محصوالت دوو ساخت داخل هستند. 
برند اسنوا هم داداش دوقلوی آن هاست. فعاالن بازار می گویند 
برندهای بُست و حایر هم توسط گروه صنعتی انتخاب ساخته 
می شــوند و کارخانه آن ها در شهر اصفهان، شهرک صنعتی 
مورچه خورت واقع شــده اســت. محصوالت گروه صنعتی 
انتخاب را می توان در قالب یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز، 

ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی و... در بازار 
پیدا کرد.

TCL داستان مشترک مادیران، ایکس ویژن و >
مادیران برندی قدیمی و شــناخته شده است. آن ها تقریبا از 
دهــه ۷۰ به کار واردات، تولیــد و ارائه خدمات پس از فروش 
مانیتورهــای کــره ای LG در ایران مشــغول بودند و طی 
ســال های بعد، کار خودشان را گســترش دادند. در قدم اول 
گیرنده های دیجیتال تلویزیونی، تلویزیون های کوچک خانگی 
و مانیتور به بازار فرستادند. با خروج اجباری برندهای خارجی 
و شکل گیری موج جدید فعالیت تولیدکنندگان ایرانی، حاال 
با اســتفاده از نام و نشان تجاری ایکس ویژن و TCL شاهد 
عرضه مجموعه ای گســترده از لوازم خانگی شامل تلویزیون، 
یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، سیستم های تهویه مطبوع 
و... هســتیم. بیلبوردها و تبلیغات محیطی نشــان می دهند 
مادیران هم چند مرتبه تالش کرده با اســتفاده از شــهرت 
جهانــی TCL، همــان راهی را در پیــش بگیرید که گروه 

صنعتی انتخاب با نام دوو در پیش گرفته بود.

< جی پالس؛ قهرمان تنها در رینگ
جی پالس پس از چند سال فعالیت و حضور مستمر دیگر برای 
خودش صاحب کسوت و عنوان اســت. گروه گلدیران به عنوان 

شــریک تجاری ال جی، چند سال پیش تالش کرد به 
شکلی شرافتمندانه برخی محصوالت برند کره ای را در 
داخل کشور تولید کند. مذاکرات تا جایی پیش رفت که با 
سرمایه گذاری داخلی سوله ها و خط تولید به ایران بیایند 
و آرام آرام قطعات در داخل کشور ساخته شوند. بعد از 
اینکــه ال جی به خاطر تحریم ها اعالم کرد ایران را ترک 
می کند، آن تجهیزات و دفتر و تشکیالت باید بالاستفاده 
رها می شــد؟ نه! پس گلدیران تصمیم گرفت کارش را 
ادامه دهد و بخشی از مواداولیه مورد نیاز خود را عوض 
کره ای ها از قطعه سازان چینی بگیرد، بخشی از آن ها را 
در داخل تامین کند و در نهایت برندی به اسم جی پالس 
با لوگوی زشت و یک پالس اضافی خلق کند. در تبلیغات 
این برند هنوز هم می توان رد DNA ال جی را پیدا کرد. 
فروشــگاه های معروف ال جی هم به نرمی خودشان را با 
محصوالت جی پالس نونوار کردند، اما اگر کسی گفت جی پالس 
خارجی اســت شما حرفش را باور نکنید. جی پالس محصوالت 
خود را در دســته تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین 
ظرفشویی، مایکروویو، اجاق گاز، جاروبرقی، مانیتور، کولر گازی، 

کامپیوترهای همه کاره و موبایل عرضه می کند.

< سام؛ سایه کم رنگ غول آبی
سام قرار بود همان نقشی را در قبال برند سامسونگ ایفا کند 
که جی پالس برای ال جی دارد، اما ضربه فراق ناخوسته ظاهرا 
آنقدر مهلک بوده که آن ها هر ازگاه روی پایشــان بایستند، 
لختی تلوتلو بخورند و دوباره روی زمین ولو شــوند. برند سام 
در هر مرحله به هوش آمدن، سرگرم کاری می شود؛ تلویزیون، 
یخچال و ماشین ظرفشویی تولید می کند، اما چون یک جای 
کار لنگ می زند، وســط راه از نفس می افتــد. با وجود بهره 
بردن از زنجیره فروشــگاه های پرتعداد سامسونگ و استفاده 
از المان های آبی رنگ نام آشنا، این ناتوانی غیرمنتظره است. 
گران ترین محصول حال حاضر برند سام در بازار، تلویزیون ۶۵ 
اینچی هوشمند با قیمت نزدیک به ۳۰ میلیون تومان است، 
اما ظرفشویی DW۱8۵ با قیمت حدود ۱۷ میلیون را از این 
برند می توان در بازار پیدا کرد. همین طور چندتایی ماشــین 
لباسشویی که در بازه ۱۳ تا ۱۶ میلیون با رقبا پنچه درپنجه 
انداخته اند. قیمت تلویزیون های برند ســام در سایز ۳۲ و ۳۹ 

اینچ حدود پنج، شش میلیون است. ناگفته نماند از این برند، 
جاروبرقی و جاروشارژی، پنکه، آبمیوه گیری و حتی پلوپز هم 
می توان پیدا کرد. مهم اینجاســت که کسی آن ها را به اسم 
خارجی به شــما قالب نکند. ســام ایرانی است و بعید به نظر 

می رسد از این قضیه دلخور باشد.

< هاردستون؛ از آرژانتین تا انگلیس
هاردستون شبیه اسامی انگلیسی است نه؟ اوایل حضور در بازار 
بعضی ها به خاطر همین شباهت خریداران را تلکه می کردند. اگر 
شما جزو گروه اغفال شده باشید، می توانید به خودتان سخت 
نگیرید، چون تشابه اسمی، واقعا وجود دارد، اما دفتر مرکزی این 
برند نه در لندن و بیرمنگام و لیورپول، که در میدان آرژانتین 
واقع شده و پس از سه، چهار سال حضور پررنگ در بازار االن 
دیگر کسی نمی تواند رگ و ریشه ایرانی آن را زیر سوال ببرد یا 
کتمان کند. برند هارستون قبال آستین هایش را باال زده بود و 
با پشتکاری مثال زدنی به تولید یخچال اشتغال داشت. کنارش 
چندتایی وســیله برقی خرد و کوچک هم برای خالی نماندن 
اپن آشــپزخانه پیدا می کردید. ظاهرا تولید زیر زبانشان مزه 
کرده، چون االن عالوه بر یخچال، فهرست محصوالتشان شامل 
ماشین لباسشــویی، فر برقی، جاروبرقی، پلوپز، مولتی کوکر، 
اجاق گاز، هود شومینه ای، چرخ گوشت، چای ساز، آبمیوه گیری، 
سماوربرقی، بخارپز، ساندویچ ساز، گوشت کوب برقی، اتوی بخار، 

پنکه، سشوار و... می شود.

< بقیه اسامی که شاید درباره شان اشتباه کنید
فهرســت بازیگران بازار لوازم خانگی ایران وقتی سروشــکل 
عجیب تری به خود می گیرد که یک ســری اسم دیگر را به آن 
اضافه کنیم. یکی از آن ها برند اینترنشــنال آنیل است. الحق 
واالنصاف غلط اندار به نظر می رسد، اما باید بدانید شرکت مکث 
الکترونیک مهدی شهر، عالوه بر اینترنشنال آنیل، صاحب برند 
پارس آنیل و مکث است و از سال ۱۳8۵ در بازار ایران حضور 
دارد. محصوالت آن ها بیشتر ماشین لباسشویی های دوقلو و 
نیمه اتوماتیک هســتند. جنرال آدمیرال هم داستانی مشابه 
دارد، ولی لباسشــویی تمام اتوماتیک هم می فروشد. داستان 
فریدولین، ریتون، الیف، وست پوینت، دیپوینت را هم در این 

دسته طبقه بندی کنید.

اقتصادی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از ایجاد 
ســاز و کاری برای مقابله با قاچاق سوخت از نیروگاه ها خبر 
داد و گفــت: باید نحوه بازتوزیــع یارانه بنزین تغییر کند تا 
عادالنه شود، به طوری که افراد چه خودرو داشته باشند و چه 
نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند. مالک شریعتی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق گزارش هایی که مقامات 
وزارت نفت به کمیســیون انرژی مجلس ارائه کرده، اکنون 
تحرک بهتری نســبت به یک سال قبل در حوزه دیپلماسی 
انرژی رقم خورده، ما عالوه بر بحث های معمول فروش نفت 
و فرآورده هایــی که برای نقش آفرینــی در بازار نفت دنبال 
می کردیم یک اتفاقات جدیدی در حال رقم خوردن اســت، 
اظهــار کرد: هم مبــادی وارداتی ما در حــال تغییر و تنوع 
و هــم مقاصد صادراتی ما در حال تغییر اســت. نه تنها در 
حوزه همســایگی این اتفاق در حال رخ دادن است، بلکه در 
حوزه فرامنطقه ای نیز این موضوع دنبال می شــود. به نوعی 
دیپلماسی انرژی و دیپلماسی همسایگی ما با یکدیگر تلفیق 

شده و اتفاقاتی از این دست را برای ما رقم زده است.
وی افــزود: ما روی دو چیز تمرکز کرده ایم، اول توســعه و 
نگهداشت میادین مشــترک کشور چه در حوزه نفت و چه 
در حوزه گاز. در حوزه نفــت اولویت با میادین غرب کارون 
بــوده و در حوزه گاز نیز حــوزه پارس جنوبی به ویژه بحث 
فشار افزایی مورد توجه است. اخیرا نیز در مجلس کمیسیون 
انرژی گزارش نظارتی در خصوص ناترازی گاز ارائه کرد. در 
این گزارش هشــدار داده شــد که ممکن است ما در آینده 

نزدیک دچار مشکل شویم.
شریعتی با بیان اینکه در سال های اخیر بخش زیادی از نیاز 
در حوزه انرژی را با گاز تامین کردیم، بخشــی نیز از طریق 
سوخت مایع تامین شــده است، گفت: اما اگر وضعیت افت 
فشــار میدان پارس جنوبی را به عنــوان میدانی که عمده 
سوخت گاز کشور را تامین می کند ساماندهی نکنیم ممکن 
است در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه شویم. بنابراین 
اولویت ما در حوزه تولید سرمایه گذاری در بخش فشارافزایی 
 پــارس جنوبی و تولید و نگهداشــت میادیــن نفتی غرب 

کارون است.
وی افزود: هر کشوری که آماده سرمایه گذاری باشد می تواند 
به ما کمک کند. بــا روس ها بالغ بر ۴۰ میلیارد دالر تفاهم 
نامه امضا شده که تقریبا ۱۰ درصد آن به قرارداد تبدیل شده 
است. بخشی از آن در خصوص میادین نفتی و بخشی از آن 
در خصوص فشار افزایی پارس جنوبی است. ما قاعدتا از این 
موضوع استقبال می کنیم. هر کشوری که قصد سرمایه گذاری 
در این حوزه داشــته باشد با حفظ منافع اقتصادی ما قطعا 

مورد استقبال کمیسیون انرژی مجلس است.
شریعتی در ادامه تاکید کرد: آنچه که از نظر بنده در این حوزه 
خیلی مهم است نقش آفرینی ایران در حوزه تجارت گاز بوده، 
تجارت گاز در دنیا به دو شیوه رایج است. یکی از طریق خط 
لوله که بیشــتر منطقه ای و در قالب قراردادهای بلند مدت 
اســت. یک شیوه هم بر اســاس ال. ان. جی که قراردادهای 
آن نیز می تواند کوتاه مدت و به صورت فرامنطقه ای باشــد. 
منافع ما ایجاب می کند که ما تجارت منطقه ای را از طریق 
خط لوله تقویت کنیم؛ چرا که وابســتگی بیشتری به منبع 
ایجاد می شود، زمانی که به صورت ال. ان. جی باشد خریدار 
هر جای دنیا می تواند انجــام دهد و قیمت گذاری آن لزوما 
در اختیار کشــورهای تولیدکننده نیســت. مــا حتما باید 
 اســتقبال کنیم که قیمت ها منطقه ای باشد و خط لوله نیز 

گسترش یابد.
ســخنگوی کمیســیون انرژی اظهار کرد: ایران باتوجه به 
موقعیتی که در عرصه جغرافیایی دارد مابین قطر و روسیه 
به عنوان دو شریک اصلی در اجالس مشهور به اوپک گازی 
)GECF( قرار دارد. عمده مصرف کننده ها نیز اطراف ایران 
قرار دارند. بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت هدف صادراتی 
اطراف ایران زندگی می کننــد و بازار خوبی وجود دارد. اگر 

ایران به هاب تجارت منطقه تبدیل شود گام بزرگی است.

