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 بررسی کرد
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در مورد ماجرای واکسیناســیون غیرقانونی و 
غیرانسانی مدیران شهری آبادان و علی آباد کتول 
این نکته را نباید فراموش کرد که صرفا این دو 
شهر ماجرای شان فاش شده وگرنه ممکن است 
شهرهای دیگری هم بوده باشند که در آن  چنین 
شده ولی رسانه ای نشده است.پس باید گفت 
فاجعه ای شده و »ما« صرفا سرگرم مدیران سطح 

پایین و دم دستی این دو شهر هستیم!
نگارنده چنــد روز قبل با یکــی از اعضای 
کادر درمان گفتگویی دوســتانه داشتم. وی 
می گفت واکســن کرونا به محل خدمت وی 
نیز رســیده اما برخی مدیران آن مرکز درمانی 
از مرخص اجباری برخی پرسنل که به خاطر 
بیماری)کووید19( بوده سوء استفاده کرده و به 
جای آنان واکسن های سهمیه ای را به خود تزریق 

کرده اند.
 مدیران شهری آبادانی گفته اند پاکبانان ترسیده
 و واکسن را تزریق نکردند فلذا آنان شجاعت)!( 
به خرج دادند و داوطلب تزریق شدند.عضو کادر 
درمانی هم که با او گفتگو می کردم اشاره کرد 
که مدیران آن ها هم با این توجیه که واکسن بال 
 استفاده بماند فاسد می شود  به خود و خانواده شان 

تزریق نموده اند!
این ها همگی نشان می دهد که از یکسو سطح 
فساد چگونه است و از سوی دیگر چقدر ناظران 
ضعیف هستند.عرضم اینجاست میزان واکسنی 
که در کشور توزیع شده حدود 500 هزار دوز 
است و در میان همین تعداد محدود نیز این حجم 
از سوء مدیریت و تخلف شده که به واقع باید با 

توجه به این اوضاع، نگران تمام امور شد!

واکسن 
و مدل  مدیریتی ما!

سید علیرضاکریمی
سردبیر
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سوء اســتفاده برخی از مدیران شهرداری از سهمیه واکسن 
کرونای پاکبانان، اتفاقی تلخ است که به سادگی نمی توان از 
کنار آن گذشت. نکته اینجاست که به خاطر فقدان کنترلی 
که در تمام زمینه ها وجود دارد برخی از مسئولین این حق 
را برای خود قائل می شوند که از موقعیت شان سوء استفاده 
کنند. متاسفانه اگر کسی که این عمل مورد تقبیح را انجام 
می دهد، احساس کند که پشتش گرم است و قرار نیست که 
با فرد تخطی کننده برخوردی صورت بگیرد باز هم تشــویق 
می شود که عمل زشــتش را تکرار کند. بنابراین با توجه به 
این نکات برخی از کســانی که بر مسند قدرت هستند )در 
تمامــی رده ها( این اجازه را به خودشــان می دهند که این 
چنین حق مردم را ضایع کنند. اما در شــرایطی که مسئله 
واکســن از مهمترین مسائل کشور اســت و کسانی که در 
اولویت واکسن قرار دارند هنوز به درستی واکسینه نشده اند، 
 این قبیل سوءاســتفاده ها ســبب نگرانی هایی در بین مردم 
 از جمله نادیده گرفتنشــان می شود. در واقع این اقدام آن ها 
ســبب تحقیر مردم شده اســت اما نکته اینجاست که این 
تحقیر تا کجا میتواند ادامه داشــته باشد یعنی آنکه بعد از 
مدتی مردم دیگر در برابر این تحقیرها سکوت نخواهند کرد 
و رفتار مسئوالن را به خودشان بر می گردانند. به طور کلی 
شــرایطی پیش آمده که انگار به نظر می رســد جان مردم 
برای مســئوالن اهمیت ندارد. می توان گفت که مســئوالن 
با کرونا در تمامــی حوزه ها از جمله اقتصادی امتحان بدی 
را پس دادنــد به طوری که نتیجــه آن را در زندگی امروز 
مردم می بینیم. کرونا نشــان داد کــه حتی کادر درمان هم 
قربانی همین سوء استفاده هایی شده که برخی از مسئولین 
انجام می دهند اما برخی از این مســئوالن بدانند که تحقیر 
 و ســیلی زدن بر صورت مردمی که ایــن همه دلهره دارند 

بی پاسخ نخواهد ماند.

مسئوالن با کرونا 
امتحان بدی را پس دادند

امیرمحمود حریرچی
جامعه شناس

یادداشت- 1

حتما این خبر را شنیدید که مدیران شورا و شهرداری آبادان 
واکســن ســهمیه پاکبانان را زدند و به روی مبارکشان هم 
نیاوردند که حق شهروندی پاکبانی را پایمال می کنند که در 
خط مقدم این بیماری قرار دارد و به اندازه کافی در این زمان 
مظلوم واقع شده است. حاال سوال این است؛ چه تفاوتی وجود 
دارد بین این افراد با آندســته از نیروهای بهداشت با عناوین 
شغلی مختلف؛ روانشناس، مشاور تغذیه، بهداشت محیط که 
در این شــرایط ســخت کرونا از پای میزهایشان به کوچه و 
خیابان های شهر آمده اند و فارغ از هر   به میان مردم می روند، 
تست می گیرند، در بیمارستان ها پا به پای بیماران کرونایی، 

کمک رسان بوده و با آن ها همدلی می کنند. 
تفــاوت اصلی در نقطه نظرها ودیدگاه های آن ها اســت. هر 
فردی احساسات، دیدگاه ها و رفتارهای مخصوص به خودش 
را دارد، اینکــه اهداف و روابط ما هر یک تا چه اندازه برای ما 
اهمیت دارند، منجر به سبک رفتاری خاصی می گردد. شاید 
بهتر باشد در مورد سبکی صحبت کنیم که در این مدیران و 
طریقه رفتارشان به وضوح قابل دیدن است، و آن هم سبک 

کوسه وار یا سبک زورگویانه است؛ 
کوسه ها سعی می کنند که عقیده و نظر خود را به فرد مقابل 
تحمیل کنند. اهداف این افراد برایشان اهمیت خاصی دارد و 
روابط بین فردی برای آن ها بی اهمیت است. آن ها در پی آن 
هستند که به هر قیمتی که شده به اهدافشان برسند. آن ها 
به نیازهای آدم های دیگر فکر نمی کنند. برایشان مهم نیست 
که دیگران آن ها را می پذیرند یا خیر. کوســه ها بر این باورند 
که درهر رابطه ای یک طرف می بــازد و یک طرف می برد و 
آن ها می خواهند که برنده باشند. بردن به کوسه ها حس غرور 
و پیــروزی می دهد. باختن به آن ها حس ضعف، بی کفایتی، 
و شکســت می دهد. کوسه ها سعی می کنند با اعمال قدرت، 
زورگویی و فشار بر دیگران غلبه کنند. این افراد گاهی مبتال 
به اختالل خودشــیفتگی هم هستند. سبک بعدی که شاید 
سبک بسیاری از اقشار جامعه هم باشد و شامل افرادی است 
که تنها شاهد خوردن حقشــان توسط افراد کوسه هستند 
و صدایشــان هم از مظلومیت در نمی آید شامل سبک الک 

پشتی و سبک خرس مهربون است. 
الک پشت ها به الک خود عقب نشینی می کنند تا از اختالف 
بپرهیزند. آن ها هم از اهداف شخصی و هم از روابط خویش 
با دیگران می گذرند. آن ها از موضوعاتی که می توانند اختالف 
برانگیز باشــند و از افرادی که بــا آن ها اختالف دارند پرهیز 
می کنند. به نظر الک پشــت ها ســعی در حــل اختالفات 
بین فردی کاری بیهوده اســت. به نظر آن ها دور شــدن از 
 اختالفات و تعارضات بین فردی آسانتر از روبرو شدن با این 

اختالفات است. 
خرس هــای مهربون، به روابــط با دیگــران اهمیت زیادی 
می دهند در حالی که برای رسیدن به هدف اهمیت چندانی 
قائل نیستند. آن ها می خواهند که دوست داشتنی و محبوب 
باشــند. به نظر آن هــا باید از تعارض پرهیز کــرد تا به این 
ترتیب هماهنگی و تعادل حفظ شود. خرس کوچولوها سعی 
می کنند اختالف و تعارض بین فردی را کمرنگ کنند چون 

می ترسند که رابطه آسیب ببیند.

کوسه های 
انسان نما

فاطمه رسولی
دکتری روانشناسی بالینی 

یادداشت- 3

امروز مشــکل اصلی اکثریت مردم ایران کرونا، تحریم، جنگ، 
انتخابــات و خیلی مشــکالت دیگر که هــر روز در روزنامه ها 
میخوانیم نیست. بزرگترین مشکل امروز مردم ایران تورم است. 
و حل این مشکل دست دولت است. دولت باید میزان دریافت 
مالیات از پولدارها را ســاماندهی کنــد. هر کارگر و کارمند به 
انــدازه حقوقش مالیات میدهد ولی بخش هایی از اقتصاد اصال 
مالیــات یا نمیدهند یا خیلی کم میدهند. امروز در این بحران 
کرونایی که اقتصاد کشور تعطیل است فکر میکنید کدام قسمت 
از اقتصاد درســت مثل قبل از کرونا، تحریم و سایر مشکالت 
حسابی کار میکند و پول درمی آورد؟ قسمت آپارتمان سازی. در 
محله های باالی شهر چنان دارند آپارتمان میسازند انگار ما در 
اوج شکوفایی اقتصادی هستیم. این فقط یک نمونه آشکار است 
که هر روز می بینیم. پنجشنبه در روزنامه خواندم که: به گفته 
مرکز آمار ترکیه، در سه ماه نخست امسال اتباع ایرانی با خرید 
۱۵۹۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه خریدار خارجی مســکن 

ترکیه بوده اند. 
آیا دولت میداند هر سال چقدر مردم پولدار پول از کشور خارج 
میکنند؟ اینها فقط دونمونه هستند. ما مرتب از سلطان یا مافیای 
قند وشکر و مرغ و تخم مرغ میشنویم آیا اینها مالیات میدهند؟ 
در دهه بیست یا سی میالدی پلیس آمریکا نمیتوانست قانونا 
جلــوی کارهای غیر قانونی مافیا را بگیرد، ســازمان دارایی را 

فرستاد تا از همان کارهای غیر قانونی مالیات بگیرند. 
دولت باید برای همه مردم یک پرونده مالیاتی درســت کند تا 
بداند این پول ها از کجا آمده و به کجا میروند. قدیمی ها میگفتند 
در زمان رضا شاه قانونی بنام از کجا آورده ای وجود داشت. من 
نمیدانم این شوخی بود یا صحت داشت بهر حال چنین چیزی 
باید باشد. من دقیقا نمیدانم FATF چیست، ولی فکر میکنم 

چنین چیزی برای مبادالت داخلی حتما باید ساخته شود.

دولت 
عامل تورم

محمدرضا خانقاهی 

یادداشت- 2

ادامه در صفحه2

ادامه در صفحه 7

واقعیت آن اســت که نمی توان بــا توجه به 
موفقیــت یاعدم موفقیت یک دولت نســخه 
پیچید و ریاســت جمهوری را بــه یک دوره 
۴ساله تقلیل داد. در تمامی نظام های جمهوری 
در دنیا ریاســت جمهوری به شکل ۲ دوره ای 

مبتنی بر یک سری تجارب است. 
در همین کشــور خودمــان دوره دوم آقای 
خاتمی به لحاظ شــاخصه های توســعه، به 
خصوص در حوزه اقتصاد دوران بســیار موفق 
و شکوفایی را سپری کرد. در دوره دوم ریاست 
جمهــوری او نســبت به دوره اول ما شــاهد 
پیشرفت های جدی بودیم همچون به یادگار 
گذاشــتن صندوق ارزی پــر پولی که ذخیره 
بسیار مهمی برای کشور به حساب می آمد و 
شــکل دهی زیر ساخت های بسیار مهمی که 
اتفاقا اگر در دوره اول ریاست جمهوری آقای 
احمدی نژاد بسیاری از نابسامانی های عملکرد 
دولت او نشــان داده نمی شد به دلیل آن بود 
که از ریشه عملکرد صحیح دولت پیش از خود 

تغذیه می کرد. 
اما این مسئله درست است که در سایر دولت ها 
شاهد ضعیف شدن دولت دوم نسبت به دولت 

اول بوده ایم. 
وقتی یــک تفکر منســجم همچــون تفکر 
اصالح طلبی که در دوران آقای خاتمی دولت 
را به دست گرفت، روی کار می آید نتیجه این 
می شود که این دولت می تواند مسیر دولت اول 

خود را ادامه دهد. 

باید به سمت 
ساختار حزبی برویم

علی تاجرنیا
نماینده مجلس ششم 

یادداشت-5

مســئوالن تامین اجتماعی قول داده اند که دوبار 
شیوه همسان سازی مستمری ها را محاسبه کنند 
ولی مــن فکر می کنم این نیز فرصت کشــی و 
مشــغول کردن معترضان به وعده های توخالی 
اســت. اگر واقعاً قرار باشد یک قانون مشخص با 
آئین نامه مشخص در زمان مشخص توسط یک 
ســازمان مشخص به اجرا گذاشته شود، چرا باید 
۴ مرتبه محاسبات غلط شوند و هر بار توسط یک 
مقام باالدست وعده داده شود که مجددا محاسبه 

خواهد شد؟ 

همسان سازی حقوق
 وعده غیر محقق

کامبیز کامرانی

یادداشت-6

بازار ســرمایه در سال گذشته شاهد افت و خیزهای بسیاری 
بود و اکنون در شــرایطی بغرنج به سر می برد. در این میان 
تصمیماتی از سوی شــورای عالی بورس و رٌوسای پیشین و 
کنونی ســازمان برای تغییر روند این بازار گرفته شــد که با 
وجود خــوب بودن در نوع خود، به دلیل تاثیر منفی ســایر 
عوامل نتوانســت وضعیت بازار سرمایه را به تعادل بازگرداند. 
یکی از این تدابیر ایجاد »دامنه نامتقارن« بوده که سیگنالی 
مطلــوب در جهت ارزندگی ســهام تلقی می شــود. اما این 
تصمیم نیز در سایه »بازارگردانی غیر اصولی« و تسلط سایر 
 ریسک ها از جمله ریسک های سیاسی با توفیق در اجرا همراه 

نبوده است. 
در حال حاضر نیز تصمیم دیگری در حال اجراســت که قرار 
است به »تامین مالی هلدینگ ها از طریق انتشار اوراق بدهی« 
تا ســقف ۲۴ هزار میلیارد تومان منجر شود. با انتشار ۲۰ تا 
۳۰هزار میلیارد اوراق بدهی بحث هیجانات منفی بازار سرمایه 
حل می شــود، اما باید با دید کالن تری به بازار سرمایه نگاه 
کرد. در انتخابات پیش رو »افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه« 
و استقبال عامه مردم از بورس که می توانست به عنوان نقطه 
قوت دولت مطرح شــود، اکنون به دلیل »مدیریت ضعیف« 
می تواند به عنوان بزرگترین نقطه ضعف مورد هجمه همگان 
 قرار گیرد و این مســئله نیز با مســائل عیان شده هجمه ای
 به حق است. اما این می تواند پایان نگاه بورسی دولت دوازدهم 
نباشــد؛ چنانچه دولت بخواهد »روسیاهی زمستان رفته«، بر 
»ذغال سیاست های اقتصادی« اش نماند می تواند در ۲ تا ۳ماه 
باقی مانده از عمر خود برای جبران اشــتباهات و تغییر این 
تراژدی کاری کند. یعنــی از »دوران گذار« خود برای انجام 
راه حلی عملی بهره گیرد تا نه تنها کارنامه ۸ساله خود، بلکه 
زندگــی بیش از نیمی از مردم که به وضعیت بورس گره زده 
است را احیا کند. چراکه درگیر شدن ۵۰ میلیون نفر در یک 
مشــکل یک معضل جدی اقتصادی است، آن هم مسئله ای 
که دولت با دست خود در بازار سرمایه به وجود آورده است. 

< آی آدمها...
نگاهی ژرف تر ما را با مسئله ای جدی تر مواجه می کند؛ چراکه 
خسارت های برجا مانده از سیاست های اشتباه دولت تنها به 
اینجا ختم نمی شــود. اکنون دوباره »بوی برجام« می آید و 
چنانچــه بخواهیم پس از ریزش بیش از ۷۰ درصدی قیمت 
ســهام وارد برجام شــویم با دســت خود »امنیت اقتصادی 
کشور« را به خطر انداخته ایم. چراکه حاضر شده ایم »چوب 
حراج« به دارایی های خود بزنیم و سهام صنایع و کارخانه های 
ارزشــمند خود را با کمترین قیمت تقدیم ســرمایه گذاران 
خارجی کنیــم..! بنابراین قبل از بروز چنین خطای غیرقابل 
بازگشتی بهتر اســت از هم اکنون با نگاهی مسئوالنه تدبیر 
درستی در خصوص اقتصاد کشور اتخاذ شود و با گذر از این 
دوره رکود فرسایشــی بازار سرمایه، رشد خوب و قابل قبولی 
در سهام بازار ُرخ دهد. به طوری که اگر سرمایه گذار خارجی 
بخواهد وارد سهام شرکت های ما شود آن ها را با قیمت های 

جدید و واقعی تر خرید کند. 

ضرورت جبران خطاهای 
بورسی دولت در دوران گذار

هومن عمیدی
کارشناس بازار سرمایه
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آمادگی ها را
 تا سر حد نیاز 
افزایش دهید

 پیام رهبر معظم انقالب
 به مناسبت روز ارتش: 

دالر را تا 10 هزار تومان هم می توان پایین آورد اما...

چینی ها، آمریکا و متحدانش را »بادقت« رصد می کنند

 یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد:

  گفتگوی آفتاب یزد با امیرعلی ابوالفتح کارشناس آمریکا:
2

                    
دزدان

 واکسن

ما فکر می کنیم که مذاکرات االن به مرحله ای رسیده است که طرف ها می توانند 
روی یک متن مشــترک شــروع به کار کنند. نگارش متــن االن، حداقل در آن 
حوزه هایی که اشــتراک نظر وجود دارد، می تواند شروع شود. به همین منظور 
هیئــت ایرانی متون مورد نظر خودش را هم در حوزه هســته ای و هم در حوزه 
رفع تحریم ها آماده کرده و این را ارائه کرده به همه طرف های دیگر و به اعتقاد 
ما این متونی که ما معرفی کردیم می تواند مبنای مذاکرات و مبنای رســیدن به 
توافق نهایی باشد. نه اینکه لزوما توافق نهایی عینا متون ما خواهد بود، اما این متون 
مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر می کنیم که رسیدن به 
یک توافق که خواســته های ایران را تأمین کند و خواسته طرف مقابل را هم برای 
بازگشت ایران به تعهداتش در برجام تأمین بکند، در این متون مسیر روشن است. 



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

فرمانده معظم کل قوا به مناس��بت سالروز ارتش   
جمهوری اس��امی و حماسه آفرینی های نیروی 
زمینی، پیامی صادر کردند.به گزارش ایسنا، متن 
پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:

امیر سرلشکر س��ّید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
محترم کل ارتش جمهوری اسامی ایران 

س��ام من را به همه ی کارکن��ان عزیز ارتش و 

خانواده های محترمش��ان برس��انید. امروز ارتش 
در صحن��ه و آماده ی انجام مأموریت اس��ت. این 
آمادگی ها را همچنان تا س��ر ح��د نیاز افزایش 

بدهید و نقش آفرینی کنید.