< تحوالت خوبی در حوزه گاز شروع شده است
وی با بیان اینکه سوآپ گازی صرفا یک روش در تجارت گاز 

است. اکنون درباره این موضوعات صحبت شده و تفاهماتی 
نیز صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده، اما خیلی محتمل 
است که در آینده نزدیک اتفاق های خوبی در این حوزه رقم 
بخورد، گفت: از نظر بنده تحوالت خوبی در حوزه گاز شروع 
شده است. در حوزه نفت خام نیز هم ساخت پاالیشگاه های 
داخلی در حال دنبال شــدن اســت که در دولت گذشــته 
اعتقادی برای ســاخت پاالیشــگاه وجود نداشت. در دولت 
گذشته بیشتر نگاه اقتصادی بودن را مبنا قرار می دادند که 
محل تامل بود. قانون پتروپاالیشگاه ها تنفس خوراکی را برای 
پاالیشگاه های تازه تاسیس در نظر گرفته که اقتصادی است.

شــریعتی ادامه داد: از ســوی دیگر ساخت پاالیشگاه مانند 
ســاخت ســالح دفاعی بوده در جنگ اقتصادی که سالح 
اصلی دشــمن تحریم نفت است. ســالح دفاعی ما ساخت 
پاالیشگاه و تولید فرآورده های تحریم ناپذیر است. متاسفانه 
در ســاخت پاالیشگاه کوتاهی شــده، اما اکنون هم ساخت 
پاالیشــگاه های داخلی درحال دنبال شــدن است. در کنار 
آن پاالیشــگاه های فراســرزمینی نیز دنبال شده است؛ که 
هم تنوع در مقاصد صادراتی ایجاد می کند و هم وابســتگی 
به نفت ما را رقــم می زند. محصوالت این پاالیشــگاه ها را 
در بازارهــای فرامنطقه ای می توانیم به فروش برســانیم که 
مشــتری های بهتری در آن وجود داشته و حتی به قیمت 
بهتری خریداری می کنند. اولین پاالیشگاه در ونزوئال به اتمام 
رســیده و وارد مدار تولید شده است و چند مورد دیگر هم 
در حال اقدام است. مجموعا رویکرد تحولی خوبی در حوزه 
تجارت نفت و گاز شکل گرفته و امیدواریم سریع تر در حوزه 

سرمایه گذاری ها نیز به نتیجه برسیم.

< ظرفیت مدیریت مصرف گاز، به میزان ۲ تا ۳ فاز پارس جنوبی
وی با اشــاره به اهمیت بحث بهینه ســازی مصرف انرژی و 
مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی، اظهار کرد: ما به منابع 
حاصل از بهینه سازی به عنوان یک مخزن گازی مجازی نگاه 
می کنیم. به اندازه ۲ تا ۳ فاز پارس جنوبی ظرفیت مدیریت 
مصرف در حوزه گاز داریم. در حوزه برق نیز اینگونه اســت. 
امروز بهره وری نیروگاه های ما از ۱8 درصد شروع می شود و 
نهایتا به باالی ۳۰ درصد می رسد. این بازدهی نیروگاه ها در 
دنیا منسوخ شده اســت. در حوزه گاز نیز بخشی از ناترازی 
به مصرف مربوط می شود. سرمایه کمتری برای بهینه سازی 

مصرف نسبت به سرمایه گذاری در تولید نیاز است.
به گفته وی باید ســرمایه گذاری الزم در این حوزه صورت 
گیرد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی زودتر 
به نتیجه می رسد. از نظر بنده در این حوزه خیلی غفلت شده 
است. در گزارش اخیر کمیسیون انرژی در بحث ناترازی گاز 
در سطح کشور نسبت به کاهش فشار پارس جنوبی در آینده 
نزدیک هشــدار داده و تاکید شد که در وهله اول حتما باید 
تمرکزی در دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی رخ دهد. 
حوزه نفت و نیرو تولیدکننده و عرضه کننده هستند اما کل 

اقتصاد ما نظیر کشاورزی و صنعت مصرف کننده هستند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که معاونتی در سطح 
ریاست جمهوری شکل بگیرد و مجموعه سیاست گذاری در 
حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را به این بخش منتقل کنیم 
گفت: تاکنون در حوزه بهینه سازی نتیجه مطلوبی نگرفته ایم. 
به احتمال قوی طی هفته های آتی کمیسیون انرژی طرح دو 
فوریتی را پیرو گزارش ناترازی گاز در سطح کشور به صحن 
مجلس ارائه خواهد کرد تا سازمان بهینه سازی مصرف شکل 
گرفته و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از وزارت نفت و 
بهره وری انرژی از وزارت نیرو جدا شــده و همه ظرفیت های 
دستگاه ها برای بهینه سازی مصرف انرژی در سازمانی ذیل 
نظر ریاست جمهوری متمرکز شود تا به صورت ویژه در این 
حوزه کار شود، ما چاره ای جز تقویت این حوزه نداریم. میزان 

شدت انرژی در سطح کشور مایه آبروریزی است.
وی با بیان اینکه بر اســاس برنامه ششم میزان شدت انرژی 

باید به یک دوم اول برنامه پنجم کاهش می یافت، اما امروز 
شدت انرژی بیشتر نیز شده است، گفت: با توجه به گزارش 
کمیســیون انرژی در خصوص ناترازی مصرف گاز در سطح 
کشــور دو موضوع حیاتی برای کشــور مطرح اســت. یکی 
بحث تامین سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان است و این 
احتمال وجود دارد که ما مجددا برای تامین سوخت برخی 
از نیروگاه ها به استفاده از سوخت مایع روی بیاوریم. موضوع 
بعدی توسعه بازارهای صادراتی است. اکنون قرارداد با ترکیه 
تا ســال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و در بحث تمدید آن 
گویا طرف های ترکیه خواستار گاز بیشتر شده اند. کارشناسان 
معتقدند اگر ما این تعهــد را بپذیریم از عهده تامین آن بر 
نمی آییم. با توجه به ناترازی پیش بینی شــده در زمســتان 
برای تامین سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از خاموشی ها چه 

تدابیری اندیشیده شده است؟
وی ادامه داد: این موضوع مسئله جدیدی نیست. ما چندین 
سال است که بخشی از سوخت نیروگاه ها را از طریق سوخت 
مایع تامین می کنیم. سهم گاز در نیروگاه های ما تقریبا 8۰ 
درصد بوده و ۲۰ درصد از طریق سوخت مایع یعنی گازوئیل 
و مازوت تامین می شــود. از نظر زیست محیطی نیز دارای 
اشکال است. ما به صراحت اعالم کردیم که اگر بهینه سازی 
مصرف و افزایش ظرفیت تولید دنبال نشود اولین آسیب را در 

داخل و در تامین سوخت نیروگاه ها خواهیم خورد.
وی با تاکید بر اینکه ما در تامین برق دچار مشکل نخواهیم 
شــد. چون از طریق سوخت مایع کار پیش می رود. اما تا ۳ 
الی ۴ ســال آینده ممکن است این افت فشار تا حدی تاثیر 
بگذارد که تولید ما را تا حدود نصف کاهش دهد، تصریح کرد: 
ما فعال در کوتاه مدت مشکلی نداریم و فرصت نیز در اختیار 
اســت. امروز هم فرصت برای سرمایه گذاری به منظور فشار 
افزایی و هم فرصت برای اجرای طرح های بهینه سازی داریم. 
در حوزه وسایل گرمایشی و سرمایشی اگر بتوانیم تا حدی 
بهــره وری را باال بیاوریم گام موثری در حوزه بهینه ســازی 

برداشته ایم.

< طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور تصویب شد
به گفته وی کار خوبی که انجام شده است، طرح مانع زدایی از 
توسعه صنعت برق کشور است. این طرح در مجلس تصویب 
شد و ایرادات شــورای نگهبان نیز در آن مرتفع شد. اکنون 
تنها چند مورد جزئی باقی مانده، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که در این طرح مصوب شده به حل معضل بیست ساله ای باز 
می گردد که سال ها در خصوص آن صحبت کردیم اما کسی 
در خصوص آن اقدامی انجام نداده اســت، اکنون ســوخت 
نیروگاه هــا با قیمت تقریبا صفر داده می شــود و نیروگاه ها 
انگیزه ای بــرای افزایش بهره وری و بازدهی ندارند. در قانون 
مصوب مجلس وزارت نیرو و وزارت نفت مکلف شــده اند تا 

قیمت سوخت نیروگاه ها را ظرف چند سال واقعی کنند.
وی با بیان اینکه بدین ترتیب یارانه از وسط زنجیره تولید به 
آخر زنجیره منتقل می شود. نیروگاه ها بعد از مدتی سوخت 
را با قیمت واقعی خریــداری می کنند. بعد از مدتی قیمت 
بــرق خود را نیز به صورت واقعی بــه وزارت نیرو می دهند، 
وزارت نیرو نیز به قیمت واقعی به شرکت های توزیع می دهد، 

گفت: ســپس برای ارائه به مصرف کننده خانگی و صنعتی 
فرمول خاصی برای قیمت گذاری پیش بینی شده است که از 
محل منابع حاصله از قیمت واقعی سوخت، در حلقه ماقبل 
زنجیره، یارانه انرژی مصرف کننده ها تامین شــود و فشاری 

به مردم نیاید.
شــریعتی افزود: در این قانون گفته شده که الگوی مصرف 
چگونه باید باشد و یارانه چگونه توزیع شود. فقط به مصارف 
کمتــر از الگوی مصرف یارانه تعلق می گیــرد. این یارانه از 
محل واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها تامین می شود. 
اوال قیمــت برای مردم تغییــر نخواهد کرد و فشــاری به 
مصرف کننده نهایی وارد نمی شود. اما نیروگاهی که بهره وری 
۱8 درصدی دارد تالش می کند تا بهره وری خود را افزایش 
داده و به باالی ۵۵ درصد برساند. به تدریج نیروگاه ها مجبور 
به افزایش بهره وری خواهند شد. بدین ترتیب اقتصاد واقعی 
می شود و مصرف کننده یارانه خود را در آخر زنجیره دریافت 
می کند. مانند مدلی که در خصوص یارانه آرد و نان در حال 
اتفاق افتادن است. قیمت نان تغییر نمی کند اما یارانه به آخر 

زنجیره منتقل می شود.

< نگرانی برای تامین بنزین نداریم
وی در پاسخ به این ســوال که در سال های گذشته باتوجه 
بــه طرح های مختلفی که در حوزه بنزین داشــتیم همواره 
میزان مصرف ما از تولید پیشــی گرفته اســت و اخیرا نیز 
گفته می شــود پروژه واردات بنزین کلید خورده اســت. آیا 
به واردات کننــده بنزین تبدیل خواهیم شــد؟ گفت: ما با 
یک چالش تقریبا پنج ســاله مواجه هســتیم تــا زمانی که 
پاالیشگاه های ما به بهره برداری برسد. البته خیلی نگرانی از 
بابت تامین وجود ندارد. ما عمده بنزین مصرفی را در داخل 
کشــور تولید می کنیم. مشکالت را پشــت سر می گذاریم. 
امســال نیز واردات بنزین به میــزان خیلی محدودی اتفاق 
افتــاد. وزارت نفت نیز باید اعداد آن را اعالم کند، اما نگرانی 

برای تامین بنزین نداریم.
وی با بیان اینکه یک نگرانی در حوزه قاچاق بنزین و دیگری 
در بحث مصرف غیر بهینه اســت، اظهار کرد: با تاســیس 
پاالیشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس و پاالیشگاه مروارید 
مکران در دریــای عمان می توان به طور کامل نیاز داخل را 
تامین کند. ما نباید از کلمه واردات بترســیم. وابستگی بد 
است، ممکن اســت از یک نقطه وارد کنیم و از نقطه دیگر 
صادر کنیم. در یک مقطعی از سال که مصرف باالیی داریم 
وارد کنیم و در یک مقطعی از سال صادر کنیم. به طور کلی 
باید منافع کشور تامین شود. آنچه که برای ما نگران کننده 
است این بوده که سیاست های توزیع یارانه در حوزه بنزین 

غلط بوده و عادالنه نیست.

< باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: امروز افرادی که مصرف 
بنزین بیشــتری دارند، یارانه بیشتری دریافت و افرادی که 
تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری دریافت می کنند. 
اینگونه نیست که توزیع یارانه در حوزه بنزین عادالنه باشد. 
طرحی که دولت به صورت پایلوت در جزیره کیش و قشــم 
برای اصالح توزیع یارانه بنزین دنبال کرد، اصلش خوب بود، 
اما در اجرا ایراداتی داشــت که ما پیگیر هستیم مرتفع شده 
و این طرح به نتیجه برسد. بدون اینکه تغییری در قیمت ها 
ایجــاد کنیم باید نحوه بازتوزیــع یارانه بنزین تغییر کند تا 
عادالنه شــود. افراد چه خودرو داشــته باشند و چه نداشته 

باشند باید سهمی از یارانه بنزین ببرند.
وی با بیان اینکه افرادی که خودرو ندارند باید بتوانند سهم 
خود را به خودرودارها بفروشند. سهمیه خودرودارها معقول 
شود. فردی که ۱۰ خودرو دارد نباید هر ۱۰ خودرو آن یارانه 
بنزین دریافت کند. زمانی که این اتفاق افتاد و بازار شــکل 
گرفت دولت می تواند صرفا به عنوان تنظیم گر بازار نقش ایفا 

کند، گفت: در خصوص طرحی که در کیش و قشم اجرا شد 
دولت بازار را خیلــی دنبال نکرد و خودش به نوعی خریدار 
شــد. دولت باید پای خود را از قیمت گذاری بیرون بکشــد 
و صرفا تنظیم گر و تســهیل گر بازار باشد. مثال دولت سقف 
قیمت آزاد را تعیین می کند. ممکن اســت فردی که خودرو 
ندارد اول دوره تصمیم بگیــرد بنزین خود را ۲۰۰۰ تومان 
بفروشــد. به تدریج افرادی که از بازار منتفع می شوند آن ها 

سیاست را تعیین می کنند.
شــریعتی ادامه داد: مطالبه از ناحیه مردم برای تنظیم بازار 
شــکل می گیرد نه اینکه از ناحیه دولــت به مردم تحمیل 
شود. زمانی که از سوی دولت سیاست به مردم تحمیل شود 
بنزین به یک کاالی حساس و تنش زا با اثر تورمی در جامعه 
تبدیل خواهد شد. اگر این مدل ها دنبال نشود، به ناچار بعد 
از چند سال تحمل، به علت تغییرات قیمت ها دولت ها مجبور 
هستند با تغییر قیمت به بازار شوک وارد کنند. بنابراین ما 

مجبور هستیم که روش توزیع یارانه بنزین را تغییر دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مدل های در حال بررسی در 
کشورهای دیگر اجرایی شده است؟ گفت: لزومی ندارد حتما 
در جای دیگری استفاده شده باشد. مثال مدل سال ۱۳8۹ در 
بحث هدفمندی یارانه ها در جای دیگری اجرا شده بود. حتی 
برخی کشــورها از این مدل برای بازتوزیع یارانه انرژی بهره 
و الگو گرفتند. ما باید ببینیم نیاز کشــور خودمان چیست و 
روی آن مطالعه کنیم. تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

مدل ها را بسنجیم و سپس اجرا کنیم.
امروز توزیع یارانه بنزین ناعادالنه است. ۵۰ درصد خانوارهای 
جامعه ما خودرو ندارند. آیا این خانواده ها نباید ســمهی از 
یارانه بنزین داشــته باشــند؟ بنده آمار دارم که بعضا ۱۰۰ 
خودرو به نام یک فرد اســت و برای تمام خودروها نیز یارانه 
می گیرد، این روش توزیــع یارانه باید تغییر کند. باید برای 

اصالح آن مدل های مختلف بررسی شود
وی بــا تاکید بر اینکــه امروز توزیع یارانــه بنزین ناعادالنه 
است. ۵۰ درصد خانوارهای جامعه ما خودرو ندارند. آیا این 
خانواده ها نباید سمهی از یارانه بنزین داشته باشند؟ بنده آمار 
دارم که بعضا ۱۰۰ خودرو به نام یک فرد اســت و برای تمام 
خودروها نیز یارانه می گیرد، گفت: این روش توزیع یارانه باید 
تغییر کند. باید برای اصالح آن مدل های مختلف بررســی 
شود. اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که مانند 
گذشته سالی ۱۰ الی ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم. 
اما نمی توان هیچ کاری نکرد و دســت روی دست گذاشت. 
نه قیمت را به تدریــج افزایش دهیم و نه مدل توزیع یارانه 
را تغییر دهیم و به یکباره بعد از ۶ ســال با یک فنر در حال 

انفجار مواجه شویم.
شــریعتی در پاسخ به این سوال که امروز برخی از مسئوالن 
وزارت نفت موضوع قاچاق سوخت نیروگاه ها را طرح کردند 
و می گویند قبل از مصرف از نیروگاه ها قاچاق می شــود، اما 
وزارت نیــرو می گوید اصال این امکان وجود ندارد. شــما به 
عنوان ســخنگوی کمیســیون انرژی این موضوع را چگونه 
ارزیابــی می کنید؟ گفت: زمانی که ایــن اتفاق افتاده یعنی 
امکان آن وجود دارد. گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد 
که این اتفاق افتاده، قاچاق ســوخت هم در حوزه خرد و هم 

در حوزه کالن به ویژه در گازوئیل رخ داده است.

< به زودی با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه
        جلوی قاچاق سوخت گرفته می شود

به گفته وی حوزه خرد به خودرو و کامیون و حوزه کالن به 
نیروگاه ها باز می گردد. متاسفانه ما به جای اینکه بخواهیم 
از سرچشــمه جلوی این فسادها را بگیریم قصد داریم که 
دانه دانه جلوی آن ها بایســتیم. به زودی با واقعی شــدن 
قیمت ســوخت نیروگاه به دنبال قانــون مجلس، جلوی 
قاچاق ســوخت از نیروگاه ها نیز گرفته می شــود. در بازار 
محدود نان و آرد بر اساس آمار اعالم شده با اصالح سیاست 
توزیع یارانه و جلوگیری از قاچاق نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد 
صرفه جویی شــده است. از نظر بنده با واقعی شدن قیمت 
ســوخت نیروگاه ها این رقم صرفــه جویی باید به بیش از 

۱۰ برابر برسد.

اسامی که شاید درباره شان اشتباه کنید

پشت پرده بازار لوازم خانگی ایران؛ از آرژانتین تا انگلیس
چطوری یاد بگیریم محصوالت ایرانی را از پس اسامی مثال خارجی شان تشخیص دهیم و نگذاریم کسی سرمان کاله بگذارد
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ایجاد سازوکاری برای مقابله با قاچاق سوخت
نحوه بازتوزیع یارانه بنزین باید تغییر کند
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دنیای اقتصاد: ریاض و واشنگتن؛ تداوم و تغییر
»رواب��ط عربس��تان و آمریکا 
همواره بر مبنای منافع مشترک 
و نه ارزش های مشترک استمرار داشته است«. این 
اصلی ترین و در عین حال عمومی ترین تعریفی است 
که از روابط هشت دهه ای ریاض و واشنگتن پس از 
دیدار تاریخی ملک عبدالعزیز و فرانکلین روزولت 
سوار بر عرشه ناو کوئینسی از سوی تحلیلگران و 
کارشناسان مسائل منطقه ای و روابط بین الملل ارائه 
می شود. روابط ریاض و واشنگتن به طور دقیق تر بر 
مبنای نیازهای مشترک و نه الزاما همیشه بر مبنای 
منافع مشترک در چارچوب راهبرد تداوم و تغییر 
استمرار داش��ته و در دستورکار مقامات دو کشور 

قرار گرفته است.
به عبارت دقیق تر، عناصر و مولفه هایی در طول دو 
دهه اخیر در سطح منطقه ای و در سطح بین المللی 
بروز و ظهور داشته که نمی توان از منافع مشترک 
ثابت و همیش��گی در روابط عربس��تان و آمریکا 
صحبت کرد. اتفاقا ای��ن ضرورت ها و نیازهای در 
حال ظهور است که به تداوم این رابطه کمک کرده 
و آن را به رغم به حداقل رساندن نقش متغیر نفت، 
همچنان استمرار بخشیده است. بنابراین تنش های 
در حال ظهور نشان دهنده واقعیت های جدید و در 
حال تحول روابط عربستان و آمریکاست. همچنین 
درک بهتر این مساله است که برای تبیین دقیق تر 
روابط دو کشور آن را باید در یک چارچوب مفهومی 
گویا همچون وابستگی متقابل نامتقارن دسته بندی 
کرد. این چارچوب نش��ان می دهد چگونه الگوی 
رفتاری عربس��تان در برهه های مختلف از رویکرد 
ای��االت متحده تبعیت نکرده و حتی در تعارض با 

آن قرار گرفته است.
از این منظر است که نزدیکی عربستان به بازیگرانی 
چون روسیه و چین و تعریف منافع مشترکی که 
دارای س��طوحی از تعارض و حت��ی تضاد منافع 
با آمریکاس��ت در دس��تورکار ریاض ق��رار گرفته 
و جلوه ه��ای خ��ود را در نشس��ت دو هفته پیش 
اوپک پ��اس به خوب��ی متجلی س��اخت. آنجا که 
ریاض در همراهی با مس��کو دو میلیون بش��که از 
تولید اعضای این کارتل را با هدف افزایش قیمت 

عملیاتی کرد.
تصیم��ی که دولت دموکرات بای��دن را که درگیر 
بحران انرژی، جنگ اوکراین، افزایش قیمت بنزین 
و انتخابات کنگره اس��ت، سخت آزرده خاطر کرده 
و از ارزیابی مجدد روابط با ریاض خبر داده اس��ت. 
ارزیابی ای که پیشتر و در زمان کارزارهای انتخاباتی 
نیز وعده آن از سوی بایدن داده شده بود که هدف 
اصلی آن مدیریت رفتارهای محمد بن س��لمان، 
ولیعهد سعودی و شاهزاده بر سریر تاج و تخت بوده 
است. متقابا بن سلمان نیز با هدف تاثیرگذاری بر 
انتخابات کنگره و به قصد پیروزی جمهوری خواهان، 
ای��ن تصمیم را در همراهی با روس��یه که خود در 
بحران اوکراین مصاف تعیین کننده ای را با آمریکا 

در پیش گرفته است، اتخاذ کرد.

شرق: در ضرورت »حقیقت«
    آقای رئیسی در روز ملی صادرات از 
»رشد 40 درصدی صادرات در سال 
گذش��ته و رش��د 13 درصدی صادرات غیرنفتی« 
س��خن گفتند و همچنین به »رش��د آمار تولید 
تجهیزات و ابزار تولید، رش��د شرکت های بورسی، 
کاهش نرخ بی کاری در کشور و...« اشاره و عنوان 
کردن��د: »با توجه به نرخ رش��د حدود پنج درصد 
در ش��ش ماهه اول فعالیت این دولت ... حتما نرخ 
رشد اقتصادی هشت درصد که هدف گذاری شده، 
قابل دستیابی است« و چنین نتیجه گیری کردند 
که »این رشد اقتصادی کشور، دشمن را عصبانی 
ک��رده؛ چرا که برق��راری رژیم تحریم ه��ا بر ایران 
اسامی همه برای این است که کشور رشد نکند، 

تولید و صادرات نداشته باشد و...«.
این نگاه سراسر مثبت و روشن از وضعیت اقتصادی 
کش��ور و نب��ود ضعف و خطا در سیاس��ت گذاری 
داخلی و بی اثر بودن فش��ارهای خارجی، نه تنها در 
گفتار رئیس دولت و سایر اعضای کابینه، بلکه در 
اخبار و گزارش های ارگان رس��انه ای دولت یعنی 