<کمک ۵۰۰ میلیون تومانی رهبر انقالب
 برای آزادی زندانیان نیازمند 

در آستانه برگزاری سی وچهارمین جشن گلریزان 
ستاد دیه کشور ویژه ی کمک به آزادی زندانیان 

نیازمند، رهبر انقاب اسامی، مبلغ ۵۰۰ میلیون 
تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. به 
گزارش ایس��نا، جش��ن گلریزان هر سال در ماه 
مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی 
به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور 
جمعی از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در تهران و 

شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

شناسایی عامل خرابکاری اخیر در نطنز  
»رضا کریمی« عامل خرابکاری اخیر در تاسیسات هسته ای نطنز 
توسط وزارت اطالعات شناسایی شد. او قبل از وقوع حادثه به خارج 
از کشور گریخته است. به گزارش عصرایران، بنا به این گزارش، 
اقدامات الزم برای دستگیری و بازگرداندن وی به کشور از مسیر های 
قانونی در حال پیگیری است.

سیاسی یکشنبه  ۲9 فروردین ۱۴۰۰    شماره  599۳ 2

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

روی خط آفتاب 

آفت�اب یزد: در چن��د روز اخیر قیمت دالر ه��ر چند خیلی نرم 
و تدریجی، روند کاهش��ی داش��ت؛ آن هم نه فق��ط در بازار ایران 
بلک��ه این اتف��اق در بازار جهانی نیز رخ داد. ت��ا جایی که هر دالر 
آمریکا )اسکناس( شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی 
کش��ورمان به ۲۳ هزار و ۵۱۹ تومان برای خرید و ۲۳ هزار و ۹۹۴ 
تومان برای فروش رس��ید. اینکه چرا چنین روندی آغاز ش��ده و تا 
چه زمان و چه مرزی ادامه خواهد یافت، پرسشی است که خبرنگار 
روزنامه »آفتاب یزد« کوش��ید در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد 

بین الملل که به مسائل ارزی آگاه باشد از او جویا شود.

<شکستن نرخ دالر در بازار جهانی
»محمد ش��مس« در رابطه با این فرآیند به خبرنگار »آفتاب یزد« 
می گوید: از آنجا که انتقادات از تداوم سیاس��ت های حمایتی دولت 
بای��دن از اقتصاد آمریکا کم کم رو به افزایش اس��ت وافزایش نرخ 
مالیات ها تاثیر زیادی روی کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در 
ماه های آینده خواهد داشت، لذا دالر از ابتدای سال جاری میادی 
تحت فشار سنگینی قرار داشته، اما انتظار کارشناسان بازار ارز این 
اس��ت که رفته رفته دالر به روزهای اوج خود به ویژه در نیمه دوم 
سال میادی بازگردد. در این میان با توجه به افزایش ریسک های 
موجود بر س��ر راه اقتصاد جهانی، تمای��ل معامله گران چه در بازار 
جهانی و حتی ایران به دارایی های پرریسک کاهش یافته و یک بار 
دیگر رویکرد احتیاطی بر رفتار آن ها حکمفرما ش��ده است. و این 

مسئله در میان مدت به نفع ارزهای امن خواهد بود. 
وی با بیان اینکه روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال 
انتشار گزارشاتی از آثار زیانبار آن ها روی برخی از دریافت کنندگان، 
دچار اخال جزیی ش��ده اس��ت می افزاید: در آمریکا اس��تفاده از 
واکسن »جانسون اند جانسون« به حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی 
برای صادرات این واکس��ن به اروپا نیز ملغی ش��ده است. دانمارک 
نیز پس از مش��اهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت 
واکسن آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از این 
واکس��ن را کنار گذاش��ت. وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت 
برخی گزارشهای مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا 

استفاده از آن را آغاز کند. 
شمس می گوید: این در حالی است که انتظار می رفت بانک مرکزی 
آمریکا در نتیجه افزایش تورم دس��ت ب��ه تغییر نرخ بهره بزند، اما 
رئیس این بانک در اظهارات تازه ای این مسئله را منتفی دانست و 
گفت حس ما این است که اکنون درست در نقطه ای قرار داریم که 

رشد اقتصادی خود را آغاز کنیم.
وی در تحلی��ل خود پیرامون تاثیر این رویک��رد بر بازار ارز جهان 
تصریح می کند: در واقع در ماه های آینده میزان اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا سریعتر خواهد شد و به احتمال 
بسیار در نیمه دوم سال میادی ۲۰۲۱ رشدهایی ثبت خواهد شد 
که بسیار نیرومند خواهند بود و انتظار نمی رود دلیل قانع کننده ای 

برای تغییر نرخ بهره وجود داشته باشد. 

<عملکرد دالر مقابل دیگر ارزها تحت تاثیر اخبار بسته های بایدن
این کارش��ناس اقتصاد بین الملل با بیان اینکه عملکرد دالر مقابل 
دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به بس��ته های محرک 
دولت بایدن، روند واکسیناس��یون و نیز بازدهی اوراق قرضه وزارت 
خزانه داری باقی مانده اس��ت می گوید: در حالی که انتظار می رود 
رش��د اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در سال جاری میادی به 
میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه 
ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می دهد 
رهایی کامل اقتصاد جهانی از پیامدهای کرونا و بازگش��ت سطوح 
تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ محقق نخواهد 
شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از 
کش��ورهای جهان، روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد 
اقتصادی کش��ورها در س��ال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. این 
گزارش از تشدید قرنطینه ها و یکسان نبودن میزان توزیع واکسن 

در کشورها از ریسک های جدید کرونا نام برده است. 

وی با بیان اینک��ه صندوق بین المللی پول از بانک های مرکزی در 
سراس��ر جهان خواسته تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی 
خود و جهان در میان مدت، در انتخاب سیاست های حمایتی خود 
نهای��ت دقت را خرج دهند، در م��ورد دلیل چنین موضع صندوق 
بین المللی پول نیز می گوید: چرا که اشتباه در این زمینه می تواند 
زمینه س��از نوس��انات مالی و ریس��ک های جدیدی برای بازارهای 
پول��ی و مال��ی جهان ش��ود. این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به 
باقی ماندن رش��د اقتصادی در سطح ضعیف، بانک های مرکزی بر 
س��ر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیش��تر مالی برای 
 مقابل��ه با ت��ورم و یا حفظ نرخ های بهره در س��طوح پایین کنونی

 قرار دارند.

<تعیین نرخ ارز نباید از طریق سرکوب صورت پذیرد
وی ب��ا تایید اینکه نرخ ارز از ش��اخص های مه��م در روند تجارت 
خارجی هر کشوری از جمله کشور ما است می گوید: در این میان، 
در سال های گذشته به غلط تاش شد تا نرخ ارز به نوعی سرکوب 
ش��ود. موضوعی که در ظاهر از ثبات نرخ ارز حکایت داشت، اما به 
یکباره از رها شدن فنر نرخ ارز رونمایی شد. مسلما سیاست گذاری 
ارز بر مبنای کارشناس��ی و اصول علم اقتصاد، باور دارد که تعیین 

نرخ ارز نباید از طریق دستور و حتی سرکوب صورت پذیرد.
ش��مس در مورد روش��ی که در س��خنان رئیس کل بانک مرکزی 
کشورمان مانند یادداشت پایان سال گذشته در اینستاگرام مطرح 
کرد اظهار می دارد: »بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد، نرخ 
ارز باید توس��ط س��از و کار بازار و مس��تقل از سیاست های مالی و 
بودجه ای تعیین شود، کما اینکه در روزهای گذشته در یک برنامه 
گفتگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان گفت: »نرخ ارزی که سرکوب 

شود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.«

<کاهش دستوری و موقت نرخ ارز در ایران به صالح نیست
وی می افزاید: در واقع نرخ ارز نه تنها باید از طریق س��ازوکار بازار 
تعیین شود، بلکه سیاست گذاری توسعه ای باید به گونه ای باشد که 
تقاضا برای ارز ایجاد ش��ود. یعنی نرخ ارز باالتر از نرخ تعادلی قرار 
بگیرد. حتی اگر این موضوع را هم قبول نکنیم، حداقل باید تعیین 
نرخ ارز را به بازار بسپاریم. اینکه نرخ ارز را دستوری پایین تر از نرخ 
تعادلی بیاوریم و س��عی کنیم نرخ ارز را 6 ماه کاهش دهیم و بعد 
مجدد افزایش پیدا کند، خواهیم دید که وقتی این نرخ به س��مت 
باال برگشت، نتیجه این می شود که از نرخ تعادلی هم عبور می کند 

و باالتر می رود.
این کارش��ناس با تایید اینکه می توان نرخ ارز را برای شش ماه به 
۱۵ ی��ا حتی ۱۰ هزار توم��ان هم کاهش داد تصریح می کند: اما با 
وجود تلخی این س��خن باید گفت با این اقدام ذخایر ارزی کش��ور 
را آتش می زنیم و این امر برای اقتصاد کش��ور زیان بار اس��ت. این 
مس��یر در حقیقت یک فاجعه است که هرگز نباید سیاست گذار به 

سمت آن برود.

<کاهش دستوری نرخ ارز به زیان تولیدکننده داخلی است
وی ب��ا تاکید بر اینکه نرخ ارز باید به نحوی باش��د که تولیدکننده 
داخلی صدمه نبیند، در پاس��خ به این ادعا که برخی می گویند اگر 
ن��رخ ارز را کاهش دهیم، مواد اولیه تولید ارزان تر می ش��ود، اظهار 
می دارد: درس��ت اس��ت که با این اقدام مواد اولی��ه تولید ارزان تر 
می شود، اما در آن شرایط دیگر احتیاج به تولید داخلی هم نیست، 
زیرا با نرخ ارز موجود، می توان کاالی مورد نظر را با کیفیت ممتاز 
و قیمت ارزان وارد کش��ور کرد. به بیان دیگر، اگر کاالیی داش��ته 
باش��یم که ۵۰ درصد آن مواد اولیه داخل��ی و ۵۰ درصد هم مواد 

اولیه خارجی باشد، اگر در این شرایط قیمت ارز نصف شود، قیمت 
تمام ش��ده آن ۵۰ درصد خارجی هم نصف می ش��ود، ولی قیمت 
تمام ش��ده آن بخش داخلی نصف نمی ش��ود و ثابت خواهد ماند. 
در ای��ن ش��رایط باید دید که قیمت محص��ول نهایی چقدر پایین 
می آید؛ اینها یک محاسبه ابتدایی است که ما هر چقدر نرخ ارز را 
پایین تر از نرخ تعادلی بیاوریم، تولید داخلی بیشتر صدمه می بیند. 
به طور متوس��ط در ایران و س��ایر کش��ورهای دنیا، تولید صنعتی 
معموال حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد حاش��یه سود دارد. حاال اگر نرخ ارز 
را ۵۰ درصد زیر قیمت تعادلی آوردیم، دیگر هیچگونه تولید ملی، 

صرفه نخواهد داشت.

<اتفاقات موثر در کاهش جزئی نرخ ارز
ش��مس با بیان اینکه بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مس��یر 
آینده نرس��یده اند در مورد چش��م انداز ب��ازار ارز در ایران به ویژه 
پس از مقاومت بازار در مقابل عوامل محرک افزایش و حتی دادن 
چراغ س��بز به برخی س��یگنال های مثبت نیز می گوی��د: در واقع 
اتفاق��ات متناقض مانند ت��داوم مذاکرات احیای برج��ام در وین و 
واکنش های متفاوت نسبت به آن، سفر نخست  وزیر کره جنوبی به 
ایران و در مقابل آن اقدام منجر به خرابکاری هسته ای در نیروگاه 
نطنز و حواش��ی پیرامون آن، جدال لفظ��ی میان رئیس کل بانک 
مرک��زی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در رابط��ه با بدهکاری 
بانک مرکزی ب��ه دولت و همچنین ابراز نگرانی های کارشناس��ان 
و تحلیلگ��ران اقتص��ادی از تبع��ات بودج��ه س��ال ۱۴۰۰ و چاپ 
اس��کناس در پی سال اقتصادی دش��وار ۱۳۹۹ مانع تحول عمده 
در مقابل ریزش بس��یار جزیی این روزهای ارز در ایران شده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که اگر ای��ن اتفاقات در دی م��اه و بهمن ماه 
 س��ال گذش��ته رخ می داد، بازار را با ش��وک هیجانی جدی مواجه

 می ساخت.
وی ب��ا بیان اینکه به اعتقاد کارشناس��ان اقتص��ادی یکی از دالیل 
کاهش بس��یار خفیف و به نوعی مقاومت بازار ارز در روند کاهشی 
بازار ارز، ناشی از رفع خوش بینی هایی است که سال گذشته و پس 
از تغییر دولت در ایاالت متحده آمریکا ایجاد شد اظهار می دارد: در 
آن مقطع فعاالن اقتصادی کشور با امید کاهش تحریم ها و بازگشت 
فوری آمریکا به برجام، نسبت به تحوالت دیپلماتیک پیرامون این 
موضوع با حساس��یت باال توجه داش��تند، اما به نظر می رسد روند 
تحوالت این امیدواری را از میان برده اس��ت و فعاالن بازار تنها به 
نتیج��ه نهایی این مذاکرات که اخبار متناقض از آن یکی از دالیل 
کاهش بس��یار مایم و حتی ثبات آن در مدت زمان زیاد ماه های 

گذشته بوده است، توجه دارند.

 FATF بازگشایی منابع ارزی و پیوستن به کنوانسیون های>
اصلی ترین عوامل محرک

ش��مس با بیان اینکه بازار ارز عاوه بر مس��ئله آینده تحریم ها در 
ش��رایط فعلی فعاالن ب��ازار با نگرانی در حال پیگیری سرنوش��ت 
بح��ران کرون��ا و انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو نیز اس��ت، 
می گوی��د: مس��ائل مهم و اساس��ی ک��ه همچن��ان دارای ابهامات 
فراوان��ی هس��تند و به همین دلیل تحلیل مس��یر آین��ده اقتصاد 
کش��ور را برای کارشناسان و فعاالن این عرصه بسیار مشکل کرده 
 و این مس��ئله بر میزان خرید و فروش ارز در بازار تاثیر مس��تقیم

 گذاش��ته اس��ت.این کارش��ناس اقتصادی در خصوص مهمترین 
محرک های اقتصادی که می تواند در کوتاه مدت موجب شکس��ته 
ش��دن مقاومت بازار و کاهش قیمت ارز ش��ود می گوید: به صورت 
عم��ده دو م��ورد بازگش��ایی منابع مس��دود ش��ده ارزی ایران در 
بانک های خارجی و پیوس��تن به کنوانسیون های FATF می تواند 
اصلی ترین عوامل محرک ش��دید و قطعی در کاس��تن از نرخ ارز و 
کاهش هزینه مبادالت ارزی و تولیدی ش��ود که اعام خبر س��فر 
نخست وزیر کره جنوبی به ایران که برای نخستین بار طی ۴۴ سال 
گذشته رخ  داد، سیگنال مثبتی را در خصوص مورد اول آن ایجاد 
 کرد که کاهش چند روزه هر چند ناچیز متاثر از همین س��یگنال 

مختصر بود.

 یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد:

دالر را تا 10 هزار تومان هم می توان پایین آورد اما...

نشست مشترک معاونان و وزیران خارجه ایران و ۱+۴ روز گذشته 
پس از یک ساعت و نیم پایان یافت.

به گزارش ایسنا، این نشس��ت درباره چشم انداز بازگشت آمریکا 
 ب��ه برج��ام و چگونگی اطمین��ان یافتن از اج��رای کامل و موثر
 برجام توسط تمامی طرف های برجام و نیز چگونگی ادامه مسیر 

انجام شد.
حاضرین در این نشس��ت به بررسی روند گفت وگوها در روزهای 
گذش��ته پرداخته و گ��زارش گروه های کارشناس��ی در خصوص 

حوزه های تحریم و هسته ای را دریافت کردند.
در این نشست مقرر شد گفت وگوهای دو و چندجانبه و همچنین 
رایزنی ه��ای فنی در روزهای آینده ادام��ه یافته و در صورت نیاز 

کمیسیون مشترک بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
مذاکرات ایران و ۱+۴ که با حضور غیرمس��تقیم هیئت آمریکایی 
انجام می ش��ود از روز پنج شنبه هفته گذشته در گرند هتل وین 
آغ��از ش��د و رایزنی ها به طور چن��د جانبه و دو جانب��ه و نیز در 
سطوح کارشناسی و سیاسی ادامه یافت. موضوعات در دو کارگروه 

هسته ای و تحریم ها دنبال می شوند.
گفتنی است که دیپلمات های اروپایی بین هیئت ایرانی و هیئت 
آمریکایی به ریاس��ت رابرت مالی که نماینده ویژه رئیس جمهور 

آمریکا در این مذاکرات است، در حال آمد و شد هستند.
مقام��ات ایرانی اعام کردند که در مذاکرات اخیر بر این مس��ئله 
تمرکز داش��تند که لیستی از تحریم هایی که باید از سوی آمریکا 

برداشته شود تهیه و مورد توافق قرار گیرد.

<اظهارات مثبت عراقچی
س��ید عباس عراقچی بعد از نشست معاونان وزیران خارجه ایران 
و ۱+۴ گفت: امروز ما بعد از تقریبا س��ه روز که از کار کمیسیون 
مش��ترک گذش��ت، یک بار دیگر جلسه کمیس��یون مشترک را 
تش��کیل دادیم، برای بررسی روند پیشرفت بحث هایی که تا االن 
صورت گرفته، هم در حوزه رفع تحریم ها و هم در حوزه هسته ای. 

وی ادام��ه داد: خوب ما گ��زارش کار کارگروه ها را مرور کردیم و 
بحث های خوبی هم در داخل کمیسیون مشترک صورت گرفت. 
به نظر می رسد که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است 
و اشتراک در هدف نهایی االن بین همه وجود دارد و مسیری هم 
که باید طی شود، مسیری است که االن یک مقدار شناخته شده تر 
است. البته این مس��یر، مسیر آسانی نخواهد بود، اختاف نظرها 
اینطور نیست که پایان یافته باشد، اختاف نظرهایی بعضا جدی 

وجود دارد که باید طی مذاکرات بعدی کاهش پیدا کند. 
مع��اون ظریف اظهار ک��رد: البته ما همانطور ک��ه بارها گفته ایم، 
اصا عاقه مند به دنبال کردن مذاکرات فرسایشی و طوالنی مدت 
نیس��تیم. در آن حدی که نیاز است که بحث ها واقعا باید روشن 
شود و گفته شود، طبیعتا مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ما فکر 
می کنیم که مذاکرات االن به مرحله ای رس��یده است که طرف ها 
می توانند روی یک متن مش��ترک ش��روع ب��ه کار کنند. نگارش 
متن االن، حداقل در آن حوزه هایی که اش��تراک نظر وجود دارد، 
می تواند شروع ش��ود. عراقچی ادامه داد: به همین منظور هیئت 
ایران��ی متون م��ورد نظر خودش را هم در حوزه هس��ته ای و هم 
در ح��وزه رف��ع تحریم ها آماده کرده و ای��ن را ارائه کرده به همه 
طرف ه��ای دیگر و به اعتقاد ما این متون��ی که ما معرفی کردیم 

می تواند مبنای مذاکرات و مبنای رس��یدن به توافق نهایی باشد. 
نه اینکه لزوما توافق نهایی عینا متون ما خواهد بود، اما این متون 
مبن��ای مذاک��ره خواهند ش��د و در چارچوب ای��ن متون ما فکر 
می کنیم که رسیدن به یک توافق که خواسته های ایران را تأمین 
کند و خواسته طرف مقابل را هم برای بازگشت ایران به تعهداتش 

در برجام تأمین بکند، در این متون مسیر روشن است. 
وی خاطرنشان کرد: به نظر ما زمان شروع نگارش متن، حداقل در 

مقداری که اشتراک نظر وجود دارد، فرارسیده است.