روزنامه »ایران« نیز هر روز تکرار می شود. 
چنان که درست در روزهایی که کشورمان به همراه 
کره شمالی در لیست سیاه »اف ای تی اف« جا خوش 
کرده که ای��ن امر در کنار تحریم های بین المللی، 
فشار س��نگینی را بر تولیدکنندگان وارد و تأمین 
مواد اولیه را به مشکل حاد بنگاه های صنعتی تبدیل 
کرده، ارگان دولت تیتر می زند »تحریم ها فقط 20 
درصد برای تجارت مش��کل ایجاد کرده اس��ت« 
و می نویس��د »سال های گذش��ته تولیدکنندگان 
به شدت مشکل تولید داشتند و همواره دغدغه آنها 
نبود مواد اولیه تولید بود، اما با سازوکار و فرایندی 
که دولت سیزدهم ایجاد کرد، اکنون چنین چالشی 
وجود ن��دارد و م��واد اولیه به  راحتی وارد کش��ور 
می شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد« 
)روزنامه ایران، 7/30(. همچنین در ش��رایطی که 
ماش��ین تولید تورم )کسری بودجه( غوغا می کند 
و حج��م نقدینگی به بیش از پنج هزار و 400 هزار 
میلیارد تومان رس��یده و تورم آه از نهاد هر ایرانی 
درآورده و خ��ط فقر در یک خان��وار چهار نفره در 
پایتخت به 12 میلیون و در کل کش��ور به حدود 
شش و نیم میلیون تومان رسیده، ارگان دولت خبر 
از »کاهش 20 درصدی تورم در یک س��ال اخیر« 
می دهد و می نویسد »نرخ تورم که در پایان دولت 
روحانی به باالترین رکورد 80 س��ال اخیر رسیده 
بود، در دولت رئیسی تاکنون نزدیک به 20 درصد 
کاهش یافته اس��ت« )روزنامه ای��ران، 7/24( یا از 
کاهش دو پله ای رتبه نرخ تورم کشورمان با استناد 
به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول و کس��ب 
رتبه هفتم در فهرس��ت کشورهای دارای باالترین 
نرخ تورم در 193 کش��ور جهان ذوق زده می شود 
)ای��ران، 7/26(. در حوزه اش��تغال اما بازی با آمار 
بسیار عجیب و غریب می نماید. چنان که در خبری از 

»ایجاد دو میلیون و 100 هزار شغل جدید صنعتی 
در کشور« سخن گفته می شود؛ دو میلیون و 100 
هزار شغلی که قرار است با »بهره برداری از 77 هزارو 
810 واح��د تولیدی و صنعتی« ایجاد ش��ود »که 
هم اکنون بین 20 تا بیش از 60 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داش��ته اند و به فراخور طی ماه های آینده 
به بهره ب��رداری خواهند رس��ید« )روزنامه ایران، 

.)1401/7/20
این در حالی اس��ت که به نوش��ته همین روزنامه، 
کل اش��تغال صنعت��ی کش��ور در ح��ال حاض��ر 
»دو میلی��ون و 692 هزار نف��ر در 75 ه��زار و 375 
واحد تولیدی« اس��ت. درواقع این رس��انه مدعی 
اس��ت طی چند ماه، به ان��دازه تمامی طول تاریخ 
صنعت کش��ور، در دولت س��یزدهم ش��غل ایجاد 
می شود؛ آن هم در شرایط نااطمینانی های داخلی 
و خارجی و بی ثباتی های مؤلفه های اقتصاد کان 
و فضای بس نامساعد کسب وکار و خاموشی موتور 

سرمایه گذاری و... 
مقص��ود از ارائ��ه این نمون��ه اخبار ک��ه می توان 
االماش��اءاهلل به آنها افزود، ذکر این نکته مهم است 
که وقتی چش��م بر واقعیات می بندی��م و اخبار و 
اطاعات ناصحیح و غیردقیق را منتشر و به تدریج 
خ��ود نیز آنها را باور می کنیم، در را بر اصاح امور 
می بندیم. به راستی اگر وضعیت اقتصادی این چنین 
خوب و معقول و منطقی است، پس این اعتراض ها  
و نارضایتی های آشکار و نهان که بخش عمده آنها 
نیز صبغه اقتصادی )گرانی، بی کاری، فس��اد و...( 

دارد، برای چیست؟

جوان: مرد نیستید اگر تحریم جدید اروپا را 
اجرا نکنید

خانمی که وزیر خارجه آلمان اس��ت، از 
یک تحری��م خاص جدید علی��ه ایران 
سخن گفته که باید گفت مرد نیستید 
اگر ای��ن تحریم را زودت��ر اجرا نکردید! 
زی��را تحریمی که اروپا می خواهد ب��ا آن در ایران 
اخ��ال کن��د، یعن��ی تحریم ص��دور وی��زا برای 
وابس��تگان مس��ئوالن ایرانی، از قضا آرزوی قلبی 
و خواس��ت چندین س��اله مردم ایران اس��ت! اما 
این همه قضیه نیست. این تحریم احتمالی چند 
نکت��ه دیگر هم دارد که بای��د به اروپایی ها، هم به 
لحاظ عمق حماقت ش��ان، هم ازنظر رس��یدن به 
نقطه استیصال مقابل ایران و هم به جهت انتخاب 
مناسب این تحریم جدید تبریک و تسلیت گفت! 
استیصال اروپایی یعنی همین تحریم جدید! تحریم 
واقع��ی همان بانک و نفت بود، بقیه تزیینی بود و 
قابل دورزدن و بیش��تر به کار فربه کردن فهرس��ت 
تحریم ها و ترساندن دنیا می آمد. آن تحریم اصلی 
واقعی هم سال هاست با هزینه زیاد برای خود غرب 
و اروپ��ا و با همه توان اطاعاتی و عملیاتی امریکا 
اج��را می ش��ود و اگر قرار به ناب��ودی و براندازی و 
تجزیه ایران بود، نباید مشمول مرور زمان و سستی 
در اجرا می شد. غرب با تحریم نفت، اقتصاد، دارو، 
گندم و قطعات صنعتی وقت��ی راه به جایی نبرد، 
اکنون با تحریم دختربچه ها و پس��ربچه ها و عمه 
و خاله و زن عمو و زن دایی جون مقامات مس��ئول 
ایران به کجا می خواهد برس��د؟! اما عمق حماقت 
اروپ��ا در ای��ن تحریم جدید آنجاس��ت که گمان 
می کند هنوز با آن دولت کذایی که با تحریم ویزای 
دختربچه های مسئوالن مشکل داشت، روبه روست! 
شاید اخبار ایران را خوب به گوش آنان نمی رسانند 
ک��ه بدانند در این دولت اتفاقاً چندی پیش بعد از 
افشاشدن حضور فرزند یک معاون وزیر در خارج از 
ایران، این پیام روشن از رئیس جمهور دریافت شد 
که هرکس فرزن��دش از ایران می رود، خودش هم 
از دولت برود! اینکه وابس��تگان مسئوالن نباید به 
هر بهانه ای در خارج از ایران اقامت داش��ته باشند، 
خواس��ت عمومی ملت ایران و چیزی است که در 
حال تبدیل شدن به قانون در مجلس ایران است. 
حاال اروپا می خواهد زحمت قانونگذاری در مجلس 
ایران یا رصد و پیگیری دولت ایران را کم کند، باید 
از او ممنون بود؛ و اروپا باید بداند این بار به کاهدان 
زده و اتفاقاً از سوی مردم ایران مشتلق هم دریافت 
خواهد کرد! آلمان که این بار س��هم و نوبت اوست 
که پلیس بد روابط تروئیکای اروپا با ایران باشد و آن 
خانم وزیرخارجه اش باید لطفی کنند و همین امروز 
تمامی وابستگان مسئوالن جمهوری اسامی - از 
اولین و آخرین- را از اروپا اخراج کنند و آنان را به 
ایران بازگردانند. اما این یک بلوف بیش��تر نیست، 
زیرا اروپا س��ال ها نقشه کشیده جمع قابل توجهی 
از وابستگان مسئوالن ایرانی را به اروپا بکشاند تا از 
سه مزیت آن بهره ببرد و حاال مگر در حالت مستی 
تصمیم به محدودکردن ویزای این افراد بگیرد! سه 
مزیت 1-وابسته کردن مس��ئوالن میانی ایرانی و 
مانع شدن از اجرای تصمیمات جدی در حوزه منافع 
ملی که نیاز به اس��تقال و بی توجهی به اروپا دارد؛ 
2-نفوذ و تاش برای جاسوس��ی از مسئوالن ایران 
با کمک فرزندان آن ها و 3-حجم باالی سود مالی و 
انسانی از حضور فرزندان مسئوالن که هم پول خوبی 
ب��ا خود به اروپا می برند و هم عموماً از میان قش��ر 
درس خوانده و گاهی نخبگان هس��تند.اروپا اگر در 
عمل برای جذب بیشتر وابستگان به حکومت ایران 
در کشور های اتحادیه اروپا تاش نکند، قطعاً عکس 
آن عمل نخواهد کرد و خواهید دید که این یک بلوف 
است و هیچ ایرانی ای که پول و سرمایه انسانی خود را 
به اروپا برده است، برای آنچه اروپا مسائل حقوق بشری 
می نامد، از حضور در اروپا محروم نمی شود، برای اروپا 
حقوق بش��ر کیلویی چند؟! برای همین است که به 
آلمان و اتحادیه اروپا و مجموع خانم های محترمه 
نخس��ت وزیر و وزیرخارجه و ملکه و شبه ملکه این 
قاره می گوییم مرد نیس��تید اگر این تحریم خود را 
همین امروز کامل و بدون هیچ گونه تخفیفی به اجرا 
درنیاورید! آنالنا بربوک، وزیر امورخارجه آلمان درباره 
این تحریم با انتشار رشته توئیتی در خصوص حوادث 
اخیر نوشت که با جمهوری اسامی نمی توان داد و 

ستد معمولی داشت!

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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معترضان به آب و هوای اروپا ش��یوه ای جدی��د در مبارزه برای مهار 
انتش��ار گاز های گلخانه ای جهانی در پیش گرفته اند: »پرتاب غذا به 
س��مت نقاش��ی های معروف.« این روند از اوایل این ماه ش��روع شد، 
زمان��ی که دو نفر از فعاالن گروه آب و هوای��ی Just Stop Oil در 
14 اکتبر وارد گالری ملی بریتانیا ش��دند و سوپ گوجه فرنگی را به 
سمت نقاشی مشهور ونس��ان ونگوگ »گل های آفتابگردان« پرتاب 
کردند و بعد دس��تان خود را به تابلو چسباندند. سپس در 23 اکتبر، 
معترضان وابس��ته به گروه آلمانی Letzte Generation در موزه 
باربرینی به تابلویی از کلود مونه پوره سیب زمینی پرتاب کردند. البته 
این کار ها به نقاشی ها آسیبی نرساند، زیرا آن ها با یک شیشه محافظت 
می شدند. این اعتراض ها قطعاً به هدف خود که جلب توجه جهانیان 
است دست یافته اما برای برخی که عادت دارند فعاالن محیط زیست 
را در خیابان ها با پاکارد هایی در دست ببینند، این شیرین کاری های 
خاقانه ممکن است کمی گیج کننده باشد: چرا به نام بحران آب و هوا، 
به سمت آثار هنری چیزی پرتاب می شود؟ برای معترضان، هدف تا 
حدی جلب توجه مردم است و از سوی دیگر می پرسند که چه چیزی 
ارزش بیشتری دارد، هنر یا زندگی؟ همانطور که یکی از معترضان در 
گالری ملی لندن فریاد زد. »شما بیشتر نگران حفاظت از یک نقاشی 
هستید یا حفاظت از سیاره ما؟ « پیش از این هم در تابستان امسال 

معترضان به آب و هوا در بریتانیا، آلمان و ایتالیا خود را به آثار هنری 
مشهوری از ساندرو بوتیچلی و نیکاس پوسین چسبانده اند، هرچند 
که پرتاب غذا آن زمان انجام نشده بود. این کار ها شاید چشم گیرترین 
 Just Stop بخش کمپین های اعتراضی بزرگتر باشد. معترضان گروه
Oil اقدامات گوناگونی مانند بس��تن جاده ه��ای اطراف لندن، رنگ 

کردن نمای فروش��گاه های معروف با اسپری، مالیدن کیک شکاتی 
روی مجس��مه مومی شاه چارلز سوم در موزه مادام توسو و... را انجام 
داده اند. این گروه ها تاش های خود را به عنوان کمپین های نافرمانی 