<پیشرفت انجام شده است
رئیس جلسه کمیسیون مش��ترک برجام نیز در پیامی توییتری 
به نشس��ت شرکای برجام درباره احیای توافق هسته ای پرداخت. 
انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و 
رئیس جلسه کمیسیون مشترک برچام نوشت: پس از مذاکراتی 
سنگین یک ارزیابی از امور را در جلسه کمیسیون انجام دادیم. در 
کاری بس��یار سخت، پیش رفت انجام شده است. حاال به فعالیت 
مفصل ت��ری احتیاج داریم. مهم اس��ت که همه پایبند هدف های 
مشترک باشند، یعنی بازگش��ت آمریکا به برجام و اجرایی شدن 

کامل آن.

<مذاکرات وین ادامه می  یابد
نماین��ده دائمی روس��یه در س��ازمان های بین الملل��ی حاضر در 
مذاکرات هسته ای در وین هم گفت، شرکت کنندگان در نشست 
کمیس��یون مش��ترک JCPOA )برنامه جامع اقدام مش��ترک( 
تصمیم خود را پس از گفت وگوهای روز ش��نبه در ادامه مذاکرات 

در مورد توافق هسته ای ایران ابراز داشتند.
»میخائیل اولیانوف« نوش��ت: »حاضران در این مذاکرات رضایت 
خاطر از پیش��رفت به دس��ت آم��ده را ابراز و عزم خ��ود را برای 
ادامه گفت وگوها برای تکمی��ل موفقیت آمیز روند گفتگوها ابراز 

داشتند.«

 پایان مثبت نشست دیروز ایران و ۱+۴ و توافق برای ادامه آن

امکان نگارش متن توافق

 به طور متوس��ط در ایران و سایر کشورهای دنیا، 
تولید صنعتی معموال حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد حاشیه 
سود دارد. حاال اگر نرخ ارز را ۵۰ درصد زیر قیمت 
تعادل��ی آوردیم، دیگر هیچگون��ه تولید ملی، صرفه 

نخواهد داشت 

 محصوالت ایرانی در 
فروشگاه های حزب الله لبنان

گروه حزب اهلل لبنان فروش��گاه های زنجیره ای 
را در لبنان تاس��یس کرده که محصوالت تولید 
س��وریه، عراق و ایران را با تخفیف به مشتریان 
دارای کارت ه��ای ویژه می فروش��ند.به گزارش 
عصرای��ران به نق��ل فران��س ۲۴، این حرکتی 
ابتکاری در کش��وری است که با بحران مالی و 

کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کند.
اما مخالفان می گویند راه اندازی این فروشگاه ها 
حرکتی از س��وی جنبش قدرتمند شیعه برای 
کس��ب وفاداری از طری��ق ارائه خدمات در یک 
کشور ضعیِف اقتصادی و مباشرت بر اقتصادهای 
موازی است.گروه حزب اهلل لبنان به عنوان یکی 
از جنبش های م��ورد حمایت ایران، اخیرا چند 
فروشگاه را در مناطق مختلفی از جمله جنوب 
بیروت، ناحیه "بقاع" و جنوب این کشور افتتاح 
کرده و ت��اش دارد با این کار خش��م عمومی 
مردم این کشور را فرونشاند. این در حالی است 
که مردم لبنان با مجموعه بحران های ش��دید 
اقتص��ادی، اجتماعی و سیاس��ی مواجه اند و از 
تورم زیاد و کمبود مواد غذایی رنج می برند. مواد 
غذایی در لبنان بس��یار گران است و پیدا کردن 
آن این روزها تقریبا غیرممکن.به دلیل فشارهای 
سیاس��ی- اقتص��ادی، ارزش پول لبن��ان )لیره 
لبنانی( در مقابل دالر روز به روز در حال کاهش 
است و این موضوع باعث تورم باال و کمبود کاال 

شده است.
یکی از مقامات حزب اهلل که تمایلی به اعام نامش 
نداش��ت به فرانس ۲۴ گفت: سوپرمارکت های 
زنجیره ای "السجاد" محصوالت ایرانی، عراقی و 
س��وری را می فروشند. کارت السجاد به نام امام 
سجاد یکی از امامان سخاوتمند شیعه نامگذاری 

شده است.
وی افزود: برای خرید از این س��وپر مارکت باید 
کارت های صادر شده از سوی حزب اهلل را داشته 
باش��ید. او گفت: واجدین ش��رایط دریافت این 
کارت باید ماهانه کمت��ر از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار لیره لبنان )۱۲۵ دالر آمریکا به قیمت بازار 

سیاه( درآمد داشته باشند.
در لبن��ان کنونی بی��ش از نیم��ی از مردم زیر 
 خط فقر زندگی می کنن��د و پول ملی بیش از
 ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

این مق��ام ح��زب اهلل اف��زود: همگان ف��ارغ از 
وابس��تگی مذهبی در صورت نی��از می توانند از 
سوپرمارکت های ما خرید کنند حتی اگر طرفدار 
حزب اهلل نباش��ند. وی گفت: اما در حال حاضر 
بیشتر مشتریان ما از جامعه شیعیان هستند و 
این ابتکار جدید باعث تعجب بسیاری شده است.
ح��زب اهلل اعام نکرده چند نفر کارت ویژه این 
سوپر مارکت ها را دارند اما احتماال حدود ۸ هزار 
نفر از این کارت ها استفاده می کنند."لینا" یک 
زن ۴۰ ساله مجرد و بیکار در یکی از روستاهای 
کوچک دره بقاع لبنان اس��ت. نام این زن برای 
حفاظت از هویتش در این گزارش تغییر کرده 
است. او در این باره گفت که هرگز برای دریافت 
ای��ن کارت اقدام نک��رده اما برخ��ی از اعضای 
حزب اهلل پس از یک ماقات به او کارت فروشگاه 
"الس��جاد" را داده اند.لینا می گوید: فروش��گاه ها 
شبیه انبارهای بزرگ  به نظر می رسد و همواره 
پر از مواد غذایی هستند. من توانستم شیر، برنج 
و روغن نباتی را با قیمت کمتری خریداری کنم. 
او با اش��اره به اینکه عضوی از حزب اهلل نیست، 
گفت: هرکسی با کارت السجاد می تواند ماهانه 
مقادیر مشخصی کاال خریداری کند. وی افزود: 
صاحبان این کارت می توانند ماهانه ۵ کیلو برنج، 
۵ کیلو ش��کر، ۵ لیتر روغن پخت و پز، ۴ کیلو 
پودر لباسش��ویی، ۳ بس��ته ماکارونی، ۴ قوطی 
ت��ن ماهی یا ۲ قوطی بطری مایع ظرفش��ویی 
را بخرند."حس��ن" یک معلم ۳۹ ساله در یکی 
از روستاهای اس��تان "نبطیه" در جنوب لبنان 
اس��ت. او که دو فرزند دارد در این باره گفت که 
اعضای حزب اهلل با او تماس گرفته و پیش��نهاد 
کارت الس��جاد را داده اند.وی اف��زود: آنها از من 
فقط کپی شناسنامه خواس��تند. آنها می دانند 
من کیس��تم و به من اعتماد دارند.او افزود: هر 
 م��اه به ازای خرید هر ی��ک میلیون لیره لبنان
 ۳۵ درص��د تخفی��ف می گیری��م. ای��ن کارت 
در طوالن��ی مدت و با کاه��ش قیمت ها باعث 
دسترس��ی ما ب��ه مراقبت های بهداش��تی نیز 
می ش��ود.مایا ۳۸ ساله که در یک رسانه وابسته 
به حزب اهلل کار می کند خودش کارت الس��جاد 
نگرفته است زیرا شرایطش در اولویت قرار ندارد 
اما می گوید که بس��یاری از لبنانی ها به چنین 
کمک هایی نیاز ف��وری دارند.مایا افزود: مناطق 
دور افتاده و محروم��ی در لبنان وجود دارد که 
سال هاست دولت ها به آنها رسیدگی نمی کنند. 
بنابراین ساکنان این مناطق محروم هر کمکی 
را می پذیرند."منی��ر ربی��ِح" روزنامه نگار لبنانی 
نگاهی انتقاد آمیز به این برنامه حزب اهلل لبنان 
دارد و می گوی��د: "این برنامه برای بلند مدت در 
حال برنامه ریزی اس��ت، زیرا این بحران )بحران 
اقتصادی- سیاس��ی لبنان( سریعا حل نخواهد 
ش��د". این کارشناس رس��انه ای افزود: حزب اهلل 
امیدوار است در آینده بتواند در قالب برنامه جامع 
کمک های اجتماعی، مراقبت های بهداشتی را نیز 
ارائه دهد.او می گوید: حزب اهلل س��عی می کند با 
تامین کاالهای ضروری از کانال هایی مانند ایران، 

عراق یا سوریه مانع گرسنه ماندن مردم شود.

 گزارش خبری 

 پیام رهبر انقالب به مناسبت روز ارتش: 
آمادگی ها را تا سر حد نیاز افزایش دهید

نب��ود نظارت صحی��ح باعث ش��ده برخی 
رانندگان مرتکب تخلف ش��ده، خودروشان 
را در پی��اده رو که محل رفت و آمد عابران 
است، پارک کنند. نمونه ای که مشاهده می 
کنید، ساعت پانزده، مورخه بیست و هفتم 
فروردین از چهارراه نس��اجی، خیابان زنبق 
)منطقه چهارده تهران( گرفته ام. از این موارد 
اولین بار نیست مشاهده می شود. راهنمایی 
و رانندگی باید به این گونه مس��ائل با دقت 

بیشتری رسیدگی کنند. علی از تهران

۱۹۲۰- خان��م فائ��زه هاش��می گفتند در 
انتخابات رای نمی ده��م. این حرفها یعنی 
چه؟ مردم براس��اس نظر خودشان تصمیم 
می گیرند که در انتخابات چگونه مشارکت 

کنند؟ )۱/۲۴(
۱۹۱۰- اختافات وزیر بهداش��ت با برخی 
نهادها و وزرای دیگر در دولت در این شرایط 
کرونایی اصا به صاح نیست. مقابله با کرونا 

نیاز به همدلی دارد. )۱/۲۴(
۱۸۰۱- آی��ا آمریکا با روس��یه برای احیای 
برجام هم��کاری می کند؟ می ت��وان امید 
داشت روس ها حرکتی به نفع کشورمان در 

رفع تحریم ها انجام دهند؟ )۱/۲۴(
۱7۴۱- ش��اید برخی ها در داخل عاقه ای 
به مذاکرات وین برای احیای برجام ندارند، 
اما بیش��تر مردم چشم امیدش��ان به رفع 

تحریم هاست. )۱/۲۴(
۱7۲۱- 6۰ درصد مردم توان خرید گوشت 
ندارند این در شأن مردم ایران است؟ در این 
مورد در روزنامه مطلب بنویسید روشنگری 

کنید. )۱/۲۴(
۱6۵۰- مشخص نیست براساس چه آماری 
آقای نوبخت می گوید رشد اقتصادی داریم؟ 
چرا در زندگی ما این رشد مشخص نیست؟ 

)۱/۲۴(
۱6۴۱- این قانون مالیات بر خانه های خالی 
چقدر قابلیت اجرایی دارد؟ معلوم نیس��ت 
شدنی باشد و باعث کاهش قیمت مسکن 

بشود. )۱/۲۴(
۱6۲۰- آی��ا کادر درمانی کاما واکس��ینه 
ش��ده اند؟ این خیلی برای مقابله با کرونا و 
تقویت کادر درمان ضروری و حیاتی است. 

)۱/۲۴(
۱6۱۰- تعداد واکسن های وارد شده چقدر 
اس��ت؟ به چه مقدار از افراد جامعه واکسن 

زده می شود؟ )۱/۲۴(
۱۵۲۱- مردم به خاطر تحریم و نبود واکسن 
دارند فدا می شوند برخی داروها به خاطر تحریم 
یافت نمی شود. آمریکا تا کی این مسخره بازی 

تحریم را ادامه می دهد؟ )۱/۲۴(
۱۵۱۱- واقعا دلم می سوزد مردم دارند گروه 
گروه به خاطر کرونا از بین می روند. خدا به 
فریاد برسد. چرا واکسن به مردم نمی زنند؟ 

چرا بی توجه هستند؟ )۱/۲۴(
۲۳۱۰- چرا پس از یک سال هنوز مشخص 
نشده منشاء اصلی ویروس کرونا از کجاست؟ 
چ��را عمر ای��ن وی��روس طوالنی اس��ت؟ 

کارشناسان مربوطه توضیح دهند. )۱/۲۵(
۲۲۲۰- برای تیم های فوتبال کشورمان در 
مسابقات باشگاه آسیا آرزوی موفقیت داریم. 
تیم های ایرانی با مش��کات فراوان به این 

مسابقات پا گذاشته اند. )۱/۲۵(
۲۲۴۱- برخی هموطن��ان در ایام کرونایی 
عروسی هایی پنهانی و شلوغ می گیرند. مردم 
خودشان رعایت نکنند فاجعه شیوع بیشتر 

گسترش می یابد. )۱/۲۵(
۲۲۰۱- آیا آرایشگاه ها در ایام کرونایی باید 
تعطیل باش��ند؟ بعضی از آنها باز هس��تند 
رعای��ت پروتکل ه��ا را هم ب��ه خوبی انجام 

نمی دهند. )۱/۲۵(
۲۱۵۰- خانم فائزه هاش��می! شما معتقد 
هس��تید اصاح طلبی به بن بست رسیده، 
ام��ا اصولگرایی و ش��عارهای تک��راری آنها 
 ه��م وضعی��ت بهت��ری از اصاح طلب��ی

 ندارد. )۱/۲۵(
۲۱۴۵- مسئوالن از مردم نظرسنجی کنند 
تا متوجه شوند مردم چه نمره ای به عملکرد 
آنها می دهند. هرچند این نیاز به نظرسنجی 
ندارد. چون نگرانی ها حال مردم مش��خص 
می کند دی��دگاه خوبی به عملکرد مدیران 

ندارند. )۱/۲۵(
پیامهای مردمی در صفحات 7-۴-۲
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آفتاب یزد_ یگانه شوق الشــعرا: بار دیگر نام بیمارستان های صحرایی 
وارد ادبیات کنترل بیماری کرونا شــده است. بیمارستان صحرایی در شرایط 
حادی به پا می شــود که سایر بیمارستان ها ظرفیت پذیرش بیمار را نداشته 
باشند. این روزها برخی از نظامیان از جمله سخنگو و مسئول روابط عمومی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای برپایی بیمارستان صحرایی اعالم آمادگی 
کرده اند. سردار رمضان شریف در خصوص آمادگی سپاه برای افزایش ظرفیت 
بیمارستان های ثابت و احداث بیمارستان های صحرایی در موج چهارم کرونا 
گفت: »مجموعه بیمارستان های ثابت، سیار و صحرایی سپاه آماده هستند تا 
متناسب با نیازمندی و درخواست وزارت بهداشت گسترش پیدا کنند و افزایش 
ظرفیت داشته باشند. از ابتدای همه گیری بیماری کرونا، بیمارستان های ثابت 
سپاه در تمام کشور ظرفیت خود را برای پذیرش بیماران کرونایی افزایش داده 
و بیمارستان های سیار و صحرایی سپاه نیز آماده هستند در صورت درخواست 
وزارت بهداشــت در کمترین زمان ممکن در اقصی نقاط کشــور برپا شوند. 
همچنین نقاهتگاه هایی که ما در ابتدای همه گیری کرونا احداث کرده بودیم نیز 
هم اکنون آماده هستند در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی کنند.« بیمارستان 
ســیار، یک مرکز درمانی یا یک بیمارستان کوچک با تجهیزات پزشکی الزم 
است که می توان آن را در زمان کوتاهی به مکان مورد نظر حمل و راه اندازی 
و شــروع به بهره برداری کرد. بیمارستان سیار بایستی بتواند حداقل خدمات 
پزشکی و درمانی را برای بیماران یا زخمی ها در شرایط بحرانی همچون جنگ 
و بالیای طبیعی فراهم نماید. با توضیحاتی که از بیمارستان صحرایی یا سیار 
ارائه شــد ما در مورد مفید فایده واقع شدن و همچنین احتیاجاتی که با این 

شیوه در شرایط فعلی، مرتفع خواهد شد با کارشناسان گفتگو کردیم.

<باید بیمارستان های سفید را نگه داریم 
بابک قرائی مقدم پزشــک متخصص در این باره به آفتاب یزد گفت: »ما بر 
اســاس آمارها روزانه حدود 3 هزار بســتری داریم. مردم باید در نظر داشته 
باشــند که وقتی روزانه هزاران نفر در بیمارســتان ها بســتری می شوند هر 
مریضی که بستری می شود به طور متوسط حدود یک هفته در بیمارستان ها 
می ماند. همچنین مریض های بدحال بستری شده در آی سی یو ممکن است 
چندین هفته در بیمارســتان بستری باشند. بنابراین وقتی ما این را حساب 
کنیم که روزانه 3 هزار بســتری داشته باشــیم و این افراد هر روز به همان 
اندازه از بیمارستان ها خارج نشوند و شاید تنها یک ششم الی یک هفتم این 
تعداد بیماران کرونایی بهبود پیدا کنند و خارج شوند، اگر این سیر صعودی 
3 هزار بســتری روزانه و بیشــتر ادامه پیدا کند قطعا در بسیاری از جاهای 
کشور نیاز به بیمارســتان های صحرایی به وجود می آید. بنابراین مردم باید 
این را در نظر داشــته باشند که خدایی نکرده با جان خودشان بازی نکنند. 
در بسیاری از بیمارستان ها در حال حاضر بخش های مربوط به کرونا پر شده 
یا در حال پر شدن هســتند. ما بیمارستان هایی را بعد از ماه های اول کرونا 
به عنوان بیمارســتان های ســفید در نظر گرفتیم؛ به این معنی که بستری 
بیماران کرونایی نداشته باشند و یکســری را نیز به عنوان بیمارستان هایی 
در نظر گرفتیم که بخش های مربــوط به کرونا دارند. هرروز تعداد زیادی از 
مردم در اثر اتفاقات مختلف از جمله تصادفات نیاز به بستری در بیمارستان ها 
دارند بنابراین اگر مجبور شــویم بیمارستان های سفید خودمان را از حالت 
سفید خارج کنیم و بیماران کرونایی را در آن ها بستری کنیم این خطر برای 
همه مریض ها به وجود خواهد آمد و مردم زیادی که موارد اورژانســی دارند 

و جانشان در خطر است ممکن است از ترس کرونا به بیمارستان نروند.«

 <نیاز به بیمارستان در صورت ادامه روند صعودی بستری ها 
وی در ادامــه افزود: »نهادهای نظامی کشــور تجربه خوبی برای تأســیس 
بیمارستان های صحرایی دارند. به نظر من البته به جز بعضی موارد در برخی 
از استان های کشــور که درگیر شرایط بحرانی هستند فکر نمی کنم کار به 
بیمارستان های صحرایی بکشد زیرا بیمارستان های نظامی حاضر هستند در 
صورت نیاز، بیماران کرونایی را بستری کنند. به نظر نمی رسد شرایط به حدی 
برســد که نیاز باشد بیمارستان صحرایی درست شــود اما باید برنامه ریزی 
صورت بگیرد. خواهش ما از مردم این است که مراعات کنند و پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. در بسیاری از روستاها برگزاری بسیاری از مراسم ها 
مانند عروســی و عزاداری و همچنین مســافرت های نــوروزی باعث انتقال 
بیماری شــد. این که طی یکی دو روز اخیر آمار بستری ها کاهش پیدا کرده 
امیدوار کننده است و به نظر می رسد محدودیت ها یک مقدار تاثیر گذار باشند 
زیرا ابتالی موارد بسیار حاد اندکی کاهش پیدا کرده است. قطعا وقتی شرایط 
بحرانی شود نیاز به خدمات بیمارستان صحرایی بسیار زیاد احساس می شود. 
االن در برخی از بیمارستان ها ما شاهد هستیم که بخش های اورژانس مجبور 
شــده اند بیماران را در راهروها بستری کنند که خود این کار بسیار خطرزا 
اســت. تالش ما این است که دوباره میزان رعایت پروتکل های بهداشتی باال 
برود و در روند واکسیناسیون تسریع قابل توجهی به وجود بیاید. خوشبختانه 
از هفته گذشته با ورود حدود 1 میلیون دوز واکسن از طرح کوواکس و 400 
هزار دوز که صلیب ســرخ چین اهدا کرده است روند واکسیناسیون در حال 
تسریع است. تسریع واکسیناســیون یک خواسته عمومی است که نیازمند 
همکاری و همدلی مردم هم می باشد. اگر روند صعودی بستری ها ادامه پیدا 
کند کار به بیمارستان صحرایی خواهد کشید اما من امیدوار هستم که این 

اتفاق در کشور ما رخ ندهد.«

<  بیمارستان صحرایی خیلی تجربه خوبی نیست
همچنین دکتر ســلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی یزد و دکترای 
تخصصی سالمت در حوادث و بالیا در خصوص بیمارستان صحرایی به آفتاب 
یزد گفت: »در خصوص بیمارستان صحرایی من یک مقداری تردید دارم که 
این بیمارستان ها بتوانند مؤثر باشند چون بر اساس تجربه خود ما در استان 
یزد، ما در موج دوم و ســوم در خصوص بیمارستان صحرایی تجربه موفقی 
نداشتیم. البته بیمارستان صحرایی باید تعریف شود و مشخص شود منظور 
چیست. برخی از اوقات بیمارســتان صحرایی نقاهتگاهی است که بیماران 
قبل از آن که ترخیص شــوند در آن بخش ها مورد مراقبت های دوره ای قرار 
می گیرند؛ یعنی مراقبت ها در آن نقاهتگاه ها کمتر اســت اما شــرایط بیمار 
به گونه ای نیســت که بتوان او را به منزل هدایت کرد. پس بر اســاس این 

تعریف این نقاهتگاه ها جایی اســت که بعد از بیمارستان و قبل از خانه قابل 
استفاده است. بعضی از اوقات این نقاهتگاه ها یا بیمارستان های صحرایی به 
جایی تبدیل می شــوند که بعد از خانه و قبل از بیمارســتان مورد استفاده 
قرار می گیرند؛ یعنی برای برخی از بیمارانی هســتند که هنور آنقدر بدحال 
نشده اند که در بیمارستان بستری شوند و حالشان به گونه ای نیست که بشود 
در خانــه به آن ها خدمات ارائه داد بلکه باید در جایی مورد مراقبت باشــند 
که اگر دچار حمالت تنفســی شدند به سرعت به بخش های بیمارستانی با 
امکانات پیشرفته تر منتقل شوند. پس اوال باید مشخص شود که منظور ما از 
بیمارستان صحرایی کدام از این دو تعریف است. ولی در خصوص نقاهتگاهی 
که مد نظر وزارت بهداشت است به نظر من ما در موج اول و دوم در شهری 
 مانند یزد تجربه خوبی از بیمارســتان صحرایی نداشــتیم به این دلیل که 
 بر خالف توصیه های اکید برای انتقال بیماران، قبل از ترخیص به این مکان ها 
اما خیلی از این بیمارســتان ها استقبال نشــد و نمی دانم که در موج چهارم 
قرار است استقبال به چه صورت باشد. اما در خصوص اینکه آیا استانی مانند 
اســتان یزد نیاز به بیمارستان صحرایی داشته باشــد به نظر من این اتفاق 
نمی افتد به این دلیل که نســبت تعداد تخت ها به جمعیت در این اســتان 
خوب اســت. همچنین به دلیل تجربه های به دســت آمده در خصوص این 
بیماری، کمتر نیاز به بیمارســتان های صحرایی احساس می شود. اما سایر 
شهرها باید آمادگی داشته باشند که اگر تخت های بیمارستان ها پر شد بتوانند 
از سازه های مدیریت بحران خود و بیمارستان های صحرایی استفاده کنند. به 
نظر من بیمارستان صحرایی خیلی تجربه خوبی نیست و ما باید تا جایی که 
امکان دارد از به وجود آمدن شرایطی که ما را مجبور به ایجاد بیمارستان های 
صحرایی کند جلوگیری کنیم. بیمارســتان های صحرایی به دالیل متفاوتی 
مثل تاثیر روانی بد روی بیماران و کیفیت پایین خدمات این بیمارســتان ها 

نمی توانند تجربه خیلی موفقی در جامعه باشند.«

< این هزینه ها باید صرف آموزش و معیشت می شد
در انتهــا دکتر زهره آخوندی متخصص بیماری های عفونی در این خصوص 
به خبرنگار آفتاب یزد گفت: »بیمارستان های خیلی از شهرها دیگر ظرفیت 
پذیــرش بیماران را ندارند و باید در خصوص اســتفاده از بیمارســتان های 
صحرایی تصمیم گیری کنند اما تأسیس این بیمارستان ها هزینه های بسیار 
زیــادی دارد و بهتر بود این هزینه هــا در جاهای دیگر مثل آموزش مردم یا 
معیشــت آن ها صرف می شد تا کار به اســتفاده از بیمارستان های صحرایی 
نکشــد. زیرا به نظر می رســد این موج ها با این روند ادامه دارد و هر روز باید 
بیمارستان های صحرایی جدیدی تأسیس شود که هزینه های بسیار باالیی 
دارند اما اگر به معیشــت مردم کمک می شد یا در زمینه سفرهای نوروزی 
 بــه آن ها آموزش داده می شــد کارایی باالتری را داشــت و نیــازی به این 

بیمارستان ها نبود.«

 آفتاب یزد بررسی کرد

آیا احداث بیمارستان صحرایی الزم است؟ 
عتیقه های هخامنشی در اردبیل

فرمانده مرزبانی اســتان اردبیل از دستگیری قاچاقچی و کشف مقادیری اشیاء 
عتیقه دوره هخامنشیان توسط مرزبانان اردبیل خبر داد.به گزارش ایلنا، سردار 
"سیدشاهین اسمعلی" در تشریح این خبر، گفت: در راستای حراست از میراث 
فرهنگی و ملی و مقابله با قاچاقچیان اشیاء تاریخی، مرزبانان هنگ مرزی گرمی 
با اشراف اطالعاتی از فعالیت فردی مبنی بر فروش و قاچاق آثار و اشیاء باستانی 
مطلع شــدند و بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع، با انجام تحقیقات میدانی مخفیگاه 
این قاچاقچی را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر 
اعزام شدند.فرمانده مرزبانی استان اردبیل تصریح کرد: مرزبانان پس از تفتیش 
و بازرسی از محل، موفق شدند یک قطعه خمره سفالی، یک قطعه پیاله سفالی، 
یک عددآفتابه مسی، یک عددکاسه مسی، سنگ های قیمتی، چهار عدد قاشق 
مسی، ۹۸ سکه شاهنشاهی، چهار برگ اسکناس شاهنشاهی دو ریالی، دو قطعه 
پالک، یک قطعه سکه رومی، 3عدد تسبیح سنگی، 100 قطعه سنگ های زینتی 
و مقادیری مهمات جنگی را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کنند.سردار 
اسمعلی با بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگی ارزش محموله کشف شده 
را بالغ بر 10 میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشــان کرد: محموله مکشوفه به 
همراه متهم با تشــکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
ذی صالح شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی استان اردبیل 
آثار فرهنگی و عتیقه جات را نشانه فرهنگ و تمدن ایرانیان و میراث پیشینیان 
عنوان کرد و در محافظت از این ســرمایه ملی،بر تعامل مردم با مرزبانان نیروی 

انتظامی تاکید کرد.

کشف 1350 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خاتم
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان خاتم گفت: با دســتور قضائی و رصد 
اطالعاتی توسط ســربازان گمنام امام زمان )عج( 1350 کیلوگرم موراد مخدر 
در این شهرستان کشف شد.سید جمال الدین طباطبایی گفت: با دستور قضائی 
صادره و پیگیری و رصد اطالعاتی صورت گرفته در اداره کل اطالعات اســتان 
یزد دو باند قاچاق عمده موادمخدر در شهرستان خاتم مورد ضربه قرارگرفت.وی 
اظهار داشت: در این علمیات یک هزار و 350 کیلو گرم از انواع موادمخدر شامل 
حشــیش و تریاک کشف شد.دادستان عمومی و انقالب شهرستان خاتم افزود: 
دســتگاه قضائی هیچ مماشاتی در برخورد باقاچاقچیان موادمخدر و سوداگران 
مرگ نخواهد داشت.وی تصریح کرد: برای متهمین دستگیر شده پرونده قضائی 

تشکیل و همچون گذشته برخورد قاطع و قانونی در دستور کار خواهد بود.

ترفند تازه کالهبرداران سایبری
 این بار»سامانه ثنا« و شکایت قضائی!

رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند 
 تازه کالهبرداران مجازی با ارســال پیامک جعلی سامانه ثنا خبر داد.سرهنگ 
 علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
در گفت وگو با فارس به موضوع پیامک جعلی ابالغ شکایت قضائی اشاره و اظهار 
داشت: اخیرا شاهد افزایش ارسال پیامک های جعلی با مضمون ابالغ الکترونیک 
قضائی به شهروندان هســتیم که در آن به افراد اعالم می شود »شکایتی علیه 
شما در این سامانه ثبت شده که برای اطالع از تاریخ حضور و دریافت اطالعات 
پرونده مبلغ **** تومان پرداخت نمایید«.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: پیامک ارسالی از سوی مجرمان 
سایبری حاوی یک لینک برای ورود به سامانه ابالغ الکترونیک قضائی است که 
در صورت کلیک بر روی آن کاربر به یک سایت جعلی و فیشینگ هدایت شده 
و در ادامه اطالعات بانکی وی مورد سرقت و برداشت غیرمجاز قرار می گیرد.وی 
گفت:افراد دقت داشته باشند و در صورت دریافت اینگونه پیامک ها مراقب بوده 
و به آنها اعتماد نکنند. سرهنگ رجبی با بیان اینکه اغلب این پیامک ها از طریق 
سرشماره های ناشناس ارسال می شود از افراد درخواست کرد از مراجعه به لینک 

اعالمی خودداری کنند.

= بابک قرائی مقدم: اگر این سیر صعودی 3 هزار بستری روزانه  حوادث
و بیشتر ادامه پیدا کند قطعا در بسیاری از جاهای کشور نیاز به 

بیمارستان های صحرایی به وجود می آید.

=ابراهیم سلمانی: بیمارستان صحرایی خیلی تجربه خوبی نیست 
و ما باید تا جایی که امکان دارد از به وجود آمدن شرایطی که ما 
را مجبور به ایجاد بیمارستان های صحرایی کند جلوگیری کنیم.

=زهره آخوندی: تأســیس این بیمارستان ها هزینه های بسیار 
زیــادی دارد و بهتر بــود این هزینه ها در جاهــای دیگر مثل 
آموزش مردم یا معیشت آن ها صرف می شد تا کار به استفاده از 

بیمارستان های صحرایی نکشد.

درپی انتشار گزارش هایی از استشمام بوی نامطبوع در 
شهر  پرند طی روزهای اخیر، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان رباط کریم گفت: محدوده هایی که 
استشمام بوی نامطبوع در آن گزارش شده بود مورد  پایش 
قرار گرفتند و مشکلی در زمینه فاضالب و تخلفات  پسماند 
گزارش نشده است.علیرضا عطائی در گفتگو با ایسنا با 
اشاره به اینکه اواخر هفته گذشته تعدادی از شهروندان 
 از محدوده  شــهر  پرند در ســاعات مختلف شبانه روز 
 گزارش هایی مبنی بر استشــمام بــوی نامطبوع دادند، 
 اظهار کرد: اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
 رباط کریم کارشناسانی را به محل های گزارش شده اعزام 

کرد امــا در این محدوده ها بوی نامطبوعی استشــمام 
نشــد چراکه باتوجه به شــرایط خاص آب و هوایی در 
ساعات مختلف شبانه روز رصد و  پیگیری بوی نامطبوع 
دشــوار است.براساس گشت و  پایش های انجام شده در 
محدوده های گزارش شــده، هیچ مــورد دپوی زباله یا 
زباله سوزی مشاهده نشد همچنین سیستم فاضالب در 
این محدوده ها مورد  پایش قرار گرفت و مشکلی در این 
زمینه نیز گزارش نشده است.عطائی با بیان اینکه فاصالب 
و  پسماند به عنوان منشا انتشار بوی نامطبوع در محدوده 
شهر  پرند شناســایی نشــده اند و  پایش محدوده های 
گزارش شــده از هفته گذشــته به صورت مستمر انجام 

می شود، گفت: نمونه برداری از تصفیه خانه های شهری 
 پرند نیز طی امروز و فردا انجام خواهد شد تا احتماالت 
در این زمینه نیز بررســی شود اما بعید به نظر می رسد 
سیستم تصفیه خانه فاضالب شهری  پرند منشاء انتشار 
بوی نامطبوع باشد چراکه کمتر از سه سال از فعالیت این 
تصفیه خانه هــا می گذرد و مدل جدید آن نیز در مرحله 
آزمایشی اســت.وی ادامه داد: تا زمانی که منشاء انتشار 
بوی نامطبوع شناســایی نشود عمال نمی توان راهکاری 
برای رفع آن ارائه کرد همچنین شــرایط دما در ساعات 
مختلف شــبانه روز و سرعت و جهت وزش باد در نحوه 
انتشار بوی نامطبوع تاثیر می گذارد و این موارد شناسایی 

منشا بوی نامطبوع را دچار مشکل می کند. رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم افزود: سایر 
دستگاه ها از جمله شــهرداری ها، شرکت عمران، آب و 
فاضالب،  امور آب، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های 
متولی در زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت 
نیز اگر بتوانند در گشت و  پایش و شناسایی منشا بوی 
نامطبوع در شهر  پرند به ما کمک کنند شاید بتوانیم در 

زمان کوتاه تری به نتیجه برسیم.

بنا بر آمار اولیه اعالم شــده از ســوی سازمان پزشکی 
قانونی، در نوروز سال جاری به طور متوسط روزانه 4۷.۶ 
نفــر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند.
به گزارش فارس، در ایام نوروز امســال با وجود شرایط 
شیوع کرونا در کشور شــاهد افزایش چشمگیر حجم 
ســفرها و ترددهای بین شهری نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل بودیم و همین موضوع آمار تلفات حوادث 
رانندگی را با رشدی قابل توجه مواجه کرده است.مطابق 
آمارهای اولیه جمع آوری شــده در ســازمان پزشکی 
قانونی کشــور، در نوروز امسال )از ۲5 اسفند 13۹۹ تا 
15 فروردین 1400( ۹۹۹ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دســت دادند که از این تعداد ۷۷۷ نفر مرد و 

۲۲۲ نفر زن بودند. این در حالی اســت که آمار تلفات 
تصادفات در نوروز سال گذشته )13۹۹( در همین بازه 
زمانی، به دلیل محدودیت های اعمال شده بر سفرها و 
نیز همراهی هموطنان عزیز، کمترین رقم طی سال های 
گذشــته بوده و 51۷ مورد گزارش شده بود.همچنین 
از آنجا که ســال گذشته »کبیســه« بود؛ مقایسه آمار 
اولیه تلفات تصادفات با مدت مشابه سال قبل بر اساس 
متوسط مرگ و میر روزانه در بازه زمانی مشابه دو سال 
انجام شده است. بر این اساس متوسط مرگ در حوادث 
رانندگی نوروز امســال 4۷.۶ نفر بوده که در مقایسه با 
متوسط تلفات روزانه تصادفات در نوروز گذشته )۲5.۹ 

نفر(، ۸4 درصد بیشتر شده است.

سراسر تهران به رنگ قرمز کرونایی درآمده و در هفته 
اخیر افزایش روند بســتری و فوتی ناشــی از کرونا در 
این کالنشــهر همچنان تداوم یافته و بار بسیار باالیی 
دارد.به گزارش ایســنا، در اســتان تهران تعداد موارد 
سرپایی مثبت شناسایی شــده از ابتدای سال 13۹۹ 
تا ۲۶ فروردین ماه ســال 1400، بالغ بر 1154۶۸ نفر 
بوده است. همچنین تعداد موارد بستری طی این مدت 
۸33۷4 نفــر بوده و تعداد مــوارد فوت نیز ۹۹3۹ نفر 
بوده اســت.در موج چهارم بیماری و با اوج گیری روند 
ابتال به کرونا در کشــور از نیمــه فروردین ماه 1400، 
در تهران نیز شــاهد افزایش مــوارد بیماری بودیم. به 
طوری که دکتر علیرضا زالی- فرمانده عملیات کنترل 

کرونا در کالن شهر تهران بارها خواستار تعطیلی کامل 
تهران شد.زالی همچنین برای اولین بار نیز در تاریخ ۲3 
فروردین ماه اعالم کرد که شــاهد وضعیت قرمز کرونا 
در سراسر تهران هســتیم.باید توجه کرد که در هفته 
اخیر )۲0 تا ۲۶ فروردین ماه( افزایش روند بســتری و 
فوتی ناشی از کرونا در تهران همچنان تداوم یافته و بار 
بسیار باالیی دارد. البته بروز موارد بستری و مرگ و میر 
هنوز از متوسط کشوری کمتر است.بر این اساس طی 
هفته اخیر )۲0 تا ۲۶ فروردین ماه( نیز در تهران تعداد 
موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۹۹۶3 نفر بوده اند. 
همچنین طی هفته اخیر ۲40۲ نفر در تهران بستری 

شدند و متاسفانه 1۸۷ نفر نیز فوت کرده اند.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم:

فاضالب و  پسماند منشاء بوی نامطبوع »پرند« نیستند

تهران؛ سراسر قرمز  فوت ۹۹۹ نفر در حوادث رانندگی نوروز ۱۴۰۰

فراخــوان تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای خریــد 30عــدد 

ســیلندر خالــی گاز هیــدروژن و1460 شــارژ گاز هیــدروژن

وزارت راه و شهرسازی )سازمان هواشناسی کشور(م.الف:229

ســازمان هواشناســی کشــور درنظــردارد تجدیــد مناقصــه عمومــي یــک مرحلــه ای خریــد 30عــدد ســیلندر خالی گاز 
هیــدروژن و1460 شــارژ گاز هیــدروژن به شــماره )2000003010000005( را ازطریق ســامانه تــدارکات الكترونیكي 
دولــت برگزارنمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و 
 www.setadiran.ir بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور 
و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار آگهــی مناقصــه 

روز شــنبه تاریخ 1400/01/28میباشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ1400/01/31 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت13:00روز شنبه تاریخ1400/02/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت09:00 روز دوشنبه تاریخ  1400/02/13

ــه  ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــتگاه مناقصه گ ــاس دس ــات تم اطالع
پاکت هــای الــف: آدرس تهــران  - میــدان آزادی – خیابــان معــراج روبــروی هلیكوپتــر ســازی ســازمان هواشناســی 

ــن --66070075 کشــور و تلف
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس27313131 دفتــر ثبت نــام 

: 88969737 و 85193768

نوبت دوم

اطالعیه
قابل توجه فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد تجاری _ صنعتی

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره م.الف:173

نظر به اینکه به موجب بند )ت( تبصره )6( قانون بودجه سال 
1400 کل کشور مقرر شده است: "در سال 1400 مناطق آزاد 
تجاری _ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده خواهند بود." لذا ضرورت دارد فعاالن اقتصادی 
مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوان های هشت گانه 
موضوع ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، نسبت 
سایر  اجرای  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  در  نام  ثبت  به 
مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورت حساب، دریافت 
مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و ... 
اقدام تا از تسهیالت پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند. 
این اطالعیه در حکم دستورالعمل برای ادارات کل امور مالیاتی 
جهت تسهیل ثبت نام مودیان حائز شرایط ثبت نام، آموزش و ... 