مدنی غیرخشونت آمیز با هدف جلب توجه مردم به بحران آب وهوایی 
و تاش های ناکافی دولت ها برای کاهش انتش��ار گاز های گلخانه ای، 
توصیف می کنند. در عین حال معترضان در وقایع مختلف مس��ائل 
جزیی ت��ری را هم مطرح می کنند. اما آیا این اعتراضات موفقیت آمیز 
بوده است؟ در حالی که بسته شدن جاده ها قطعاً توجه مسافران محلی 
و مقامات مدنی را به خود جلب می کند، شیرین کاری های هنری که 
هر دو فیلمبرداری شده و در رسانه های اجتماعی منتشر شده اند، به 
وضوح مخاطبان بین المللی را هدف قرار داده اند. میرجام هرمان 25 
ساله پس از پاشیدن پوره س��یب زمینی روی تابلوی مونه فریاد زد: 
»ما در یک فاجعه آب و هوایی هس��تیم و تنها چیزی که شما از آن 
می ترسید سوپ گوجه فرنگی یا پوره سیب زمینی روی یک نقاشی 
است. باالخره کی گوش می کنید و تجارت خود را متوقف می کنید؟« 
به گزارش هنرآناین، اقدامات آن ها مطمئناً جرقه گفتگو ها را روشن 
کرده اس��ت. نظرات مخالف و موافقی شنیده می شود و برای فعاالن 
محیط زیست، این توجه مهم است. پامر یک روز پس از حضور در 
دادگاه به دلیل اقدامات خود، در مصاحبه ای گفت: »می دانم که این 
اقدام کمی مضحک به نظر می رسد. ما دیگران را دعوت نمی کنیم که 
روی نقاشی ها سوپ بریزند. کاری که ما انجام می دهیم این است که 

گفتگو را پیش ببریم تا بتوانیم سواالت مهم را بپرسیم.«

 چرا معترضان آب و هوا به سمت آثار هنری غذا پرتاب می کنند؟

سوپ در تابلوی ونگوگ

میاد خالقی منش مستندس��از با اشاره با مستند جدید خود با نام 
»اتاق آبی« گفت: در واقع از 10 سال پیش استارت ایده ساخت این 
مستند زده ش��د، آن زمان از برخی از دوستان شنیدم که ماجرای 
زباله های تهران که به اصطاح به »طای سپید« نیز معروف است، 
دارای گردش مالی بسیار بزرگ و جدی است و همین مسئله من را 
کنجکاو کرد تا اطاعات بیشتری از این موضوع به دست آوریم. وی 
ادامه داد: ای��ده اولیه فیلم درباره مافیای زباله بود و نام اولیه ای که 
برای آن انتخاب کرده بودم »جعفر کورلئونه« بود و تصمیم داشتیم 
تا درباره اینکه چه کس��انی پش��ت مافیای زباله در ایران هس��تند، 
تحقیق کنیم. کم کم که درباره این سوژه که البته بسیار سخت هم 
بود، اطاعاتی بدس��ت آوردم که البته تاش بسیاری در این زمینه 
انجام دادم چون یا کسی در این حوزه با من همکاری نمی کرد و یا 
اگر با کسی نیز در ارتباط بودم بعد از مدتی غیب می شدند و دیگر 
به آن ها دسترس��ی نداشتم. این مستندس��از با اشاره به اینکه تمام 
این مشکات سبب شد تا تحقیقات مورد نیاز برای این طرح بارها 
با شکست مواجه شود، بیان کرد: در همین دوران 10 ساله بود که 
اطاعات بس��یاری در این حوزه بدست آوردم. آنچه که به مرور در 
ارتباط با بچه هایی که درگیر زباله گردی بودند برای من جالب شد، 
زندگی این بچه ها بود. یعنی هنگام آشنا شدن با این بچه ها متوجه 
شدم که بیشتر از مافیای زباله، آدم هایی که در این گروه ها هستند 
جدا از تمام مشکاتی که دارند سعی می کنند از زندگی لذت ببرند 
و زندگی را واقعاً زندگی کنند و همین نگاه آن ها س��بب شد تا من 

نیز حس بهتری به زندگی داش��ته باش��م. وی ادامه داد: همین که 
از نزدی��ک می دیدی��م احوال آن ها از آنچه ک��ه من تصور می کردم 
بهتر بود، کنجکاوی من برای نزدیک شدن به آن ها را برانگیخت. با 
آش��نایی با این گروه از افراد متوجه شدم که همه مردم آن ها را به 
عنوان کودک زباله گرد می شناس��ند اما هیچکدام از ما اصًا متوجه 
ش��خصیت این افراد نیس��تیم و حتی به این فکر نمی کنیم که این 
افراد هم اس��م و زندگ��ی دارد. در واقع برای من این مهم بود که با 
این مستند از تیپ به کاراکتر برسم به این معنا که می خواستم به 
کاراکتر این آدم ها برسم تا از این به بعد این ندانستن های ما باعث 
به وجود آمدن این صحنه های عجیب و ناراحت کننده که ویدیوهای 
آن در فضای مجازی منتشر می شود، نباشیم. این کارگردان مستند 
بی��ان کرد: معتق��دم مردم جامعه ما از بس ک��ه از زندگی کودکان 
زباله گرد چیزی نمی دانند، فکر می کنند که این کودکان تنها یک 
اکسس��وار و یا لوازم صحنه هستند. زمانی که وارد زندگی این گروه 
از کودکان ش��دم متوجه ش��دم که آن ها چه زندگی متفاوتی دارند 
و حاال آن ها جزو دایره دوس��تانم ش��ده اند. وی توضیح داد: کاراکتر 
اصلی مس��تند من فردی به نام یونس است که بسیار کاریزماتیک 
است و حضور او باعث شد تا فیلم من جلو برود، چرا که بسیاری از 
افراد برای حضور در این مس��تند ترس داشتند اما یونس 20 ساله 
پر از ش��هامت بود و سرکرده یکی از این گروه ها هم بود. کارگردان 
مس��تند »دورافتاده ها« تاکید کرد: مسئله مهم این است که »اتاق 
آبی« برای هدف گرفتن یک قوم و یا یک کشور خاص نبود و مسئله 

ابتدای��ی و اصلی همان زباله گردی بود. اما در طول مس��یر تحقیق 
متوجه ش��دم که اکث��ر کار زباله گردی در تهران توس��ط بچه های 
افغانستان انجام می شود و براساس آنچه که متوجه شدم بیشتر این 

بچه ها برای روستاهای اطراف هرات هستند. 
وی ادامه داد: در طول کار در این پروژه متوجه شدم یکی از دالیلی 
که بچه های افغانس��تانی به این ش��غل روی می آورند این است که 
نه تنها امکان س��وء استفاده ش��غلی از آن ها در این کار وجود ندارد 
بلکه به آن ها احس��اس استقال می دهد، چرا که به واسطه این کار 
دستش��ان در جیب خودشان است و دیگر پای یک آقاباالسر جدی 
وجود ندارد. هرچند درآمد ش��غل زباله گردی بس��یار زیاد است اما 
بخش اعظمی از این درآمد برای پیمانکارانی است که خیلی واضح 
از این بچه ها رشوه می گیرند. به عنوان مثال یک پیمانکار در منطقه 
یک، ماهی 7 تا 9 میلیون تومان از این بچه ها رشوه می گیرد تا این 
بچه ها بتوانند سراغ سطل های زباله بروند. تصور کنید در هر منطقه 
چی��زی حدود ه��زار بچه زباله گرد وج��ود دارد و اگر از هر کدام از 
این ها نفری 8 میلیون تومان هم بگیرد، می ش��ود حدود 8 میلیارد 
تومان و این یعنی پیمانکار مورد نظر ماهیانه 8 میلیارد تومان درآمد 
از زباله گردی این بچه ها کسب می کند! به گزارش مهر، خالقی منش 
در پای��ان درباره حضورهای جش��نواره ای مس��تند »اتاق آبی« هم 
گفت: زمان ارس��ال برای حضور در جشنواره »سینماحقیقت« که 
گذشته است و باید دید بعد از تعیین حق مالکیت فیلم و مشخص 
شدن وضعیت مالکیت این فیلم با تلویزیون، چگونه برای حضور در 

جشنواره ها تصمیم می گیرم.  

داود فتحعلی بیگی نمایشنامه »پوستین وارونه« با زیرعنوان »مجلس 
شبیه واقعه جمل« را بر اساس واقعه جنگ جمل در قالب هنرهای 
آیینی همچون سایه بازی، پرده خوانی و نقالی نوشته است. در بخشی 
از این کتاب در صفحه 77 آمده است: »مرشد: آدم دو رو و دو رنگ 
یادت رفت! طلحه به ظاهر نزد خلیفه رفت و توبه کرد، اما وسوس��ه 
رس��یدن به مقام خافت چنان تس��خیرش کرده بود که در باطن 

شورشیان را علیه حکومت تحریک و تشویق می کرد. چنان که بعد 
از تنگ کردن حلقه محاصره خانه خلیفه، دس��تور داد از رس��یدن 
آب به محاصره ش��دگان جلوگیری بش��ه. وقتی این خبر به گوش 
موال علی)ع( رسید چنان بر افروخته شد که بی درنگ حرکت کرد. 
وقتی به جمع شورشیان رسید، فریاد زد: ای مردم. این کار که شما 
می کنید، نه شبیه کار مومنان است نه شبیه کار کافران. فارسیان و 

رومیان اسیری را که می گیرند، خوراک و آب می دهند مانع رسیدن 
آب به اهل این خانه نشوید. کاری نکنید که کسی از عطش کشته 
بش��ود.« به گزارش هنرآناین، کتاب »پوستین وارونه« نوشته داود 
فتحعلی بیگی از مجموعه نمایش��نامه های )راه روشن( در شمارگان 
هزار نسخه با قیمت 40 هزار تومان از سوی انتشارات نمایش منتشر 

شده است. 

 درآمد ۸میلیارد تومانی از زباله

فتحعلی بیگی و نگارش نمایشنامه بر اساس جنگ جمل در قالب هنرهای آیینی

»ایلیا نیشولر« فیلم اکشن »سران حکومت« را با بازی ادریس البا 
و جان سینا جلوی دوربین می برد. از 2 سال پیش نقش آفرینی 
این 2 بازیگر در این فیلم مطرح ش��ده ب��ود. هر چند جزییاتی 
از داس��تان این فیلم مطرح نش��ده اما گفته شده فیلم ترکیبی 
از »ایر ف��ورس وان« و »فرار نیمه ش��ب« خواهد بود. فیلمنامه 
این فیلم را »جاش اپلبام« و »آندره نمک« نوش��ته اند. »البا« و 
»س��ینا« عاوه بر بازیگری در این فیلم به عنوان تهیه کنندگان 
اجرایی هم حضور دارند. »ایلیا نیش��ولر« فیلمساز روسی است 
که فیلم »نوبادی« یا »هیچ کس« را در کارنامه دارد. این فیلم با 
بازی »باب اودنکرک« بازیگر مشهور سریال »برکینگ بد« اوایل 
2021 اکران ش��د و 58 میلیون دالر فروش کرد. البا به تازگی 
بازیگ��ر »هیوال« بوده اس��ت. به گزارش مهر ب��ه نقل از ورایتی، 
»س��ینا« نیز سال پیش با س��ریال »پیس میکر« دیده شد و به 

زودی با فیلم »مستقل« به سینماها می آید. 

»دن��زل واش��ینگتن« بازیگ��ر و آنت��وان فوکوا کارگ��ردان آغاز 
فیلمبرداری فیلم س��وم »اکواالیزر« را جشن گرفتند. در حالی 
که کمی بیش از 4 سال از اکران »اکواالیزر 2« می گذرد، اکنون 
»دنزل واش��ینگتن« بار دیگر در نق��ش »رابرت مک کال« دیده 
می شود. در آغاز امسال این بازیگر کهنه کار خبر از ساخته شدن 
فیلم سوم داد. اکنون در حالی که 10 ماه از آن زمان می گذرد، 
فیلمبرداری فیلم س��وم آغاز شده است. س��ونی پیکچرز اعام 
کرد فیلمبرداری این فیلم در س��واحل ایتالیا آغاز شده و دنزل 
واشنگتن و داکوتا فانینگ و گایا اسکودالرو جلوی دوربین آنتوان 
فوک��وآ رفته اند. با توجه به اینکه دو فیلم قبلی در ماساچوس��ت 
فیلمبرداری ش��ده بودند، اینکه عوامل فیلم راهی ایتالیا شده اند 
تا آنجا این فیلم را بس��ازند نشانه تفاوتی در این فیلم با 2 فیلم 
قبلی اس��ت. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این فیلم 

قرار است یکم سپتامبر 2023 اکران شود.