خواهد بود. 
1526 مرکز ارتباط مردمی

35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست



معاون سیاسی سپاه تاکید کرد: امروز با اطمینان می توانیم بگوییم 
که جمهوری اسالمی در نقطه ای قرار دارد که اساسا نه تنها دشمنان 
با ابزار نظامی شــان کامال ناکارآمد هســتند، بلکه اساساً وحشت 
می کنند که به این موضوع فکر بکنند که روزی بخواهند با ما وارد 

تقابل بشوند و می دانند چنین تقابلی به ضررشان است. 
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: بحث تحریم ها ناکارآمد شــده و 
اینکه آن ها االن اشتیاق دارند که برجام را احیا کنند به خاطر این 
است که می دانند فشارهای حداکثری ترامپ با شکست مواجه شده 

و در حوزه های دیگر هم به همین صورت است. 
ســردار جوانی گفت: راه عالج مشکالت کشــور یک دولت جوان، 
انقالبی و حزب اللهی اســت، به معنای این اســت که رهبر حکیم 
انقالب و ســکاندار انقالب تصریح دارند که ما مشکالتی را داریم و 
این مشــکالت امروزه ملموس و مشهود است و برای بعضی ها این 

مشکالت آزار دهنده است. 
وی گفــت: انتخاب درســت در فصل جابجایی مدیــران، در واقع 
واردکردن نیروهای تازه نفس به میدان و عرصه اســت، همان طور 
که در بازی فوتبال مربی بازیکنان را جابجا می کند در انتخابات کاًل 
تیم عوض می شود و این مردم هستند که تیم را عوض می کند و در 
مجموع این نکته قابل توجه است که مردم نباید تحت تاثیر شایعات 
و فضاهای هیجانی و احساسی قرار بگیرند و باید مشارکت حداکثری 

و مشارکت آگاهانه داشته باشند. 
ســردار جوانی افزود: جامعه نخبگان، فرهیختگان و بسیج اساتید 
مهمتریــن کاری را که باید انجام بدهند این اســت که مردم را به 
لحاظ قدرت تشخیص در نقطه ای قرار بدهند که تشخیص درست 

و انتخاب عقالیی را انجام بدهند. 
سردار جوانی تاکید کرد: بعضی ها در این انقالب نمک می خورند و 

نمکدان را می شکنند و ریشه همه مشکالت را به گردن مقام معظم 
رهبری می اندازند، در اینجا این ســوال مطرح است که آیا شما به 
توصیه های وسیاســت های تبیینی ایشان عمل کردید و به مشکل 
خوردید؟! یا اینکه بی اعتنایی کردیم و به این مشــکالت رسیدیم؟ 
این را باید مســئولین پاســخ دهند، این مسئله باید در دانشگاه ها 
برای جوان ها تبیین بشود که هرجا به این سیاست ها عمل کردیم، 
گره گشایی و مشکل گشایی شــده و هرجا که به مشکل خوردیم 

حتما به این سیاست ها عمل نکردیم.

واکسن و مدل 
مدیریتی ما!

ادامه از صفحه اول:
به نظر می رسد آنان که شناخت کمی نسبت به ساختارهای مدیریتی و 
کارکرد های آن در ایران دارند مدل تهیه و تزریق واکسن کرونا یکی 
از مصادیق مهم و خوب برای مدل سازی و تحقیق است.در حقیقت 
همین مدل در امور بسیاری و در اشل های دیگر در حال وقوع است.

فی المثل می توانید همین مدل را در حوزه خودروسازی و مسکن 
نیز ببینید.یا اگر در مسائل بورس وسوختن سرمایه مردم دقیق شوید 

همین گونه عمل شده است.
اگر بخواهم ماجرای واکسن را گذرا مرور کنم باید اینگونه شرح داد:

جزو نخستین کشورهایی بودیم که اعالم کردیم ساخت واکسن را 
شروع کردیم.اکنون کشورهایی نظیر هندوستان که پس از ما ساخت 
واکسن را شروع کرد در حال حاضر صادر کننده آن است و ما هنوز 

مشخص نیست چه زمانی به تولید انبوه می رسیم.
اتفاقا مجددا ما جزو نخستین کشورهایی بودیم که گفتیم خیلی سریع 

توسط واکسن های وارداتی،واکسیناسیون سراسری را شروع می کنیم 
اما درگیر بی تدبیری شدیم و نه تنها در دنیا که در منطقه نیز در قعر 
جدول واکسیناسیون هستیم.الزم به ذکر است ایران هنوز نتوانسته حتی 

کادر درمان خود را واکسینه کند.
در همین حین و در حالیکه از کمبود واکسن رنج می بریم این مقدار 
واکسن روسی و چینی که وارد شده به اهلش بعضا نمی رسد و سر از 

بازار سیاه و یا برای مدیران دغل باز تزریق می شود.
آری؛ما درگیر چنین مدلی از مدیریت بر کشورمان هستیم.پشت تریبون 
خوب هستیم ولی در عمل انسانیت،علم و عدالت را لگد مال می کنیم!

آفتاب یزد - رضا بردستانی: »شــما نــزن، اجباری نیست!« و »به 
کوری چشــم خیلی هــا« دو واکنش از ده ها و شــاید صدها واکنِش 
عجیب و ساختار شکنانه ی »کیانوش جهانپور« و »سعید نمکی« است 
که در فضای عمومی اما ملتهب جامعه )!( دردســرآفرین شده است؛ 
واکنش هایی که یا نیاز نبوده یا اگر هم نیاز بوده، متناسب با جایگاه این 

دو نمی توانسته مطرح باشد. 

< دولِت بزن بهادرها...
همین یکی دو روز قبل وقتی با یک کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصادی 
درباره ی برخی چرایی های اقتصادی مشغول مصاحبه و گفت وگو بودیم، 
در پاســخ به دلیِل به هم پریدن ها در فضای رسانه ای، موضوع جالبی 
مطرح شد: »وقتی فرمانده معلوم نباشد نباید انتظار دیگری داشت!« 
درســت می گوید؛ وزیر صمت و جهاد کشاورزی و اقتصاد که اگر رزم 
حسینی مبتال به کرونا نشده بود معلوم نبود بعِد غائله ی تلخ مرغ، چه ها 
که به هم نمی گفتند، بعد نوبت رسید به کشمکش های پیدا و پنهان 
سعید نمکی و حسن روحانی و در برخی مواقع دعوای واعظی - روحانی 
 با نمکی که در این میانه سعید نمکی به اصطالح ول کِن ماجرا نیست. 
در کنــار این بزن بهادرهای دولتی، ناگهان ســر و کله ی نوبخت پیدا 
می شود و همتی که البته دعوا و بگو - مگوی رئیس کل بانک مرکزی و 
سخنگوی سابق باعث شد حساب کار دسِت »مشتاقان پاستورِ ۱۴۰۰« 
بیاید که آن چه می شنوند »بوی کباب« نیست )!( بدهی است پشت 
بدهی و ویرانی اســت پشت ویرانی! این روزها به جای یک عده انسان 
اندیشمند و صبور و دلسوز و متعهد و مسئولیت شناس، دقیقاً با یک 

عده بزن - بهادر طرف هستیم که ذره ای کوتاه نمی آیند! 

< چرا باید واکسن کرونا سیاسی شود؟! 
»مینو محرز« گفت: »من واکسن روسی نمی زنم!«، اگرچه هنوز کسی 
نمی داند »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور ســرزمینی که »واکسن 
اسپوتنیک وی« را تولید می کند نیز چه واکسنی زده چون اعالم نشده 
اما در جنوِب روسیه، وزیر بهداشِت حسن روحانی از به کار بردن هیچ 
عبــارت و واژه ای »ابا« ندارد البد همه فهمیدند وقتی وزیر بهداشــت 
می گوید: »به کوری چشم بعضی ها« البد طرف حساِب او مردم عادِی 

کوچه و خیابان نیستند بلکه »مینو محرز« است! 
»غیرمســئوالنه« عبارتی اســت که مردم به کار می برند؛ در واکنش 
به بگو - مگو ها، واکنش های غیر ضروری، کشــمکش های سیاسی و 
اردوکشی های رسانه ای )!( کافی است نگاهی به نیم تای اصلی روزنامه ها 
و صفحه ی سیاسی )!( رسانه ها بیندازیم تا برسیم به طرح یک پرسش: 
»چرا باید واکســن کرونا سیاسی شــود؟!« این پرسشی است که هم 
می توان به کیانوش جهانپور مراجعه کرد هم به ســعید نمکی، چون 
هــردوی این ها در تبدیل یک بحث علمــی - اجتماعی به یک دوئل 
سیاسی - حزبی تبحری عجیب دارند. روزنامه ی اصولگرایی که ذره ای 
از عملکردها و سیاست های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی 
دولت حســن روحانی را قبول نداشته، برنتافته؛ وقتی تمام صفحه ی 
نخســِت خود را در حمایت از وزیر »ناالن و گریانِ« بهداشــت هزینه 
می کند یعنی موضوع کرونا و سالمتی مردم و ایجاد آرامش و دلداری 
دادن به مردم نیز شــده است بخشی از دعواهای »حیدری - نعمتیِ« 
سیاسی که شاید اندک اندک، بازتاب ها، بازخوردها و نیز کارکردهای 
سیاســی - انتخاباتی داشته باشــد؛ حق هم همین است، زیر سایه ی 
سنگین »سید حســن قاضی زاده هاشمی« سکان وزارت بهداشت را 
به دست گرفتن، بار سنگینی است که تحمل آن چندان ساده نیست! 

کیانوش جهانپور که برخی به طعنه می گویند؛ از سوی »سفیر چین« 
برکنار شــد نه »ســعید نمکی« )!( اما همچنان در گفتن و ابراز نکته 
نظرهای سیاسی و شبه سیاسِی غیر مرتبط با حوزه ی کاری خود دست 
بر نداشته، یک روز »آمارهای چین« را زیر سؤال می برد تا »ظریف« در 
جایــی بگوید: »تا مدت ها کارمان این بود که دلخوری آن »توئیت« را 
برطرف کنیم«؛ یک روز به شــهروند جمهوری اسالمی، پرخاشگرانه و 
غیرمسئوالنه در جایی که »نگرانی« موج می زند می گوید: »شما نزن، 
اجباری نیست!« و حاال دست به یقه می شود با »سیدمحمد ابطحی« که 
به سبک »فیلم مارمولک کمال تبریزی« توئیت بزند: » ای کاش اسالم و 

مسلمین دست و زبانمون رو نبسته بود« و کسی که این گونه می نویسد 
البد نمی داند: »او که روسای جهان است...« 

حاال »ابطحی« چه گفته؟ هیچ )!( فقط متذکر شده است با »کرونا« و 
ایضا »جان و سالمتی مردم« بازی »سیاسی« نکنید! 

کجای این حرف بد اســت؟ اصال وقتی یک سال و اندی که از حضور 
ویروس »نامیمون« کرونا گذشته، کی بیشتر از نمکی و جهانپور، سیاسی 
بازی درآورده که حاال وقتی حرف خودشــان را به خودشان می گویند، 
رگ گردن بیرون زده، پرخاش می کنند! البد الزم است یادشان بیاوریم 
»توئیت« ۱۷ فروردین ۹۹ را که نوشــته بودنــد: »مباحث علمی رو 
هیچگاه نه می توان و نه باید با سیاست آمیخت، همه محافل آکادمیک 
دنیــا بر پایه اطالعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققین چین، حداقل 
آنفلوآنزای تیــپ A را از ویروس نوپدید کرونا وخیم تر قلمداد کردند، 
امروز یافته ها خالف این را نشان میدهد، به یافته های خودی اطمینان 
بیشتری داریم.« یا البد الزم است یادآوری کنیم به آقای جهانپور که: 
»شــما نبودی...« در جایی مدعی شدی: »من حاضرم تمام مشاغلم را 
از دســت بدهم اما در فضای مجازی باشم و فرصت گفت وگو با مردم 
را از دست ندهم.« یعنی در فضای مجازی مانده ای که به مردم بگویی: 
»شما نزن اجباری نیست!« به راستی »شوخی تلخ« کدام است؛ سر به 
سر چینی ها گذاشتن یا »توی دل شهروندان ایرانی را خالی کردن« و 

به این و آن تاختن؟!

< وزیر بهداشت به ابهامات پاسخ دهد
»کبنــا نیوز« در مطلبی با عنوان: »آقای وزیــر! برای مظلوم نمایی و 
قهرمان سازی از خود، دست کم حقایق را تحریف نکنید / نمکی پاسخ 
دهد که چرا تعداد واکســن های وارداتی را نصف کرد؟« می نویســد: 
»دولت روحانی ضعف، زیاد دارد؛ وزرا و مقام های زیادی دارد که عملکرد 
ضعیفی و غیرقابل دفاعی داشته اند؛ اما بعید است بتوان کسی را در این 
دولت یافت که در صحبت هایی که رنگ و روی پوپولیستی دارند، به گرد 
پای نمکی برسد. وزیر بهداشت افزون بر یک سال است که ناله می کند و 
از زمین و زمان انتقاد می کند؛ آن اوایل کامالً قابل درک بود. مثالً اینکه 
می گفت بودجه کرونا تمام و کمال به وزارت بهداشــت تخصیص داده 
نشده، منطقی بود. حتی اینکه می گفت با فالن تصمیم در ستاد کرونا 
مخالف بوده هم منطقی بود. همه اینها هم در افکار عمومی، پشــتوانه 

می یافت اما دیگر همه چیز از حد گذشته است. 
یکی نیســت بگوید اگر یک سال و اندی اســت که هرچه می گویید 
گــوش نمی دهند، چرا کنار نمی روید؟ یــا اگر کنار رفتن را در ذهن و 
فکر خود شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت می دانید، چرا تغییر رویه 
نمی دهید؟ شما که به زعم خودتان »متخصص« هستید و باز هم به زعم 
خودتان دوراندیشی کرده و تشخص داده اید که واکسن ابزاری سیاسی 
خواهد شد، چگونه هیچ »پلن B« و راه حل دیگری برای حل مشکالت 
به جز گالیه کردن از همه و انداختن تقصیر به گردن بقیه ندارید؟ وزیر 
بهداشت از سیاسی کاری در خصوص واکسن کرونا گالیه می کند؛ آن 
هم با تندترین واژگان. بر سیاســی کاری »لعنت« می فرستد غافل از 
اینکه اولین کســی که به همه این موضوعات دامن زده، خود اوست. 
فارغ از این موضوعات، برخی حقایق نیز در اظهارات او به گونه دیگری 
عنوان شده اند. مثالً در همین سخنرانی اخیر مورد اشاره او در کرمانشاه 
و در راستای همان قهرمان سازی از خود، به زعم خود مخالفان واکسن 

روسی کرونا را به باد انتقاد و حتی تمسخر گرفته که گویی می خواهد 
بگوید »دیدید مِن متخصِص همه چیزدان می دانســتم و شماها هیچ 

کدام نمی فهمیدید؟!« 
در ادامه ی این گزارش آمده: 

وزیر بهداشت گفته: »من فایلی را نگاه می کردم که ما چند هزار برگ 
مکاتبات مکتوب در این مورد داریم و این سوای از مذاکرات تلفنی ما 
است. ما از حدود فروردین سال ۹۹ مکاتبات و مذاکرات واکسیناسیون را 
انجام دادیم و اولین تماس من با وزیر بهداشت روسیه در دوم اردیبهشت 
۱۳۹۹ بود. ۹ ماه طول کشــید و با همکاری خیلی خوب سفیر ما این 
موضوع تبدیل به قرارداد شد و قرار شد حداقل دو میلیون دوز تا پایان 
اسفند از روس ها بگیریم و حاال بماند که برخی بلوا کردند که واکسن 
روسی فالن و بهمان اســت و افاضات هم فرمودند که واکسن چنین 
است و چنان است و فکر نکردند این وزیر خودش متخصص امر است 
و کسی که رشته غیر مشترک دارد چرا باید خود را در مقابل کسی که 
دانش دارد صاحب فتوا بداند؟« آقای وزیر تاکنون حاضر نشده از نقش 
کلیدی دستگاه های دولتی مانند وزارت خارجه در واردات واکسن نامی 
ببرد؛ این در حالی است که قائدتا همکاری این دستگاه و برخی دیگر 
از دستگاه های دولتی برای واردات واکسن بسیار حائز اهمیت بوده. از 
این مســئله که بگذریم، اظهارنظر اخیر او که تمام »افتخار« واکسن 
وارداتی روســی را به نام وزیر می زند، با برخی اخباری که قبالً منتشر 
شده، تعارض هایی دارد. مثالً برخی از این اخبار حکایت از آن دارد که 
وزارت خارجه برای واردات ۲۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی تالش 
می کرده اما وزارت بهداشت آن را به ۱۰ میلیون دوز کاهش داده است. 
ماجرا از این قرار است که روز ششم فروردین ماه، کاظم جاللی سفیر 
ایران در مسکو درباره خرید واکسن روسی »اسپوتنیک وی« گفت: »در 
چارچوب قرارداد فعلی بین ایران و روسیه حدود یک میلیون دوز واکسن 
از روسیه خریداری می کنیم. از حدود دو ماه پیش پیشنهاد داده ام که ما 
 یک قرارداد ۲۰ میلیون دوزی با روس ها برای تأمین واکسن اسپوتنیک 
وی ببندیم که این موضوع با استقبال و تأیید رئیس جمهور، آقای واعظی 
و آقای نمکی مواجه شد. اما در ادامه پیگیری ها این ۲۰ میلیون دوز در 
وزارت بهداشت به ۱۰ میلیون دوز کاهش یافت و هم اکنون هم مشغول 
رایزنی برای عقد قرارداد هستند. اما این روند باید تسریع شود.« به بیان 
دیگر او به صراحت گفته وزارت بهداشت تحت مدیریت نمکی، واردات 
۲۰ میلیون دوزی واکسن را نصف کرده. این ابهام را چه کسی باید پاسخ 
دهد؟ آیا بهتر نیست وزیر بهداشت به جای این قهرمان سازی ها از خود 
به این گونه ابهامات پاســخ بدهد و مثالً بگوید علت درخواست وزارت 
بهداشــت برای این کاهش چه بوده و آیا موضوع به تولید واکسن در 

داخل ارتباطی و نحوه توزیع آن در بازار داشته است یا خیر؟ 
بگذریــم از اینکه جنــاب وزیر در حالی مشــغول افاضــه کردن از 
»دوراندیشــی« های خود و ساختن یک تصویر ماورایی و نجات بخش 
از خود است که مجموعه تحت مدیریتش حتی از توزیع همین اندک 
واکسن های واردشده به کشور نیز عاجز مانده است. نشان به آن نشان 
که رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان اخیراً گفته که اسامی برخی از 
مدیران شــهرداری و اعضای شورای شهر آبادان در فهرست ارائه شده 
برای تزریق واکســن به پاکبانان بوده است و این افراد واکسن دریافت 
کردند. البته با رویه ای که تاکنون از وزیر بهداشت دیده ایم، حتماً برای 
این موضوع هم مقصری از دیگر نهادها و ارگان ها خواهد یافت تا کاسه 
کوزه ها را سر او بشکند و احتماالً روضه ای دیگر در مظلومیت و تنهایی 

خود خواهد خواند! 

< آقای جهانپور، آقای نمکی! سیاسی بازی کافی است
این روزهای تلخ می گذرد، روزهای تلخ تری را از ســر گذرانده ایم پس 
تلخی ها ماندگار نیســت آن چه باقی می مانــد عملکردها و صداقت 
داشــتن ها است. این اندازه تالش برای بودن، دیده شدن و وزیر و مقام 
مسئول ماندن با تعهدات مسئوالنه در عالم پزشکی، منافات دارد حتی 
اگر وزیر بهداشت دکترای داروسازی داشته باشد و یک پزشک متخصص 
نیز نباشد بازهم حق ندارد با سیاسی کاری برای مردم دردسر و تشویش 
بیافریند. اصال همین که روی جلد روزنامه های سیاسی شده است جای 

مجادله ی حسن روحانی و سعید نمکی یعنی؛ »بیچاره مردم!«

باید به سمت 
ساختار حزبی برویم

ادامه از صفحه اول:
 از همیــن روی بــر این بــاورم که مــا  باید 
به سمت تشــکیل دولت هایی حرکت کنیم 
کــه در درون دارای یک انســجام رویکردی، 
استراتژیک و اجرایی باشند و این تشتت هایی 
 کــه در دولت ها دیده می شــود دیگر وجود 

نداشته باشد. 
به عنــوان مثــال، مــا در درون دولت آقای 
روحانی بخش هایی را می بینیم که در تقابل 
با یکدیگر هستند. این اتفاق برای هیچ دولتی 
خوب نیست و چرایی آن باز می گردد به این 
کــه این مجموعه دارای یک تفکر منســجم 
نیست و بنا به مصلحت اندیشی ها و محافظه 
کاری های دولت تشکیل شــده و به موجب 
 آن، دولت نتوانســته است جدیت در عملکرد 

داشته باشد. 
نکته اینجاست در کشور ما اسامی احزاب تنها 
در قانون اساسی یا در برخی قوانین موضوعه 
آمده اما واقعیت آن است که ساختار انتخاباتی 
در کشــورما، ســاختار مبتنی بر نظام حزبی 

نیست. 
وجود این همه حزب غیر کارآمد در سیستم 
سیاســی ایران چه در جناح اصولگرا و چه در 
جناح اصالح طلب حاکی از آن است که احزاب 
بیــش از آنکه مجموعه های موثری باشــند، 
بیشتر تبدیل به دکان هایی شده اند برای اینکه 
در آن ها ویترینی از یک سری اشخاص و افراد 

وجود داشته باشد. 
به همین دلیل هم احزاب نمی توانند کارآمدی 
الزم را داشــته باشند. اگر قرار باشد که ما به 
سمت ایجاد یک دولت کارآمد حتی ۲ دوره ای 
حرکت کنیم، باید به سوی دولت هایی برویم 
که ســاختار حزبی دارند. حزبی یا به صورت 
 مرســوم آن و یا دســت کم دارای انســجام 

فکری باشند. 
دولت هایــی که با نــام فراجناحی مثل آقای 
احمدی نژاد یا مثل آقــای روحانی که تحت 
عنــوان اعتدالگرا روی کار می آیند و در ظاهر 
می خواهند بگویند جریان ســومی هستند، 
معموال در ادامه دچار مشــکالت و تشــتت 
می شوند. ما راهی نداریم جز اینکه در ساختار 
اجرایی به سمت یک ساختار منسجم برویم. 
به باور من یک ساختار دو حزبی می تواند به 
جهت دهی کشور کمک کند از این منظر که 

به چه نحوی جلو برود و کار کند.

همسان سازی حقوق، 
وعده غیر محقق

ادامه از صفحه اول:
مگر محاسبه مســتمری بازنشستگان در نظام 
همسان سازی حقوق یک معادله فیزیک کوآنتوم 
است که ۴ مرتبه غلط محاسبه شده است؟ به 
نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی از فرصت 
به دســت آمده در تکرار اشــتباه محاسبات به 
دنبال یافتن راه فراری برای شــانه خالی کردن 
از اجرای این قانون اســت! چهارشــنبه پیش 
وقتــی با اعتراض به رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفتم: چرا باید ۴ مرتبه محاسبه همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی غلط از 
آب دربیاید؟ هیچ پاسخ قانع کننده ای نداشت 
و صرفاً وعــده داد که به توصیه رئیس جمهور 
برای اجرای این قانون عمل خواهد شد. سازمان 
تأمیــن اجتماعی نه اعتبار اجــرای این قانون 
را دارد و نــه تمایلی به اجرای آن در ســازمان 
دیده می شود. صرفا یک بار تکلیفی سنگین از 
سوی دولت روی دوش سازمان تأمین اجتماعی 
اســت. دو صندوق دیگر بازنشســتگی )یعنی 
صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و صندوق 
بازنشســتگی کارکنان نیروهای مسلح( هریک 
جداگانه از محل بودجه سال ۱۴۰۰ منابع الزم 
بــرای اجرای این قانون را دریافت کرده اند ولی 
بازنشستگی سازمان  صندوق ســوم )صندوق 
تآمین اجتماعی( فقط بخشــی از دیون معوق 
خود از دولــت را دریافت کرده و هیچ اعتباری 
برای اجرای این قانون نگرفته اســت. به عبارت 
ساده هیچ پولی نگرفته ولی مکلف شده تا یک 
قانون پرهزینه را اجرا کند. قصد تطهیر مدیران 
صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را 
ندارم زیرا در کالهبــرداری این حضرات جای 
هیچ شکی نیست! اما باید پذیرفت که با جیب 
خالــی نمی توان ۱۵۸ هزار میلیــارد تومان بار 
مالی اجرای این قانون را تأمین کرد. محاسبات 
این حقیر و همچنین دیدگاه تشکل های صنفی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نشان می دهد که 
هریــک از ما در ســال ۱۴۰۰ نباید کمتر از ۸ 
میلیــون و نیم در ماه حقوق بگیریم. اگر کمتر 
دریافت می کنیم یقینا در حق ما اجحاف شده 
است. همچنین هریک از ما بابت ۷ ماه اجرای 
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 
۱۳۹۹ حداقل ۱۰ میلیــون تومان از صندوق 
طلب داریــم که تاکنون فقط یــک میلیون و 

۲۰۰هزار تومان آن پرداخت شده است!

آفتاب یزد اظهارات و  واکنش های عجیب و غریب نمکی و جهانپور را بررسی می کند

چرا باید واکسن کرونا سیاسی شود؟!
 دولت روحانی ضعف بسیار دارد، وزیر و مسئول ضعیف نیز کم ندارد اما سعید نمکی یک پدیده است پدیده ای فراتر از همه آنچه تاکنون 
دیده بودیم، یک روز التماس می کند، روزی دیگر متلک پرانی، یک روز دعا می کند روزی دیگر آه می کشد؛ اصالً خوب که دقت می کنیم 
دل مان به حال روابط عمومی وزارت بهداشت می سوزد که آن بیچاره ها دقیقاً ال به الی دعوای سعید نمکی با روحانی و رو در رویی کیانوش 

جهانپور با مردم و فعاالن سیاسی چه کنند و کدام طرف ماجرا را صیقل دهند و جال ببخشند!؟

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

یکشنبه  29 فروردین 1400    شماره  5993

زمان تغییر قانون اساسی مشخص نیست
رضا نصری، کارشــناس سیاست خارجی و حقوقدان 
بین الملل در یادداشــتی نوشــت کــه کارنامه آقای 
احمدی نژاد به ایشان صالحت نظریه پردازی در حوزه 
سیاست خارجی و مذاکرات هســته ای را نمی دهد. 
به گزارش انتخاب، نصری در ادامه نوشت: اگر ترامپ 

کشــور را در دولت روحانی مجدداً در چاه تحریم هول داد، این 
چاه در زمان زمامداری آقای احمدی نژاد - و بعضاً به خاطر درک 
و تحلیل غلط ایشان از وضعیت - حفر شده بود. از سال ۱۹۷۹ تا 

سال ۲۰۰۵ - یعنی از زمان تسخیر سفارت آمریکا 
در تهران تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
- کنگــره ی آمریکا در طی ۲۵ ســال در مجموع 
 ۳قانون قابل مالحظه علیه ایران به تصویب رسانده 
بود. حال اینکه در حدفاصل سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، 
یعنی صرفاً در عرض هفت سال زمامداری ایشان، بیش از ۸ قانون 
تحریمی - بعضاً با تاثیر فراسرزمینی - علیه ایران به تصوب رسید. 
ایضاً، در طی ۲۵ ســال اول انقــالب، ۸ قانون اجرایی علیه ایران 

در ســطح قوه مقننه آمریکا علیه ایران صادر شد؛ حال اینکه در 
هفت ســال بعد، برابِر ۲۵ سال قبل، همین تعداد فرمان اجرایی 
علیه ایران تصویب و به اجرا گذاشته شد. در سطح بین المللی نیز 
همین الگو قابل مشــاهده است. یعنی حتی در اوج مبارزه ایران 
با دولت های اســتعماری در زمان مصدق و در اوج هجمهٔٔ جهانی 
علیه ایران در دوران جنگ ۸ســاله نیز هیچ قدرتی نتوانسته بود 
- این گونه که در زمان احمدی نژاد میسر شد - شورای امنیت و 

سازوکارهای بین المللی را علیه ایران بسیج کند! 

روایتی از چاه تحریمی که احمدی نژاد برای ایران حفر کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی قابل پیش بینی نیست و هر زمان 
شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد. وی افزود: قانون 
اساسی سند حقوقی و متن نوشته ای است که توسط گروه کارشناسی و خبرگان قانون 
اساسی تنظیم شده و اکثریت مردم به آن رأی داده اند؛ با توجه به مسائل و شرایط روز، 
نیازهای جدیدی به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغییر می کند.

سیاسی 4

۱۰۳۰- به آفتاب یزد ماه مبارک رمضان 
را تبریک می گویم. روزنامه خوبی دارید. 
اما شاخصه یک روزنامه خوب این است 
که در هر شــرایطی بتواند روحیه مردم 
را حفــظ کند. ما چــه در جنگ و هم 
کرونــا درحال پیروزی هســتیم. کاش 
پیــروزی تیم فــوالد را که در شــرایط 
 خیلی سخت به دست آمد خوب پوشش 

می دادید. )۱/۲۲(
۱6۵۴- در روزنامــه آفتــاب خوانــدم 
اصالح طلبان به احتمال زیاد آقای عارف 
یا جهانگیــری را انتخاب می کنند. آقای 
انتخاب خوبی  جهانگیری فکر نمی کنم 
باشد. اما اصولگرایان سعی می کنند همه 

چیز را به نفع خود تمام کنند. )۱/۲۲(
شده  افسارگســیخته  وضعیت   -۰۷۵۰
واکسن هم که وارد نمی شود. جان مردم 
بــرای آنها مهم نیســت. این حق الناس 
اســت. چرا برخی مســئوالن می گویند 
نمی توانم حــرف بزنم. واقعــا چه خبر 
اســت؟ وضعیت به هم ریخته ای شده. 
آقایان عین خیالشان هم نیست. )۱/۲۲(

۱۲۴۲- از روزنامه شما به شدت انتقاد 
داریــم. چرا پیام های اس ام اس را چاپ 
نمی کنید؟ برای خوانندگان خود ارزش 
قائل شوید. پس سامانه پیامک مردمی 
را حذف کنید. اما ســخنرنی عده ای را 
به عنوان پیــام مردمی چاپ می کنید. 
مردمــی طومار  پیام های  قســمت  تو 

نوشتند. )۱/۲۳(
۰۴۴۸- در خیابان شهید زلفی محدوده 
منطقه ۱۹ تعداد زیادی چاله های خالی 
هســتند که هیچ نهالی در آن کاشــته 
نشــده چه طور شــهرداری منطقه ادعا 
می کند چاله ها را نهال کاشته و آبیاری 

هم می کند؟ )۱/۲۳(
۱6۵۱- در هر دوره انتخابات به ما وعده 
دادند که سرنوشت ساز است امیدبخش 
اســت. امیدوارمــان کردند. مــا هم به 
کسانی که دوست داشــتیم رای دادیم 
و آنها هم انتخاب شــدند. اما عمال چیز 

خاصی برای ما اتفاق نیفتاد. )۱/۲۳(
۲۳۲۱- آقای زالی یک هفته دو هفته هم 
که شهر را تعطیل کنید بعد آن چه کار 
می کنید؟ تعطیلی ها یک مسکن موقتی 
است. باید اجرای پروتکل ها دقیق انجام 

گیرد و جامعه واکسینه بشود. )۱/۲۴(
۲۳۲۰- متاســفانه هر اتفاق و مشکلی 
که در کشور پیش می آید هیچ مسئولی 
قبول مسئولیت نمی کند، هر کسی هم 
می خواهد روی شانه دیگری بیندازد. این 
را در مورد مقابله بــا ویروس کرونا هم 

دیدیم. )۱/۲۴(
۲۳۱۲- جــان مردم بــه خاطر ویروس 
جهــش یافتــه در خطر اســت. برای 
جلوگیری از پاندمی کرونا چه تمهیداتی 

مسئوالن اندیشیده اند؟ )۱/۲۴(
۲۳۱۱- دلیــل اختالل در شــبکه های 

کالب  هاوس چیست؟ )۱/۲۴(
۲۳۱۰- تعطیلی ها بــه خاطر کرونا هر 
چقدر توجیه داشته باشد بی شک باعث 
افزایــش چک هــای برگشــتی در بازار 

می شود. )۱/۲۴(
۲۳۰۳- آیا چک هایی که فعال در دست 
ماســت اعتبار دارد یا بایــد چک ها را 

تعویض کنیم؟ )۱/۲۴(
۲۲۵۹- چند صدایــی و عدم همکاری 
برخی دســتگاه ها درباره موضوع برجام 
حل این بن بست را به تعویق می اندازد. 
چرا مجلس آنقدر با سیاست های خارجی 

دولت مقابله می کند؟ )۱/۲۴(
۲۲۵۵- در روزنامه تــان لطفا پیام ما را 
چاپ کنید. به مســئوالن بگویید مردم 
در تنگنا هستند و از مسئوالن نارضایتی 
دارنــد. قصور در حل مشــکالت مردم 

بخشودنی نیست. )۱/۲۴(
۲۲۵۱- وقتی مردم می بینند مسئوالن 
در کنتــرل نرخ حتی یــک کاال موفق 
نیســتند چه امیدی می توانند به اینها 

ببندند. )۱/۲۴(
۲۲۴۵- یکی از مشــکالتی که کشــور 
بــا آن درگیــر اســت جدا از مســائل 
خارجی و تحریم هــا، ضعف مدیریت ها 
و کمبود نخبــگان شایســته در راس 

مدیریت هاست. )۱/۲۴(
۲۲۳۵- شما در روزنامه بنویسید قانون 
اساســی در مورد ایجاد رفــاه و امنیت 
اجتماعی و اقتصادی مردم چه توصیه ای 

به مسئوالن دارد؟ )۱/۲۴(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه:  3000141427

معاون سیاسی سپاه: 

بعضی ها نمک می خورند و نمکدان می شکنند



محمد متوسالنی کارگردان و تهیه کننده سینما گفت: من همچنان مخالف برگزاری 
جشنواره هستم و عجیب است که مسئوالن سینمایی ما همچنان اصرار به برگزاری 
جشنواره دارند و برای بخش بین المللی هم فراخوان می دهند. متوسالنی تصریح 
کرد: اهداف مس��ئوالن را از برگزاری جشنواره نمی دانم، مسئوالن تأکید دارند که 
می خواهند با برگزاری جشنواره سینما را زنده نگاه دارند و نمی دانم چطور چنین 
تصمیمی دارند در حالیکه اهالی سینما در خطر از دست دادن جانشان هستند و هر 
 لحظه ممکن است به کرونا مبتال شوند. او افزود: مسئوالن می توانستند جشنواره را 
به صورت آنالین و مجازی برگزار کنند و فیلم ها را  برای عده ای خاص به صورت 
آنالین نمایش دهند و از برگزاری فیزیکی پرهیز کرده و بدون اینکه جان کسی به 
خطر بیفتد جشنواره را برگزار کرده و جوایزی به برگزیدگان اهدا کنند اما با کار 
خطرناکی که انجام دادند و جشنواره را به صورت حضوری برگزار کردند پیش از 
اینکه اصرار به برگزاری بخش بین المللی داشته باشند باید از دستاوردهای جشنواره 
مل��ی بگویند. به گزارش برنا، این کارگ��ردان در ادامه تأکید کرد: برگزارکنندگان 
جشنواره فیلم فجر باید از دستاوردهای این دوره از جشنواره گزارشی ارائه دهند 
و بعد به فکر برگزاری بخش بین المللی باشند. در این شرایط نمی دانم چگونه قصد 
دارند مهمانان خارجی دعوت کنند. ما عالوه بر ش��یوع ویروس کرونا با مشکالت 
اقتصادی هم مواجه هستیم و عجیب است که در این همه گرفتاری و مشکل است، 
مسئوالن فقط به فکر برگزاری جشنواره و ارائه آمار هستند. به نظر می رسد مسئوالن 
تنها به این امتیازات دل خوش کرده اند و فکر می کنم بودجه ای وجود دارد که عالقه 
دارند این بودجه را هر طور شده خرج کنند وگرنه نه بخش بین المللی و نه بخش 

ملی هیچ دستاوردی برای سینمای ما ندارد.
کارگردان فیلم سینمایی »کفش های میرزانوروز« در پایان تصریح کرد: جشنواره 
فیلم فجر در این شرایط نه تنها اعتباری به سینمای ایران نمی دهد بلکه به اعتبار 
خود و سینمای ما هم لطمه می زند. پیش از شیوع ویروس کرونا هم جشنواره فیلم 
فجر مشکالت بس��یاری داشت و به کمتر جشنواره ای در دنیا شبیه بود. به جای 
اصرار به برگزاری اشتباه این جشنواره بهتر است مشکالت آن را پیدا و رفع کنند. 
خواهش من از مسئوالن این است که به جای این مسائل به مشکالت سینماگران 
فکر کنند، قطعاً حتی اگر یک نفر به کرونا مبتال شود و جانش را از دست بدهد 
جشنواره هیچ ارزشی ندارد و اگر قرار است چراغ سینما را روشن نگاه داریم بهتر 
است به حفظ جان سینماگران فکر کنیم چرا که با وجود آن ها است که می توان 

سینما را زنده نگاه داشت.