آکادمی تلویزیون آمریکا اعام کرد از ش��ان پن بازیگر، کارگردان 
و فعال اجتماعی با اهدای جایزه بشردوس��تانه باب هوپ تجلیل 
می کند. ع��اوه بر این 6 چه��ره تلویزیونی آمریکا به بیس��ت و 
شش��مین تاالر مشاهیر آکادمی معرفی می ش��وند. فرانک شرما 
مدیر آکادمی تلویزیون آمریکا از این چهره ها به عنوان بازیگران، 
سازندگان و مدیران برجس��ته صنعت تلویزیون یاد کرد و گفت 
آنها منظر و فرهنگ تلویزیون را بی اندازه ارتقا داده اند. به گزارش 
مهر به نقل از ورایتی، ش��ان پن هم��واره در امور اجتماعی فعال 
ب��وده و در ط��ول چند دهه تاش های بی وقف��ه در این زمینه با 
تاس��یس س��ازمان تاش های امدادی س��ازمان یافته در صحنه 
رویدادهایی چون زلزله  2010 هاییتی تاثیرگذاش��ته است. او با 
ش��روع همه گیری کووید 19 با انجام آزمایش های انبوه و ایجاد 
سایت های واکسیناسیون در این مورد به کمک مردم لس آنجلس 
آمد و با شروع جنگ اوکراین نیز به فعالیت در این حوزه پرداخت.

 »سران حکومت« مقابل دوربین  جایزه برای شان پن  آغاز ضبط »اکواالیزر ۳«

در حالیک��ه جیمز کامرون با مصاحبه با نیویورک تایمز تور مطبوعاتی »آوات��ار: راه آب« را به صورت 
رسمی آغاز کرد، در این مصاحبه گفت شخصیت های فیلم های مارول و دی سی، سطحی هستند و از 
بلوغ الزم برخوردار نیستند. در این مصاحبه کامرون گفت در فیلم جدید که داستانش 15 سال بعد از 
فیلم اول اتفاق می افتد انتظار می رفت تا رسیدن به بلوغ در قهرمان هایش شامل جیم سالی و نیتیری 
تصویر ش��ود و چنین بلوغی چیزی اس��ت که در ش��خصیت های فیلم های مارول و دی سی مشاهده 
نمی ش��ود. کامرون گفت: زویی و سم 15 سال بعد از داس��تان قبلی، به عنوان والدینی مسئول دیده 
می شوند. وی افزود: در فیلم اول شخصیت سم از روی پرنده خود می پرد و با این پرش ایمانی دیوانه وار 
و تقریبا مانند خودکشی را از خود بروز می دهد که مسیر تاریخ را تغییر می دهد. شخصیت زوئی هم 
جایی مجبور می شود بپرد و تصورش این است که برگ های بزرگ می توانند مانع سقوط او شوند. اما 
وقتی پدر و مادر باشی اینطور فکر نمی کنی. بنابراین من به عنوان فردی که پدر 5 فرزند است می گویم 
وقتی شخصیت ها بالغ می شوند و متوجه می شوند مسئولیتی به جز بقای خود دارند، چه اتفاقی می افتد. 
وی در ادامه حرف هایش به فیلم های مارول و دی سی اشاره کرد و گفت: وقتی این فیلم های بزرگ و 
دیدنی را تماشا می کنم می بینم شخصیت ها هر سن و سالی که داشته باشند به گونه ای رفتار می کنند 
که انگار هنوز دانش��جو هس��تند. این شخصیت ها هرگز به چیزهایی که واقعا در ما ریشه دارند و به ما 
عشق و هدف می دهند کاری ندارند. فکر نمی کنم این راه درست فیلم ساختن باشد. کامرون یادآوری 
کرد که بیشتر صحنه های این فیلم در مخازن بزرگ آب فیلمبرداری شده و بازیگران مجبور شدند تا 
تمرین نگه داشتن نفس برای چند دقیقه را انجام دهند تا او بتواند زمان طوالنی تری در آب فیلمبرداری 

کند. به گزارش مهر، »آواتار: راه آب« از 16 دسامبر در سینماها اکران می شود.

هوش��نگ عباسی بازیگر و شاهنامه خوان پیشکس��وت، فعالیت خود را از دهه شصت در عرصه تئاتر، 
سینما و تلویزیون آغاز کرد. او یکی از استادان شاهنامه خوانی، نقالی و پرده خوانی به شمار می آید که 
آخرین بار با نمایش »ش��اهباز سدره نش��ین« در تاالر حافظ به ایفای نقش پرداخت. این هنرمند طی 
چند روز گذش��ته به دلیل عوارض ناش��ی از بیماری روده بزرگ در بیمارستان فیروزگر تحت جراحی 
قرار گرفته اس��ت. هوشنگ عباسی، با اشاره به دلیل بستری شدنش در بیمارستان گفت: »چند سال 
پیش به صورت ناگهانی تعادل خود را از دس��ت دادم و به ش��دت زمین خوردم. پس از آن تا مدت ها 
درد بسیار زیادی تحمل می کردم که دلیل آن را همین ضربه می دانستم.« او ادامه داد: »بعد از مدتی 
دچار خونریزی های شدیدی شدم. این خونریزی مدت ها ادامه داشت و مدت ها درگیر درمان و روشن 
شدن دلیل این اتفاق بودم.« این شاهنامه خوان پیشکسوت توضیح داد: »با گذشت حدود یکسال ونیم 
پیگیری و مراجعه به پزشکان متعدد هنوز دلیل این عارضه مشخص نشده بود. تا اینکه باالخره بعد از 
انجام مجدد آزمایش  دلیل بیماری ابتا به س��رطان روده بزرگ اعام شد.« عباسی ادامه داد: »اکنون 
حدود ش��ش ماه اس��ت که با مشخص شدن دلیل نهایی وضعیت عارضه ای که مدت هاست درگیر آن 
هس��تم، تحت درمان قرار دارم.« هنرمند پیشکس��وت تئاتر با اشاره به روند درمانی که تاکنون سپری 
کرده است، توضیح داد: »در طول ماه های اخیر دو بار تحت جراحی قرار گرفته ام و هر بار بخش هایی 
از روده که بیشتر درگیر بیماری شده بود، از قسمت های دیگر جدا شده است.« به گزارش ایران تئاتر، 
هوش��نگ عباسی در پایان با اشاره به زمان ترخیص شدنش از بیمارستان گفت: »امروز از بیمارستان 
مرخص خواهم شد و ادامه روند درمان را در منزل سپری می کنم. البته جراحی ها همچنان ادامه دارد 

و باید به زودی برای جراحی بعدی به بیمارستان مراجعه کنم.«

 هوشنگ عباسی: جیمز کامرون: 
 روند درمانم همچنان ادامه دارد شخصیت های مارول و دی سی سطحی هستند 



شنبه  7 آبان 1401    شماره  6426

کره شمالی یک موشک بالستیک ناشناس شلیک کرد
تلویزیــون ژاپن اعالم کرد، دولت این کشــور قصد 
 دارد موشــک های کــروز تاماهــاوک آمریکایی را 

خریداری کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تا 

زمانی که موشک های »استنداف« با توانایی هدف گیری اهداف 
پشت خطوط دشمن به صورت کامل به کار گرفته شوند، توکیو 
در حال بررسی استفاده از موشــکهای تاماهاک به عنوان یک 
بازدارنده و گزینه موقتی اســت. بر اســاس این گزارش، توکیو 

موشــک های تاماهاوک را بســیار قابــل اعتماد 
می دانــد زیرا ارتش آمریکا زمانی طوالنی اســت 
که در عملیات های خود از این موشــک استفاده 
می کند. دولت ژاپن باید با احزاب حاکم و آمریکا 

تعامل نزدیک داشته باشد تا این قرارداد منعقد شود.
توکیو در حال به روزرســانی ســامانه موشکی زمین به کشتی 
تایــپ ۱۲ نیــروی دفاعی ژاپن بوده و قصــد دارد تولید عمده 
موشــکهای اســتنداف را آغاز کند. انتظار می رود نخســتین 

محموله موشــک ها در ســال مالی ۲۰۲۶ یا دیرتر آماده شود. 
موشکهای به روزرســانی شــده این توانایی را خواهند داشت 
کــه اهدافی با فاصله هزار کیلومتر را هــدف قرار دهند. توکیو 
همچنیــن قصد دارد توانایی نیــروی دفاعی خود برای حمل و 
نقل گســترده کارکنان نظامی و تجهیزات را در صورت تشدید 
تنش ها در تنگه تایوان افزایش دهد. بنابراین دولت این کشــور 
 به فکــر افزایش تعداد کشــتی های غیر نظامی خــود از ۲ به 

۶فروند است.

ژاپن در فکر خرید موشک های تاماهاوک آمریکا

ارتش کره جنوبی اعالم کرد که پیونگ یانگ بامداد امروز -جمعه- بار دیگر اقدام به پرتاب موشک 
بالستیک کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش کره جنوبی اعالم کرد 
که پیونگ یانگ بامداد امروز -جمعه- بار دیگر اقدام به پرتاب موشک بالستیک کرده است. این 
موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک شده و از فراز حریم هوایی ژاپن عبور کرده است. 
کره شمالی طی هفته های گذشته بارها اقدام به شلیک موشک کرده است.

سیاسی

چین

ترکیه

ناتو

اتحادیه اروپا

آمریکا

روسیه

عراق

 رئیس جمهــوری چین بناســت به عربســتان 
سفر کند.

به گــزارش ایلنا به نقــل از الخلیــج آنالین، 
رئیس جمهوری چین بناست به عربستان سفر 
کند. »فیصل بن فرحان«، وزیر خارجه عربستان 
از ســفر قریب الوقــوع »شــی جین پینگ«، 

رئیس جمهوری چین به عربستان خبر داد.

وی گفت که ســفر قریب الوقوع شی تاکیدی 
بر اســتحکام روابط بین دو کشــور است. وی 
روابط تاریخی و مســتحکم بین دو کشور را بر 
اساس اصول مشترک و احترام متقابل دانست 
 که به تثبیت صلح و ثبات بین المللی و حرکت 
در آوردن چرخ توســعه در دو کشور، منطقه و 

جهان کمک می کند.

وزارت خارجــه ترکیه بر آمادگــی خود برای 
همکاری با دولت عراق تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری واع، وزارت 
خارجه ترکیه بر آمادگی خود برای همکاری با 
دولت عراق تاکید کرد. وزارت خارجه ترکیه از 
کســب رای اعتماد پارلمان عراق توسط دولت 

جدید عراق استقبال کرد.

ترکیه افزود که معتقدیم دولت جدید گام هایی 
برای پاســخ به انتظارات ملت عراق با رویکردی 
فراگیر و تقویت صلح، ثبات و شکوفایی در کشور 
اتخاذ خواهد کــرد. وزارت خارجه ترکیه اعالم 
کرد که همانند گذشــته آماده تداوم همکاری 
در همه زمینه ها با دولت جدید عراق براســاس 

احترام به حساسیت ها و منافع مشترک است.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که 
تحقیقات درباره انفجار خط لوله نورد اســتریم 

بسیار دشوار است.
به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک، »جوزپ 
بوررل«، مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 

گفت که تحقیقات درباره انفجار خط لوله نورد 
استریم بســیار دشوار است. وی گفت که دلیل 
این امر این بوده که خط لوله در عمق اقیانوس 
قرار دارد. بوررل افــزود که هنوز داده ای درباره 

عامالن این حادثه در دست نیست.

جان کربی تصریح کرد که واشنگتن تصمیمی 
برای کاهش تحریم های خود علیه ســوریه یا 

خارج کردن نیروهایش از خاک سوریه ندارد.
به گزارش ایســنا، به نقــل از رأی الیوم، جان 
کربــی، هماهنگ کننــده روابــط راهبردی در 
شورای امنیت ملی آمریکا گفت: حضور آمریکا 
در ســوریه گسترده نیســت، فقط هزار سرباز 
آمریکایی در مناطق محدودی در این کشــور 

حضور دارند. ماموریت این ســربازان به مقابله 
با گروه تروریستی داعش محدود می شود. وی 
گفت، کاخ ســفید تصمیمی برای تغییر توازن 
قدرت در ســوریه نــدارد، بلکه بــرای ادامه به 
مقابله با داعش مصمم اســت. کربی همچنین 
تصریح کرد که واشنگتن تصمیمی برای کاستن 
تحریم ها علیه سوریه یا خارج کردن نیروهایش 

از خاک کشور ندارد.

دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روســیه تصریح 
کرد که گروه های تروریستی همچنان در سوریه 
حضور دارند و روســیه به کمک جهت مبارزه با 
آن ها ادامه خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
روسیا الیوم، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی 
کرملین اعالم کرد، متاسفانه همچنان گروه های 
تروریستی در خاک سوریه حضور دارند. همانطور 

که می دانید، روســیه تالش های گسترده ای را 
برای آزادسازی سوریه از دست تروریست ها انجام 
داده اســت. وی افزود: طبیعتاً ما موضع منفی 
نسبت به حضور تروریست ها در سوریه داریم و 
روسیه به کمک به سوری ها و رهبری این کشور 
جهت مبارزه با تروریست ها ادامه خواهد داد. این 

کاری است که ما انجام می دهیم.