در ش��رایطی که انگلستان 
از نظر واکسیناسیون کرونا 
ش��رایطی مناس��ب دارد و 
در  بوریس جانسون  دولت 
حال بازگشایی گام به گام 
اقتصاد اس��ت، نمایش��گاه 
کتاب لندن همچنان تحت 
تاثیر ش��یوع کرون��ا امکان 
دوس��تداران  از  میزبان��ی 

کتاب را نخواهد داش��ت. پنجاهمین نمایش��گاه کتاب لندن سال 
گذشته ابتدا لغو و سپس آنالین برگزار شد و امسال در حالی برای 
سه روز از 29 ژوئن آغاز می شود که کتابفروشی های سراسر بریتانیا 
ب��رای اولین بار در س��ال جاری اجازه فعالیت یافته اند اما ش��رایط 
برای حضور مردم و نمایندگان شرکت های نشر در نمایشگاه فراهم 
نیس��ت. اندی ونتریس، مدیر نمایش��گاه کتاب لندن دلیل آنالین 
برگ��زار ش��دن آنالین این دوره را دغدغه تامین امنیت و س��المت 
حاض��ران اعالم کرد. به گزارش هنرآنالین، نمایش��گاه کتاب لندن 
ک��ه از بزرگ تری��ن و مهم ترین رویدادهای ادبی و دنیای نش��ر در 
جهان اس��ت، هر سال در ماه آوریل برگزار می شد اما سال گذشته 
در ابتدای ش��یوع کرونا به ناچار آنالین ش��د و امسال هم به شیوه 
دوره گذش��ته فق��ط در قالب مج��ازی و آنالین برگزار می ش��ود. 
مدیران LBF امیدوارند آوریل 2022 به همان ش��یوه همیش��گی 
 بازگردن��د و میزب��ان نویس��ندگان، ناش��ران و دوس��تداران کتاب

 باشند. 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی سیره )سهامی خاص(

به شماره ثبت 104127 و شناسه 101014820231
از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور 
که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 در محل قانونی شرکت واقع در خیابان 

سمیه نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی پالک 239 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه

1- بررسی و تصویب صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 99/12/29
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان قانونی 
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی

هیئت مدیره 5- طرح و تصویب سایر موارد 

مفقودی  
قرارداد پیش فروش مسکن مهر به شماره: 8855-م-92 مورخ 92/5/27 به نام: عباس شربتیان 
س��منانی فرزند: ابوالقاس��م با کدملی: 0048696481 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد و ارزش قانونی ندارد. 

مفقودی  
 شناس��نامه مالکیت )برگه س��بز( اتومبیل پژو 206 مدل 95 سفید به شماره انتظامی 38 ایران
NAAP41FE7GJ750505 163 و شماره شاسیB0227654 451 د 49 و ش��ماره موتور  

 به نام محمود علیزاده کواکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

 اخطاریه
مخاطب محترم سرکار خانم فاطمه احمدی آبادی بدینوسیله به شما اخطار می گردد 
ظرف مدت یک هفته پس از درج این اخطار در روزنامه جهت ثبت طالق شما و آقای 
حمزه رحیمی نیا طبق دادنامه شماره 1072-990997 مورخ 1399/7/12 شعبه 2 
خان��واده فردیس به دفتر 5 طالق کرج واقع در فردیس فلکه 5 خیابان پرس��ی گاز 

پالک 42 مراجعه نمایید در غیر این صورت مطابق قانون اقدام می گردد. 

مفقودی
ب��رگ س��بز و کارت SE 111 ب��ه رن��گ س��فید م��دل:1392 و ش��ماره شاس��ی: 
پ��الک:  ش��ماره  و   5025498 موت��ور:  ش��ماره  و   NAS431100D5766484 

88   ایران  751   ق  65  به نام امیر مولوی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
سند سبز و سند کمپانی )سند کارخانه( و کارت سواری بنز S500L مدل: 2008  شماره 
شاس��ی: WDD2211711A182780  به ش��ماره موتور:  27396130199538 و 

شماره پالک:   20   ایران   169  م  36 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
س��ند س��بز و س��ند کمپان��ی موتورس��یکلت راک��ز م��دل:1395 ب��ه ش��ماره 
تنه:N2G***125R9510482 و شماره موتور: 0H5LE1022366شماره پالک: 

28453/131 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
اینجانب زهرا عباس��ی قطار مالک خودرو پژو 405 مدل:1383 به ش��ماره شاس��ی: 
83050565 به ش��ماره موتور:  12483068745 و ش��ماره پالک: 30   ایران  859   ط  28 
به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد مذکور را نموده است. 
ل��ذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور  را دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید . بدیهی اس��ت پس از انقضای مهل��ت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

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

 یکشنبه  29 فروردین 1400    شماره  5993

بنا به اعالم نیما حس��نی نسب منتقد س��ینما، نسخه ترمیم شده 
فیلم »گوزن ها« س��اخته مس��عود کیمیایی برای نمایش در بخش 
»Regained« جش��نواره فیلم رتردام 2021 در هلند انتخاب شده 
است. این منتقد سینما در این باره گفت: چند نمایش  سینماتکی فیلم 
»گوزن ها« به همت احسان خوشبخت سینماپژوه ایرانی، تصورات 
موجود درباره فیلم »گوزن ها« را در خارج از کشور تصحیح و ارزش های 
مسلم فیلم را در مواجهه با هر مخاطبی آشکار کرد به گونه ای که یک 
پژوهشگر و استاد دانشگاه اسپانیایی/بریتانیایی بازی بهروز وثوقی در این 

فیلم را بهترین و دقیق ترین تصویر اعتیاد در سینما خواند. 
این منتقد سینما افزود: نسخه ای که به همت خوشبخت 
و  کمک دوستانی در داخل و خارج از ایران در فستیوال 
رتردام نمایش داده خواهد شد، از یک پرینت سی وپنج 
میلی مترِی به شدت آسیب دیده و پرخط و خِش شاهکار 

کیمیایی سر هم شده  و حتی نماها و صحنه های حذفی )مثل وقتی 
قدرت درباره شکستن تفنگ ساچمه ای همکالسی شان توسط سید 
می گوید( از نسخه   دیگر اضافه شد و قسمت های پر از پرش و فریم های 

ریخته هم با کمک تله س��ینه   ای از فیلمخانه ملی ایران 
اضافه شده است. به گزارش صبا، این منتقد و پژوهشگر 
سینما در ادامه عنوان کرد: زیرنویس انگلیسی فیلم نیز 
برمبنای زیرنویسی قدیمی و از پیش موجود انجام شده 
که فقط حدود سی تا چهل درصدش قابل استفاده بود 
و بقیه  توسط خوشبخت ترجمه  شده است )بخش های ظریف تری 
مثل شعر »گنجشکک اشی مشی« را کاوه عسکری، استاد دانشگاه 
میشیگان، ترجمه کرد که فصلی از کتاب تازه اش درباره  کیمیایی است.(

 »گوزن ها« ترمیم شد 

ایوب آقاخانی که این روزها آخرین مراحل نگارش نمایشنامه تازه 
خ��ود را طی می کند، می گوید: بهار گذش��ته در چنین روزهایی 
درب��اره ب��رکات کرونا صحبت کردیم ولی متاس��فانه ثابت ش��د 
میزان خس��ارات و معایبش بیش��تر بوده و این آزاردهنده است. 
این نمایشنامه نویس که در حوزه کارگردانی و بازیگری هم فعال 
اس��ت، از مش��غله های فعلی خود می گوی��د؛ فیلم هایی که بازی 
کرده، نمایش��نامه ای که نگارش آن رو به پایان است و برنامه های 
جانبی دیگری مانند برگزاری مس��ابقات و کارگاه های آموزش��ی 

نمایشنامه نویسی.
 آقاخانی هم جزو نویس��ندگانی بود که در دوران کرونا دست به 
قلم ش��د تا درباره این مهمان ناخوانده بنویس��د. او سال گذشته 
که از نگارش این نمایش��نامه خبر داد، از برکات کرونا هم سخن 
گفت ولی حاال که آخرین مراحل نگارش نمایش��نامه خود را طی 
می کند، متاس��ف اس��ت که بالیای این وی��روس عجیب بیش از 
برکاتش بوده است. او که برای نگارش این نمایشنامه در قیاس با 
مت��ون دیگرش، روند طوالنی تری را طی کرده، می گوید: با وجود 
طوالنی ش��دن زمان نگارشش، خوش��حالم چون با بلوغ بیشتری 
ارائه می ش��ود. در فرایند نوشتن این نمایشنامه از طرح تا نسخه 
نهایی، تجربیات ش��گرفی بر جهان و مردم کشور خودمان حادث 
ش��د که اص��الح و بازنگری در مت��ن را در پی داش��ت. بنابراین 
آگاهی های بیشتر از زمانه و چرخش های این دوران غریب سبب 

شد نمایشنامه پخته تری به دست آید.
 این نمایش��نامه نویس که به تازگی نام نمایشنامه خود را انتخاب 
کرده و از این انتخاب خوش��نود اس��ت، ادامه می ده��د: نام این 
نمایش��نامه »1999« اس��ت که به این ش��یوه خوانده می ش��ود: 
»نوزده، نود و نه« اش��اره ای اس��ت به زمان ورود کرونا که به آغاز 
س��ال 99 برمی گردد و عنوان این ویروس که کویید 19 اس��ت. 
ب��ه نظرم ن��ام ظریفی اس��ت و بابت انتخ��اب آن ذوق زده ام. مرا 
ببخش��ید اگر این عنوان را این چنین دوس��ت می دارم! آقاخانی 
در ادامه از برنامه های گوناگون خو در یک س��ال گذشته صحبت 
می کند: با وجود همه س��ختی ها و محدودیت ها سعی کردم سال 
99 را به رخوت نگذرانم اما چش��م انداز س��ال 1400 برایم محو 
است. با این حال نمایشنامه »1999« را به امید تولید می نویسم 
هرچند بیش��تر به تولید آن در قالب تله تئاتر خوش بین هس��تم 
ت��ا اجرای صحنه ای. به ه��ر حال آن را به امید بهتر ش��دن این 
وضعیت و ثبات نس��بی می نویس��م. امیدوارم رفتار با این ویروس 
را بیاموزیم و این اندازه دچار نوس��ان نش��ویم. او درباره احتمال 
انتش��ار این نمایشنامه پیش از تولید آن نیز توضیح می دهد: اول 

باید آماده شود. در فرآیند همه کارهایم تولید و نشر را به موازات 
یکدیگ��ر پیش ب��رده ام ولی االن درباره تولید این نمایش��نامه در 
قالب اجرای صحنه ای تردید دارم. هرچند معتقدم تعطیلی مداوم 
تئاتر در یک س��ال گذشته، تش��نگی مخاطب را در پی داشته و 
اگر هوش��مند باش��یم می توانیم از این عطش به خوبی اس��تفاده 
کنیم ولی دلتنگی و اش��تیاق یک بحث است و اعتماد به حضور 
در سالن، بحثی دیگر. این کارگردان تئاتر در تکمیل سخن خود 
اضافه می کند: تش��نگی تماشاگر به معنای آشتی او با سالن تئاتر 
نیس��ت بلکه در وهله اول او باید برای حضور در س��الن احساس 
امنیت کند. ممکن است تماشاگری با وجود ولعی که برای دیدن 
تئاتر دارد، در کنار کس��الت های مختلف جسمی و ذهنی، اگر با 
خبر ش��ود هنرمند مورد عالقه اش اثری روی صحنه برده، تنها به 
یک لبخند بس��نده کند. بنابراین باید ببینیم به جز لبخند، اقدام 

دیگری از جانب او انجام می ش��ود یا ن��ه. آقاخانی می افزاید: من 
خود بی نهایت مشتاق تئاتر هستم. 

تمام س��لول هایم که همواره معتاد به تئاتر بوده اند، حس و حال 
کس��ی را دارند که در حال ترک است هرچند هرگز قادر به ترک 
تئاتر نخواهند بود ولی اگر با خبر ش��وم که هنرمند مورد عالقه ام 
نمایش��ی روی صحنه برده، طبیعتا هیجان زده می ش��وم و ممکن 
است اشکی هم به چشم بیاورم ولی این الزاما به معنای آن نیست 
ک��ه حتما به دیدن نمایش او ب��روم. بازگرداندن اعتماد مخاطب 
برای حضور در س��الن تئاتر نیازمند سیاس��تگذاری کالن است و 
ح��ال آنکه ما هنوز در سیاس��تگذاری های خرد هم گیر کرده ایم. 
او س��پس درباره داستان نمایش��نامه »1999«)نوزده، نود و نه( 
توضیح می دهد: به سنت برخی از نمایشنامه هایم که کم تعدادتر 
هس��تند، تلفیقی اس��ت از تجرید و روایت رئالیستی و گروتسک 
جذابی اس��ت درب��اره زوجی که ت��ازه ازدواج کرده اند و س��طح 
تحصیالت متفاوتی دارند و اولین س��الگرد ازدواج ش��ان همزمان 
با ورود کرونا در نوروز س��ال 99 اس��ت. این مدرس تئاتر درباره 
دیگر فعالیت هایش می گوید: در دو فیلم »خائن کشی« کار آقای 
مسعود کیمیایی و »حرف آخر « کار ابراهیم شفیعی و همین طور 

سریال »بیگانه ای با من است« کار احمد امینی بازی کردم.
 ح��اال هم مش��غول بازی در فیل��م »فصل آلوچه های س��بز« به 
کارگردانی فرشاد بیات هستم. سال گذشته در برنامه »شب های 
هنر«، اجرای میز تئاتر را بر عهده داش��تم. همچنانکه به صورت 
قطره چکانی مش��غول نوش��تن دومین رمانم هم هستم. او ادامه 
می دهد: عالوه بر اینها مس��ابقه ملی نمایشنامه نویسی »چهارراه« 
را ه��م راه اندازی کردم که اس��فند س��ال گذش��ته فراخوان آن 
منتش��ر ش��د و امیدوارم تا روز قلم، همه عالقه مندان به نوشتن، 
فرصت ش��رکت در ای��ن مس��ابقه را بیابند. ضم��ن اینکه پروژه 
آموزش��ی »چه��ار فصل« حتی ب��ه صورت آنالی��ن ادامه خواهد 
داش��ت. به گزارش ایس��نا، آقاخانی در بخ��ش پایانی این گپ و 
گفت خاطرنش��ان می کند: سیس��تم بهداش��ت و درم��ان ما در 
دنی��ا جزو بهترین هاس��ت ول��ی متاس��فانه در چند وق��ت اخیر 
بی برنامگ��ی و ورود نهادهای گوناگون ک��ه رفتارهای ناهماهنگ 
را در پی داش��ته، سبب شده از کارآمدی همیشگی این وزارتخانه 
بی به��ره بمانیم و اگر ای��ن وضعیت ادامه پیدا کن��د، احتماال در 
زمینه خدمات رس��انی بهداشت و درمان دوران کرونا در رده های 
زیری��ن جه��ان ق��رار خواهیم گرفت ب��ه همین دلی��ل امیدوارم 
 زودتر در این باره به هماهنگی و سیاس��تگذاری درس��تی دست 

پیدا کنیم.

 شاهنامه خوانی
رستم فرستادن  پیام   

 به نزد شاه هاماوران 
یک��ی م��رد بی��دار جوین��ده راه      
ش��اه  کاوس  نزدی��ک  فرس��تاد 

هام��اوران       س��االر  بنزدی��ک 
آوران  کن��د  ز  نام��داری  بش��د 
یک��ی نام��ه بنوش��ت با گی��رودار      
پر از گرز و شمش��یر و پ��ر کارزار
که بر ش��اه ایران کمین س��اختی      
انداخت��ی  ب��د  ان��در  بپیوس��تن 
نه مردی بود چاره جستن بجنگ      
پلن��گ  دالور  برس��م  نرفت��ن 
که در جنگ هرگز نس��ازد کمین      
اگ��ر چند باش��د دلش پ��ر ز کین 
ره��ا       یاب��د  کاوس  ش��اه  اگ��ر 
ت��و رس��تی ز چن��گ و دم اژدها

م��را       جن��گ  بی��ارای  گرن��ه  و 
م��را هن��گ  بپیم��ای  بگ��ردن 

هام��اوران       ن��زد  ش��د  فرس��تاده 
س��ران یکای��ک  پی��ام  ب��دادش 

چو پیغام بش��نید و نام��ه بخواند      
ز ک��ردار خود در ش��گفتی بماند

چو بر خواند نامه سرش خیره شد      
جهان پیش چشمش همه تیره شد
چنین داد پاس��خ ک��ه کاوس کی      
بهام��ون دگ��ر نس��پرد نی��ز پی 
ت��و هر گه ک��ه آیی به بربرس��تان      
نبین��ی مگ��ر تی��غ و گرز گ��ران 

همین بن��د و زندانت آراستس��ت      
اگ��ر رایت ای��ن آرزو خواستس��ت 
بیای��م بجن��گ ت��و من با س��پاه      
بری��ن گون��ه س��ازیم آیی��ن و راه 
چو بش��نید پاس��خ گ��و پیل تن      
دلی��ران لش��کر ش��دند انجم��ن 
س��وی راه دری��ا بیام��د بجن��گ      
که بر خش��ک بر ب��ود ره با درنگ 
بکش��تی و زورق س��پاهی گ��ران      
ت��ا س��ر م��رز هام��اوران  بش��د 
روی       نهادن��د  کش��تن  و  بت��اراج 
ز خون روی کشور شده جوی جوی 
خب��ر ش��د بش��اه هم��اور ازی��ن      
که رس��تم نهادست بر رخش زین 
ببایس��ت ناگاه��ش آم��د بجنگ      
درن��گ  و  س��کون  روزگار  نب��د 
چو بیرون شد از شهر خود با سپاه      
بروز درخش��ان ش��ب آمد س��یاه 
چپ و راس��ت لش��کر بیاراس��تند      
نامور خواس��تند ان��درون  بجنگ 
گ��و پیل ت��ن گفت جنگ��ی منم      
من��م  درنگ��ی  ب��ر  گ��ه  ب��آورد 
ب��ر آورد گ��رز گ��ران را ب��دوش      
برانگیخت رخش و بر آمد خروش 
چ��و دیدند لش��کر بر و ی��ال اوی      
بچن��گ اندرون گ��رز و گوپال اوی 
تو گفتی که دلش��ان بر آمد ز تن      
ز هول��ش پراگن��ده ش��د انجمن 

 فرهنگی

 ایوب آقاخانی:

چشم انداز سال 1400 برایم محو است
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معدن 10 - مرکز کش�ور مالت - نهنگ 
دریایی - قوم بزرگ ایرانی 11 - عکس 
فرنگی - مق�داری ان�دک از چیزی را 
مخفیانه خوردن! - فیلم یداهلل صمدی 
12 - ژنتیک�ی - موی مجعد - محل - 
بشقاب بزرگ و معموال بیضی 13 - یک 
و ی�ک - کافر - باال پ�وش چوپانان - 
این... آن ? 14 - بهتری�ن ازدواج ها آن 
است که..... انجام بگیرد. پیامبر ) ص ( - 
فیلسوف و ریاضی دان انگلیسی، استاد 
راهنمای پای�ان نامه دکت�رای برتراند 
راسل 15 - هر اداره ستاد ارتش - اولین 

زن نخست وزیر

 1 - فاقد نظم و ترتیب! - با وفا 2 - نوعی 
نان - تمدن باس�تانی ایتالیا 3 - عالمت 
جمع - کش�یده ش�ده - کثیف و ناپاک 
- اش�اره دور 4 - دارای پارگ�ی مختصر 
- اث�ر رطوب�ت - توجه کامل - کش�ور 
عرب�ی با مرک�ز " صنعا " 5 - مش�ترک 
 مجله - آخرین خلیفه بنی امیه - رتبه ها 
6 - سرزمین - پرهیزکاری - تهمت زدن 
7 - سگ بیمار - پارچه ابریشمی - عاقل، 
خردمند 8 - پوستین - شیرین سخنی 
کردن - دوس�تی 9 - طال س�از - هالک 
ش�ده - مخفف چهار 10 - درنده خوی - 
پیشانی - جستجو گر 11 - کلمه پرسشی 
 - نیک�وکاران - کنای�ه از قناعت کردن
 12 - قل�ه زاگ�رس - ب�االی زانو – عضو 
دون�ده - تصدیق عامی 13 - جوی خون 
- رفتگر ش�هرداری - وسیله آشپزخانه 
- ماه س�رد 14 - کهنسال - مال و اموال 
15 - زائده سلول عصبی - از آثار انوره دو 

بالزاک نویسنده رئالیست فرانسوی

= امیدوارم رفتار با این ویروس را بیاموزیم و این اندازه 
دچار نوسان نشویم

= تماش��اگر در وهله اول  باید برای حضور در س��الن 
احساس امنیت کند

= سیس��تم بهداش��ت و درم��ان م��ا در دنی��ا ج��زو 
بهترین هاس��ت ول��ی متاس��فانه در چن��د وق��ت اخیر 
بی برنامگ��ی و ورود نهادهای گوناگ��ون که رفتارهای 
ناهماهنگ را در پی داش��ته، سبب ش��ده از کارآمدی 
همیش��گی ای��ن وزارتخان��ه بی بهره بمانی��م و اگر این 
وضعیت ادامه پیدا کند، احتماال در زمینه خدمات رسانی 
بهداشت و درمان دوران کرونا در رده های زیرین جهان 

قرار خواهیم گرفت

 محمد متوسالنی:

مخالف برگزاری جشنواره فجر هستم
نمایشگاه کتاب لندن آنالین می شود 

 پایان صداگذاری »کولبرف« 
صداگ��ذاری فیلم »کولبرف« به نویس��ندگی و 
کارگردانی می��الد منص��وری و تهیه کنندگی 
س��ید روح اهلل حس��ینی لرگانی توسط حسین 
قورچیان به پایان رسید. »کولبرف« اولین فیلم 
بلند میالد منصوری است که پیش از این سابقه 
ساخت پنج فیلم کوتاه را در کارنامه  خود دارد. 
»کولبرف« با گذراندن مراحل فنی برای ارسال 
ب��ه جش��نواره های مختلف آماده می ش��ود. به 
گزارش صبا، زنده یاد علی انصاریان در این فیلم 

به ایفای نقش پرداخته است. 