دولت جدید عراق به ریاســت محمد شــیاع 
السودانی رأی اعتماد پارلمان را کسب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، دولت 
جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی 
امروز توانســت رأی اعتمــاد پارلمان را جلب 
کند. در جلسه رأی اعتماد، عبداللطیف رشید، 
رئیس جمهور عراق، جنین پالسخارت، رئیس 
هیئت ســازمان ملل در عــراق، فائق زیدان، 
رئیس شــورای عالــی قضائی و نیز بیشــتر 

مقامات کشور حضور یافتند.
در این دولت، فواد حســین، به عنوان معاون 
نخســت وزیر و وزیــر امــور خارجــه؛ حیان 
عبدالغنــی عبدالزهــره، بــه عنــوان معاون 
نخست وزیر و وزیر نفت؛ محمد علی تمیمم به 
عنوان معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ریزی؛ 
خانم طیف ســامی محمد برای ســکانداری 
وزارت دارایی؛ ثابت محمد ســعید رضا، وزیر 
دفاع؛ سرلشــکر عبداالمیر کامل الشــمری، 
برای ســکانداری وزارت کشور؛ صالح مهدی 

مطلب، به عنوان وزیر بهداشــت؛ ایفان فائق 
یعقوب، برای تصــدی وزارت مهاجرت؛ رزاق 
محیبــس عجیمی، وزیر حمــل و نقل؛ عون 
ذیاب عبداهلل، به عنوان وزیر منابع آبی؛ احمد 
 جاســم صابر، وزیر کار و امــور اجتماعی رای 

اعتماد گرفتند.
همچنین احمد محمد حســین قاســم، وزیر 
جوانان و ورزش؛ ابراهیم نامس یاســین، وزیر 
آموزش و پرورش؛ اثیر داود سلمان به عنوان 
وزیر تجارت؛ خالد ســالم سعید شوانی برای 
تصدی وزارت دادگســتری؛ زیاد علی فاضل 
برای سکانداری وزارت برق؛ خانم هیام عبود 
کاظم به عنوان وزیــر ارتباطات؛ عباس جبر 
عباده برای تصدی ریاســت وزارت کشاورزی؛ 
نعیم عبد باســر برای سکانداری وزارت علوم؛ 
خالد بتال نجم به عنوان وزیر صنایع و معادن؛ 
احمد فکاک احمد، به عنــوان وزیر فرهنگ، 
گردشگری و آثار باستانی رای اعتماد پارلمان 

را کسب کردند.

رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی جامع با اعالم اینکه جهان در 
مهمترین دهه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون به سر می برد، 
تاکید کرد کشــورش با نخبگان غربی مخالف و به دنبال هژمونی در 

جهان چندقطبی جدید نیست.
بــه گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری تــاس، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در سخنرانی نشست »باشگاه گفتگوی بین المللی 
والدای« گفت: دوران تســلط غرب بر جهان در حال ســپری شدن 
اســت و جهان خطرناک ترین و غیر قابل پیش بینی ترین و در عین 
حــال مهمترین دهه از زمان پایان جنــگ جهانی دوم تاکنون را در 

پیش دارد.
پوتین در سخنرانی خود تاکید کرد که روسیه با نخبگان غربی مخالف 

نبوده و آرزوی هژمونی در جهان چندقطبی جدید را ندارد.
پوتین در این سخنرانی به جهانی سازی بر مبنای »نو استعمارگری« 
غربی پرداخته و خواستار «ساخت سمفونی تمدن بشری شد. پوتین 
در اظهاراتش که در پاسخ به سواالت شرکت کنندگان در این اجالس 
مطرح شــد به طیفی جامع از مسائل پرداخته از جمله اینکه گفت، 
هیچ فایده ای در جابجا کردن پایتخت روسیه یا ملی سازی شرکت ها 
نمی بیند و همچنین اظهاراتی همراه با طعنه و شــوخی مورد جنگ 

هسته ای و یخ زدن آلمانی ها از سرما مطرح کرد.
در اینجا نکات کلیدی سخنرانی رئیس جمهور روسیه و پاسخ های وی 

به سواالت آمده است.

< سیاست های غرب
رئیــس جمهور روســیه در توضیح درباره رویکردها و سیاســتهای 
غربی ها تاکید کرد: »غرب مدعی همه منابع بشــری اســت و فرض 
کرده به اصطالح نظم مبتنی بر قوانین که پیشــنهاد می کند به آن 
اجازه می دهد اصال بدون هیچ قانونی زندگی کند. غرب قادر نیســت 
به تنهایی بر بشریت حکومت کند، اما با استیصال در تالش است تا 
این کار را انجام دهد، و بیشتر کشورهای جهان دیگر نمی خواهند آن 

را تحمل کنند.«
او خاطرنشان کرد: »غرب در بازی خود از حداکثر قدرتش برای سلطه 
بر جهان اســتفاده کرد، اما این بازی بدون شــک خطرناک، خونین 
و کثیف اســت، حاکمیت کشــورها و مردمان، هویت و منحصر به 
فــرد بودن آن ها را انکار می کند و منافع کشــورهای دیگر را نادیده 

می گیرد.«
پوتین گفت، غرب باید به خاطر داشته باشد که کسی که باد می کارد، 
طوفــان را درو خواهد کرد. غرب و دیگر مراکز جهان چندقطبی باید 
گفتگوی به طــور برابر را درباره آینده آغاز کنند و هر چه زودتر این 

اتفاق بیفتد، بهتر است.

< بحران لیبرالیسم
رئیس جمهور روســیه در این زمینه گفت: »لیبرالیسم مدرن وقتی 
نقطــه نظرات جایگزین را مایه تضعیــف می داند و هر گونه انتقاد را 
به عنوان دسیســه های کرملین تلقی می کند دیگر یک مفهوم پوچ 
و غیرقابل تشــخیص شده اســت. چیزی که آن ها حاصل کرده اند 

هذیان گویی است«
او اضافه کرد: مدل نئولیبرالی ساخت جهان به سبک آمریکا نه صرفاً 
از بحران سیســتماتیک، بلکه از بحران اعتقادی رنج می برد. آن ها به 
ســادگی چیزی برای ارائه به جهان جز ســلطه خود ندارند. اعتقاد 
غرب به خطاناپذیر بودنش امری خطرناک است، زیرا پس از میل به 
خطاناپذیرترین بودن یک گام دیگر به جایی می رسد که به سادگی، 
کسانی را که دوست ندارد، از بین می برد و یا به قول خودشان آن ها 
را کنســل )طرد( می کند. اما تاریخ همه چیز را تصریح خواهد کرد و 
کسانی را طرد خواهد کرد که به نوعی خود را مستحق نظم بخشیدن 

به فرهنگ جهانی به میل خود می دانستند.
پوتین خاطرنشــان کرد: تمدن جهانی مبتنی بر جوامع ســنتی با 
ارزش های ســنتی است که بر خالف ارزشــهای نئولیبرال برای هر 
کشــوری منحصر به فرد اســت. غرب می تواند ده ها جنسیت و رژه 

همجنس گراها را برای خودش داشته باشد، اما نباید به دنبال تحمیل 
آن بر دیگران باشد.

< روسیه و غرب
پوتین در ارتباط با این موضوع اظهار داشــت: روسیه خود را دشمن 
غرب ندانسته و نمی داند و سابقا پیشنهاد همزیستی در ضمن توافق 

را داده بود، اما با مخالفت مواجه شد.
او خاطرنشــان کرد: »حداقل دو غرب متفــاوت« وجود دارد - غرب 
ســنتی، با فرهنگ بســیار غنی، و غرب تهاجمی و نو استعماری که 

اینگونه دیکته می کند که با روسیه هرگز نمی توان آشتی کرد.
رئیس جمهور روســیه بیان کرد: غرب نتوانست »روسیه را از نقشه 
ژئوپلیتیکی محو کند« و هرگز نیز نخواهد توانست چنین کاری کند، 
همانطور که هیچ کس نمی تواند به روسیه دیکته کند، چه جامعه ای 

را و بر اساس کدام اصول بسازد.
پوتین اضافه کرد: روسیه نخبگان غربی را به چالش نمی کشد. روسیه 
به ســادگی از حق خود برای موجودیت و توسعه آزاد دفاع می کند. 
ما در این میان برنامه برای تبدیل شدن به یک کشور هژمونی دیگر 
نداریم. مسکو همچنین قصد ندارد ارزش های خود را تحمیل کند، بر 

خالف غرب، ما به دنبال ورود به حیاط خلوت دیگران نیستیم.

< اهمیت دوران امروز
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: جهان به آستانه ای تاریخی رسیده 
اســت و با احتماالً خطرناک ترین، غیرقابل پیش بینی ترین و در عین 
حال مهم ترین دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم روبروست. اهمیت 
امروز در این اســت که همه کشــورها اکنون فرصت دارند تا مسیر 

توسعه اصیل خود را انتخاب کنند.
وی بیان داشت: نظم نوین جهانی باید مبتنی بر قانون و عدالت باشد، 
آزاد و عادالنه باشــد. تجارت جهانی باید به نفع اکثریت باشد، نه به 
نفع شرکت های منفرد. توسعه فناوری باید به جای افزایش نابرابری، 

آن را کاهش دهد.
رئیس جمهور روسیه ادامه داد: جهان همچنین به پلتفرم های مالی 
بین المللی جدید و مســتقل نیاز دارد تا به عنوان ذخایر بین المللی 
جایگزین پلتفرم هایی شود که توســط غرب بی اعتبار شده اند. اول، 
)غــرب( ارزش آن ها را از طریق تــورم در منطقه یورو و دالر کاهش 
داد، و سپس طال و ذخایر ارزی خارجی ما را به جیب زد. چندقطبی 
بــودن یک فرصت واقعی و عماًل تنها فرصت برای اروپا جهت احیای 
توانایی سیاســی و اقتصادی خود که امروزه »به طور جدی محدود« 

شده محسوب می شود.

< تهدید هسته ای
رئیس جمهور روســیه در خصوص این مسئله بیان کرد: »تا زمانی 
که تســلیحات هسته ای وجود داشته باشد، تهدید استفاده از آن نیز 
وجود خواهد داشت. موقعیت هایی که روسیه ممکن است در آن ها از 
سالح های هسته ای خود استفاده کند، همه در دکترین هسته ای آن 
نوشته شده است. مسکو هرگز اولین کسی نبود که در مورد استفاده 
از تسلیحات هسته ای صحبت کرد، بلکه صرفا پاسخ هایی با اشاره را 

خطاب به اظهارات رهبران غربی مطرح ساخت. روسیه معتقد است 
که غرب به عمد از آن باج خواهی می کند: برای مثال، هیچ کس در 
غرب به ادعاهای لیز تراس، نخست وزیر سابق انگلیس مثل« دختری 

که کمی عقلش را از دست داده »واکنش نشان نداد.«
رئیس جمهور روســیه اضافه کرد: برای روسیه هیچ منطق نظامی یا 
سیاســی برای این که با حمله هسته ای به اوکراین ضربه بزند وجود 
ندارد، و تنها هدف هیاهوی امروز پیرامون تهدیدات هســته ای فشار 
بر متحدان و کشورهای دوست مســکو و کشورهای بی طرف است. 
روســیه از برنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارسال یک 
هیئت مامور به بررسی گزارش های مربوط به ساخت »بمب کثیف« 
توسط اوکراین استقبال می کند و این بازرسی باید در اسرع وقت و به 
گســترده ترین شکل ممکن انجام شود زیرا کی یف هر کاری را انجام 

می دهد تا رد پاهای خود را پاک کند.

< عملیات در اوکراین
پوتین ادامه داد، »اگر روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین را آغاز 
نمی کرد، وضعیت به طور فزاینده بدتر می شد و تلفات آتی برای مسکو 

بیشتر می شد«.
در همین حال، پوتین با ادعاها درباره اینکه روســیه دشــمن را در 

اوکراین دست کم گرفت مخالفت کرد.
او ادامه داد که هدف اصلی این عملیات کمک به مردم دونباس است. 
روسیه نمی توانست تنها به سادگی به اینکه استقالل این جمهوری ها 
را به رسمیت بشناسد اکتفا کند آن ها به تنهایی نمی توانستند دوام 

بیاورند، این یک واقعیت آشکار است.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: وقایع اوکراین را می توان تا حدی به 
عنوان یک جنگ داخلی تعبیر کرد، زیرا روس ها و اوکراینی ها مردمی 
واحد هستند که در کشورهای جداگانه از هم جدا افتاده اند. روسیه 
به عنوان کســی که اوکراین مدرن را ایجاد کرد، می تواند تنها ضامن 
واقعی و جدی دولت، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین باشد. مسکو 
همچنان برای مذاکره با کی یف آماده است، اما کی یف تصمیم گرفت 
این مذاکرات را ادامه ندهد. واشــنگتن باید به کی یف این سیگنال را 

بفرستد که مشکالت باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شوند.

< وضعیت روسیه
رئیس جمهور روسیه خاطرنشــان کرد: وقایع اوکراین نشان داد که 
روسیه کشور بزرگی است و جوری که اصال کسی تصورش را نمی کرد 
در بحبوحه تحریم های غرب بســیار قوی تر خود را نشان داد. روسیه 
نقطه اوج مشکالت ناشی از تحریم ها را هم اکنون پشت سر گذاشته 
اســت و عملکرد هیچ مقامی در یک سال گذشته ناامیدکننده نبوده 
است. عملیات نظامی ویژه در اوکراین خساراتی به مسکو و در درجه 
اول خسارات انسانی وارد می کند اما دستاوردهای عظیم آن نیز وجود 
دارد، آنچه در حال رخ دادن است، بدون شک در نهایت به نفع روسیه 
و آینده آن خواهد بود. روســیه در خصوص لزوم مبارزه با تهدیدات 
خارجی اجماع تقریباً کاملی دارد. افراد کاماًل طرفدار دیدگاه های غرب 

بخش کوچکی از جامعه اش را تشکیل می دهند.

< روابط با هند و چین
پوتین در این زمینه نیز تصریح کرد: روســیه با چین به عنوان یک 
دوست نزدیک خود رفتار می کند و رهبران آن ها نیز روابط مشابهی 
دارند. با این حال، در ماه فوریه، پوتین به شی جینپینگ، رهبر چین 

در مورد عملیات نظامی آتی در اوکراین هشدار نداد.
وی درباره روابط روســیه و هند گفت: روســیه و هند هرگز مسائل 
دشوار نداشته اند: ما همیشه فقط از یکدیگر حمایت کرده ایم. زمانی 
که دهلی نو خواســتار افزایش محموله های کود صادراتی شد، آن ها 

بیش از ده برابر شدند.
پوتین همچنین خطاب به مردم اروپــا گفت: »برای افزایش حقوق 
خود بجنگید. ... باور نکنید که روسیه دشمن یا حتی رقیب شماست. 

روسیه دوست شماست.«

پوتین:

جهان با مهمترین دهه از زمان پایان جنگ جهانی دوم مواجه است
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رئیس ائتالف دولت قانون عراق به نخست وزیر جدید این کشور و 
اعضای کابینه وی بعد از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان تبریک گفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، نوری المالکی، رئیس ائتالف 
دولت قانون عراق در پیامی به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر 
عراق و اعضای کابینه وی گفت: من به شــما به خاطر گرفتن رای 

اعتماد از پارلمان که همان رای اعتماد ملت عراق به شــما اســت 
تبریک می گویم و امیدوارم تالش شما بر تحقق خواسته های ملت 
عراق درباره بازسازی، فراهم کردن خدمات، رفع فقر و بحران مسکن 

و آب و بهبود معیشت متمرکز باشد.
وی گفت: ما امیدواریم که شــما به ســرعت امنیت و ثبات را در 

سرتاسر کشور برقرار کرده و با کسانی که قانون را زیر پا می گذارند 
مقابله کنید و از امنیت شــهروندان در برابر ســلطه تروریســم و 
گروهک ها حمایت کنید. ما به همکاری با بقیه شــرکا و گروه های 
ملی که در تشــکیل دولت سهیم بودند برای بازگرداندن قدرت به 

دولت و برآورده کردن خواسته های ملت عراق ادامه می دهیم.

عمار حکیم به شیاع السودانی بابت کسب رای 
اعتماد به کابینه وی تبریک گفته و بر برقراری 
پل های ارتباطی با کشورهای همسایه، منطقه و 
جهان تاکید کرد. به گزارش ایسنا، »سید عمار 
حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی 
انتخاب کابینه عراق را تبریک گفت. در این پیام 
آمده است: به برادرمان آقای نخست وزیر »محمد 
شیاع السودانی« بابت کسب اعتماد مجلس برای 
خــود و تیم وزارتــی اش و برنامه دولت تبریک 
می گوییم. در ادامه این پیام آمده اســت: اینکه 
وی و تیم مذاکره کننده اش توانسته اند ظرف دو 
هفته پرونده تشــکیل دولت را ببندند دستاورد 

بزرگ و بی سابقه ای است.
حکیم همچنین با اشــاره به تشکیل دولت و 
پایان انســداد سیاسی در عراق نکاتی را یادآور 
شد و گفت: همه گروه های سیاسی باید منافع 
میهن و ملت را پیش چشــم خود قرار دهند و 
آن را بر منافع حزبــی و گروهی اولویت دهند 
و از روال هــای اصالحــی و مبارزه با فســاد و 
خدمت به شــهروندان حمایت کننــد. وی با 
تاکید بر حمایت از دولت السودانی، افزود: از این 
دولت می خواهیم که حلقه اتصالی میان نظام 
سیاسی و توده مردم باشد و برای بازیابی اعتماد 
و برقراری روابــط و ادامه گفت وگو و ارتباط با 

نیروهای معترض تالش کند.
رهبر جریان حکمت ملی همچنین عنوان کرد: 
هر تأیید یــا اعتراضی برآمــده از نگاهی ملی 
برای خدمت به ملت و میهن اســت. حکیم از 
نخست وزیر خواست که با کشورهای همسایه 
و منطقه و جهان نیــز پل های ارتباط را برقرار 
کند و در این مسیر اصول ثابت و منافع ملی و 

حاکمیت کشور را مبنا قرار دهد.
وی همچنین تاکید کــرد که مطالبه جدی از 
دولت مبارزه با فســاد و برخــورد با مهره های 
اصلی و خشــک کردن ریشه های آن و تقویت 
نهادهای نظارتــی و قانون گذاری و رســانه ها 
برای بازپس گیری اموال غارت شــده بر اساس 
قانون و بــه دور از رفتارهــای انتقام جویانه و 
تخریب اســت. رهبر جریان حکمت ملی عراق 
بر ضــرورت هم افزایی قوای مقننه و مجریه در 
عرصه های سیاســی و امنیتــی و اقتصادی و 
توسعه محور و تالش برای فراهم آوردن زمینه 
مناســب جهت تصویب قوانینی که با معیشت 
مردم سروکار دارد، تأکید کرد. حکیم با تاکید 
بر تعیین تکلیف قوانینی که به علل سیاسی و 
علل نامعلوم دیگر مدت هاست بالتکلیف مانده، 
برای دولت الســودانی آرزوی توفیق و موفقیت 

و تحقق آنچه خواسته ملت عراق است، کرد.

وزیــر دفــاع هند مدعی شــد کشــورش به 
اجرای مصوبــه ای که در ســال ۱۹۹۴ برای 
بازپس گیری »کشمیر تحت اشغال پاکستان« 

تصویب کرده، متعهد است.
بــه گزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، در سال ۱۹۹۴، زمانی که بخشی 
از کشــمیر درگیر شورشــی ضــد هند بود، 
پارلمان این کشــور مصوبه ای را تصویب کرد 
که در آن از پاکســتان خواست مناطق تحت 
کنترل خود در جامو و کشمیر را تخلیه کند و 
اسالم آباد را متهم کرد که در پشت شورش ها 

قرار داشته است.
راجنــات ســینگ، وزیر دفاع هنــد بر تعهد 
کشــورش به اجرای مصوبــه ۱۹۹۴ مبنی بر 
بازپس گیری بخشــی از کشــمیر که در حال 
حاضر تحت کنترل پاکستان است، تاکید کرد. 
وزیر دفاع هند طی ســخنرانی در یک رویداد 
رسمی در شهر سرینگار کشمیر تحت کنترل 
هند گفت: »منطقه جامو و کشــمیر و الداخ 
امروز در حال رســیدن به ســطح جدیدی از 

توسعه است.«
ســینگ، یکی از مقامات ارشــد دولت هند 
بود که در مناسبت رســمی که مقامات هند 
در ســال ۲۰۲۰ پس از لغو خودمختار نصفه 

و نیمــه کشــمیر تحت کنترل هنــد در این 
منطقه وضع کردند، شرکت کرد. در آن سال 
دهلــی تصمیم گرفت ۲۶ اکتبــر را به عنوان 
»روز الحــاق« و ۲۷ اکتبــر را به عنوان »روز 
 پیروزی« در منطقه کشمیر تحت کنترل هند 

جشن بگیرد.
وزیر دفاع هند بیان کرد: ما توسعه این منطقه 
را آغاز کرده ایم. سفر ما زمانی تکمیل خواهد 
شــد که مصوبه تصویب شده در سال ۱۹۹۴ 
در پارلمــان هند بــا موضــوع بازپس گیری 
مناطق باقیمانده ما و دســتیابی به »گیلگیت 

و بالتستان« را اجرا کنیم.
وزیر دفاع هند در سخنرانی در کشمیر تحت 
کنترل هند از اســالم آباد بــه دلیل آنچه که 
بدرفتــاری با مردم محلی در کشــمیر تحت 
کنترل پاکستان خواند، انتقاد کرد. وزیر دفاع 
هند خطاب به پاکستان گفت: »شما چقدر به 
مردم مناطق ما که بــه طور غیرمجاز تصرف 
کرده اید، حقوق بخشــیده ایــد؟ ما می دانیم 
کــه آن ها واقعاً چقدر به حقوق بشــر اهمیت 
می دهند. ما هر روز در مورد نقض حقوق بشر 
در کشمیر تحت اشغال پاکستان می شنویم، و 
پاکستان مسئولیت کامل حوادث غیرانسانی را 

بر عهده دارد.«

عمار حکیم: تشکیل دولت ظرف دو هفته 
دستاورد بزرگ و بی سابقه ای است

هند: متعهد به بازپس گیری کشمیر 
تحت کنترل پاکستان هستیم

پیام نوری المالکی به نخست وزیر جدید عراق

شی جین پینگ به عربستان می رود

ترکیه: آماده همکاری با دولت جدید عراق هستیم

دبیرکل ناتو، گفت که انتظــار دارد این پیمان 
در سال ۲۰۲۳ بودجه نظامی را افزایش دهند. 
به گزارش ایلنــا به نقــل از پولیتیکو، »ینس 
اســتولتنبرگ«، دبیرکل ناتو، گفت که انتظار 
دارد این پیمان در ســال ۲۰۲۳ بودجه نظامی 

را افزایش دهند. وی گفت: »انتظار دارم متحدان 
ناتو در نشست ســال آینده درخواست افزایش 
بودجــه نظامی بدهند.« وی افزود که هنوز زود 
است که درباره میزان این افزایش و توافق های 

موجود درباره آن گمانه زنی کرد.

دبیرکل ناتو گفت که چنانچه جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره ای پیروز شــود، واشنگتن 

همچنان کمک به اوکراین را ادامه می دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریا نووستی، دبیرکل ناتو 
گفت که چنانچه جمهوری خواهان در انتخابات 
میان دوره ای پیروز شــود، واشــنگتن همچنان 

کمک بــه اوکرایــن را ادامه می دهــد. »ینس 
استولتنبرگ«، دبیرکل ناتو، گفت: »مطمئنم که 
اگر در انتخابات میان دوره ای جمهوری خواهان نیز 
پیروز شوند، کمک های فراگیر به اوکراین قطع 
نمی شود.« انتخابات میان دوره ای آمریکا بناست 

هشتم نوامبر سال جاری میالدی برگزار شود.

جوزپ بوررل:
تحقیقات درباره انفجار خط لوله نورد استریم بسیار دشوار است

کاخ سفید: تصمیمی برای عقب نشینی از خاک سوریه نداریم

روسیه: به مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه ادامه خواهیم داد

دولت جدید عراق رأی اعتماد پارلمان را گرفت

ینس استولتنبرگ:
کشورهای عضو ناتو باید بودجه نظامی شان را افزایش دهند

در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای
کمک ها به اوکراین قطع نمی شود