توقف ضبط »نگهبان شب« 
فیلمبرداری فیلم جدید س��ید رضا میرکریمی 
با عنوان »نگهبان ش��ب« که از زمس��تان سال 
گذش��ته آغاز ش��ده ب��ود، به دلیل گس��ترش 
 بیم��اری کرون��ا موقتا متوقف ش��ده اس��ت و 
 بع��د از کاهش بیماری در جامعه ادامه می یابد. 
به گزارش خبرآنالین، تولید این فیلم سینمایی 
در زمستان سال گذش��ته آغاز شد و بر اساس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده بی��ش از دو هفته 
دیگر از فیلمبرداری باقی مانده است. به گزارش 
خبرآنالین، نقش آفرینی محسن کیایی در این 
فیلم به تازگی پایان یافته و حضور سایر بازیگران 

در مقابل دوربین همچنان ادامه دارد.
 

»خواب های اجاره ای« آمد
»خواب های اجاره ای« نوش��ته مهدی خادمیان 
منتشر شد. به گزارش ایسنا، این رمان که شامل 
18 نامه عاشقانه است در 76 صفحه در انتشارات 
مش��ق شب منتشر و روانه بازار نشر شده است. 
رمان »خواب های اجاره ای« روایتگر گوشه ای از 
تاریخ ایران است که در آن فردی در تنهایی خود 
و به دور از خانواده، نامه هایی را از س��ر دلتنگی 
خطاب به معش��وقه ای می نویسد که جایی در 
کودکی او را گم کرده است و نشانی از او نمی یابد 

تا نامه ها را برایش پست کند.

 »طعم شیرین تاریکی« 
در کره جنوبی

فیلم کوتاه »طعم شیرین تاریکی« به کارگردانی 
میترا رئیس محمدی به بخش مس��ابقه اصلی 
نهمین جشنواره فیلم کودک Guro سئول کره 
جنوبی راه پیدا کرد. این جشنواره به مدت یک 
هفته از 10 تا 16 تیرماه 1400 در شهر سئول 
برگزار خواهد ش��د. به گزارش مهر، در خالصه 
داستان این اثر آمده است: پسربچه هفت ساله ای 
که با شخصیت بتمن همذات پنداری می کند، 
دوستانش را تشویق می کند که در تاریکی و با 
چشمان بس��ته از پله ها و خیابان عبور کنند و 

مادرش که از زندگی اش خسته و بیزار است... 

 کوتاه از هنر 



آفتاب یزد- نجمه حمزه نیا: داشــتن بیماری کلیوی در کودکان بسیار نادر است. اما 
هنگامی که مشکلی وجود دارد، معموال مربوط به ریفالکس کلیه است. ریفالکس ادراري 
در کودکان یك بیماري بســیار مهم و شایع است.ریفالکس ادراری نوعی بیماری بدون 
عالمت اســت و عالمت بالینی جدی و قابل  توجهــی ندارد. اما این موضوع به این معنا 
نیســت که این بیماری هیچ گونه عوارضی ندارد بلکه عوارض کامال جدی ای می تواند 
داشته باشد و سالمت کودک را دچار مشکالت بسیاری نماید.با توجه به اهمیت موضوع 
 آفتــاب یزد در اینباره با دکتر مهری مهراد، جــراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری،
 فوق تخصص مشکالت ادراری و دکتر حمید رضا صفایی، متخصص بیماریهای کودکان 
و نوزادان، فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرارو دکتر رضا دلیرانی، فوق تخصص 
 بیماری های کلیه کودکان و دکتر نســرین اســفندیار، متخصص بیماری های کودکان، 

فوق تخصص کلیه اطفال گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر مهراد در اینباره می گوید: ریفالکس ادراری جریان غیر طبیعی ادرار از مثانه 

به طرف لوله میزنای است )لوله ای که کلیه ها را به مثانه متصل می کند(.
وی اظهار کرد: به صورت طبیعی ادرار از طریق میزنای از کلیه به ســمت مثانه حرکت 
می کنــد و این جریان نباید به صورت برعکــس رخ دهد. این جراح و متخصص کلیه و 
مجاری ادراری عنوان کرد: ریفالکس ادراری معموالً در بین نوزادان و کودکان تشخیص 
داده می شود.این عارضه خطر عفونت دستگاه ادراری را باال می برد که در صورت درمان 

نشدن ممکن است به بروزآسیب های کلیوی منجر شود.
دکتر مهراد بیان کرد: در کودکان ممکن است ریفالکس ادراری اولیه با سرعت بیشتری 
پیش رود.درمان این حالت شامل دارو یا جراحی است که به هدف پیشگیری از آسیب 

کلیوی اعمال می شود.
این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری مطرح کرد: عفونت دستگاه ادراری معموال 
در افراد مبتال به ریفالکس ادراری رخ می دهد.عفونت دستگاه ادراری همیشه منجر به 
بروز عالئم و نشانه های قابل توجهی نمی شود و همیشه گروهی از افراد بدون عالمت با 

آن دست به گریبان هستند.
وی ادامه داد: عالئم و نشــانه های بیماری عفونت ادراری شــامل بروز نیاز قوی و دائمی 
برای دفع ادرار،احساس سوزش در هنگام دفع ادرار،نیاز به دفع مقدار بسیار کمی ادرار به 

صورت مکرر،تکرر ادرار،تب ودرد در پهلو یا شکم است.
دکتر مهراد می گوید:گاهی تشــخیص عفونت مجاری ادراری در کودکان سخت است، 

چرا که این عفونت در آن ها ممکن است بدون هیچ گونه عالمت و نشانه خاصی باشد.
این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری افزود: به طورکلی عالئم و نشانه های عفونت 

مجاری ادراری در نوزادان عبارتند از تب بدون دلیل، از دست رفتن اشتها،بی قراری.
وی تصریح کرد: هر چه قدر که ســن کودک بیش تر می شود، ریفالکس ادراری درمان 
نشده، منجر به عالیمی مانند شــب ادراری،یبوست و یا عدم کنترل دفع مدفوع، فشار 

خون بــاال و وجود پروتئین در ادرار می گردد. دکتر مهراد عنوان کرد: دیگر مشــخصه  
ریفالکس ادراری، که ممکن است حتی پیش از تولد با سونوگرافی قابل تشخیص باشد، 
ورم کلیه و یا ورم ساختارهای جمع کننده ادرار در یك یا هر دو کلیه جنین )هیدرونفروز 

( به دلیل برگشت ادرار به سمت کلیه باشد.
این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری در پاســخ به این پرســش که "ریفالکس 
ادراری در چه کودکانی شایع تر است"، بیان کرد: کودکان مبتال به اختالل عملکرد روده 
و مثانه، ادرار و مدفوع خود را نگه داشته و مکررا به عفونت مجاری ادراری دچار می شوند 

که منجربه ریفالکس ادراری هم می شود.
وی اضافه کرد: کودکان ســفید پوست بیشــتر از دیگران در معرض ابتال به ریفالکس 
ادراری قــرار دارند و در حالت کلی دختران بیشــتر از پســران در معرض ابتال عارضه 
ریفالکس ادراری هستند. کودکان باالی دو سال بیشتر از دیگر کودکان در معرض ابتال 
به بیماری ریفالکس ادراری قرار دارند و نیز کودکانی که والدین آنها به عارضه ریفالکس 

ادراری مبتال هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 
دکتر مهراد در پاسخ به این پرسش که " چه زمانی جهت درمان رفالکس ادراری باید به 
پزشك مراجعه کرد "، گفت: در صورت بروز یك و یا چند عالمت و نشانه  عفونت مجاری 
ادراری در کودک هر چه سریع تر به پزشك مراجعه کنید که عبارتند از نیاز قوی و دائمی 

برای دفع ادرار،احساس سوزش در هنگام دفع ادرار و درد در پهلو یا شکم و بروز تب.

n ریفالکس ادراری ممکن است یک طرفه یا دوطرفه باشد
در ادامه  نیز دکتر دلیرانی در اینباره خاطرنشان کرد: به طور کلی ریفالکس ادراری به 

معنی برگشت  محتویات ادرار از مثانه به حالب یا کلیه می باشد.
وی اظهار کرد: ریفالکس ادراری ممکن است یك طرفه یا دوطرفه باشد و از نظر شدت 
بیماری نیز به پنج گروه تقســیم می شود که پزشك بر اساس آنها می تواند توصیه های 

درمانی الزم را نماید.
این فوق تخصــص بیماری های کلیه کودکان ادامه داد: هر چه میزان شــدت بیماری 
ریفالکس ادراری در کودک بیشتر باشد، خطر و عوارض این بیماری بیشتر است و نیاز 
به درمان های جدی تری وجــود دارد. وی بیان کرد: ریفالکس ادراری که به دلیل بروز 
اشکال ساختمانی در محل ورود ادرار به حالب است را اصطالحا ریفالکس ادراری اولیه 

می گویند.
دکتر دلیرانی ادامه داد: در صورتی که ریفالکس ادراری به دلیل بروز فشار داخل مثانه 

یا انسداد در خروجی ادرار باشد ممکن است باعث بروز ریفالکس ادراری ثانویه شود.
این فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان ابراز کرد: در افراد مبتال به بیماری ریفالکس 

ادراری خطر ابتال به بیماری عفونت ادراری نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: بیماری ریفالکس ادراری در صورتی که همراه با عفونت ادراری باشــد 
می تواند منجر به بروز صدمات ماندگار به کلیه شــود که اصطالحا اسکار کلیوی گفته 
می شــود. دکتر دلیرانی توضیح داد: یکی از مهمترین دالیل ابتال به بیماری ریفالکس 
ادراری، وراثت اســت.در صورتی که والدین کــودک به بیماری ریفالکس ادراری مبتال 
باشند احتمال ابتال کودک به این بیماری 50 درصد است و در صورتی که خواهر یا برادر 
کودک به بیماری ریفالکس ادراری مبتال باشــد احتمال ابتال به این بیماری در وی به 

30 درصد می رسد.
این فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان می گوید:در صورتی که کودک به نوع شدید 
ریفالکس مبتال باشد بخصوص اگر همراه با افزایش فشار داخل مثانه باشد و مثانه وی  
عصبی باشــد حتی اگر عفونتی وجود نداشته باشد به دلیل بروز ریفالکس ادراری کلیه 
کودک آسیب بسیاری خواهد دید.وی توضیح داد: درمان ریفالکس ادراری در کودکان 
به شدت ریفالکس ایجاد شده، سن کودک، یك طرف یا دوطرفه بودن بیماری، همراهی 
با عفونت ادراری و ایجاد اسکار کلیوی دارد که پزشك بر اساس آن تصمیم می گیرد که 
کدام روش مناسب تر است. دکتر دلیرانی خاطرنشان کرد: در اغلب موارد در صورتی که 
میزان شدت بیماری ریفالکس کم باشد،این بیماری به مرور زمان با افزایش سن بهبود 
می یابد.  این فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان ادامه داد: در صورتی که کودک به 
ریفالکس ادراری نوع شدید مبتال باشد بخصوص اگر هر دوطرف ) دو کلیه ( درگیر شده 
باشند و از خود اسکار به جای گذاشته باشند و یا عفونت ادراری مکرر ایجاد کرده باشند 

نیاز به درمان جراحی است.
وی بیــان کــرد: درمــان جراحــی ریفالکــس ادراری در کــودکان بــه دو صورت 
 انجــام می شــود. جراحــی بســته از طریــق تزریق ژل بــه روش هیستروســکوپی
 انجام می شــود. دکتر دلیرانی عنوان کرد: در صورتی که بیماری ریفالکس ادراری در 

کودکان همراه با عفونت ادراری باشــد، برای درمان پزشك آنتی بیوتیك مناسب را در 
طی یك دوره تجویزخواهد کرد و چکاپ دوره ای نیز الزم اســت تا از پیشرفت بیماری 

جلوگیری شود.
ایــن فوق تخصــص بیماری هــای کلیه کــودکان گفت: وقتــی که کودکــی در اثر 
ریفالکــس ادراری مبتال بــه عفونت ادراری می شــود، باکتری ها به طــرف باال رفته 
و سبب آســیب کلیه ها می شــوند. هر بار که این تکرار می شود، کلیه ها بیشتر آسیب 
می بیننــد و بالخــره مرحله ای می رســد که متاســفانه کلیه ها کار خود را از دســت 
 می دهند.بنابرایــن والدیــن، عفونت ادراری در کودکان خود را نباید ســهل و ســاده

 تلقی کنند.

n ریفالکس ادراری در کودکان به صورت اولیه و ثانویه ظاهر می شود
در ادامه نیز دکتر اســفندیار در این باره می گوید: ادرار بعد از تولید در کلیه ها، از مسیر 
لگنچه و حالب جریان پیداکرده و به مثانه ریخته می شود. حرکت عکس و برگشت ادرار 

از مثانه به حالب و لگنچه و نهایتا کلیه را ریفالکس ادراری می نامند. 
وی مطــرح کرد: بیماری ریفالکس ادراری در یك و یا هردو کلیه می تواند رخ دهد. اگر 
نارسایی دریچه ای در محل اتصال حالب به مثانه وجود داشته باشد، حرکت معکوس ادرار 

از مثانه به سمت کلیه ها اتفاق می افتد. 
ایــن فوق تخصص کلیه اطفال ادامه داد: حرکت رو به باالی باکتری ها از مثانه به کلیه ، 
امــکان عفونت در کلیه هــا را افزایش می دهد. عفونت هم منجر به آســیب بافت کلیه 
می شود. برگشت ادراری باعث طویل شدن، قطور شدن و پیچ درپیچ شدن حالب می شود.
وی ابــراز کرد: ریفالکــس ادراری در کودکان به صورت اولیه و ثانویه ظاهر می شــود. 
کودکان مبتال بــه ریفالکس ادراری اولیه با نقص در دریچــه ای که به طور طبیعی از 

بازگشت ادرار از مثانه به حالب ها جلوگیری می کند، متولد می شوند. 
دکتر اسفندیار افزود: ریفالکس ادراری ثانویه در اثر اختالل در عملکرد مجاری ادراری که 
اغلب در اثر فشار باال و غیر عادی داخل مثانه ایجاد می شود، ظاهر می گردد به طور مثال 
در کودکانی که دچار مثانه عصبی هستند و یا در کودکان پسر که دارای دریچه پیشآبراه 

خلفی هستند احتمال ابتال به این نوع ریفالکس ادراری بسیار است.
این فوق تخصص کلیه اطفال عنوان کرد: یکی از راه های تشخیص ابتال کودک به بیماری 
ریفالکس ادراری، ژنتیك اســت. در صورتی که بستگان درجه یك بیمار مانند والدین، 
خواهر و برادر وی به این بیماری مبتال باشند، احتمال ابتالی آنها به این بیماری بسیار 
اســت.وی اضافه کرد: به طور کلی جهت مشخص شــدن بیماری ریفالکس ادراری در 
کودک بهتر است که سونوگرافی انجام شود تا اتساع لگنچه به کلیه یا  حالب مورد بررسی 

قرار گیرد و بیماری تشخیص داده شود و اقدامات درمانی سریعا صورت گیرد.
دکتر اسفندیار می گوید: در صورتی که کودک به عفونت ادراری نیز مبتال باشد احتمال 
بروز ریفالکس نیز وجود داردکه پزشــك معالج بررســی ها ی الزم را جهت تشخیص 
بیماری انجام خواهد داد. این فوق تخصص کلیه اطفال ابراز داشــت: در کودکانی که به 
بیماری فشار خون باال مبتال هستند یا دچار آسیب های کلیوی به دالیل نامعلوم هستند 
احتمال ابتال به ریفالکس ادراری وجود دارد. وی متذکر شــد: پزشك متخصص جهت 
تشــخیص دقیق بیماری ریفالکس ادراری و علت به وجــود آورنده آن می تواند انجام 
عکسبرداری از مثانه  و انجام اسکن یا عکس رادیولوژی رنگی از مثانه و کلیه که به وسیله 

سوند گذاری را به بیمار توصیه خواهد کرد.
دکتر اسفندیار تشــریح کرد: گزینه های درمان ریفالکس ادراری در کودکان به شدت 

بیماری در آن ها بســتگی دارد. کودکان مبتال بــه ریفالکس ادراری اولیه و خفیف این 
بیماری را پشت ســر می گذارند. در این موارد، پزشك متخصص اطفال به شما توصیه 

می کند که برای درمان ریفالکس ادراری در کودکان، صبر کنید.
این فوق تخصص کلیه اطفال بیــان کرد: از آنجایی که انواع خفیف این اختالل با گذر 
زمــان از بین می روند هدف از درمان پیشــگیری از بروز عفونت مجاری ادراری اســت 
تا رفالکس ادراری از بین برود. معموالً بهبود رفالکس چند ســال طول می کشــد و به 
منظور پیشــگیری از بروز عفونــت باید هر روز به کــودک داروی آنتی بیوتیك با دوز 
پایین داد تا از بروز عفونت دســتگاه ادراری پیشــگیری گردد و پزشکان معتقدند که 
این داروها کمترین تاثیر را بر ســایر اعضای بدن می  گــذارد.وی ادامه داد: به طور کلی 
در کودکان مبتال به بیماری ریفالکس خفیف، گذر زمان باعث بهبودی وی می شــود و 
 فقط نیاز به اقدامات مراقبتی اســت و در صور ت بروز این بیماری انجام ختنه می تواند 

موثر باشد. 
دکتر اسفندیار می گوید: در صورتی که بیماری ریفالکس ادراری در کودک شدید باشد 
و عفونت ادراری شــدید و اسکار در کلیه ایجاد شده باشد تنها راه درمان، انجام جراحی 
است.این فوق تخصص کلیه اطفال یادآور شد: باید در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب 
بهتریــن روش درمانی در کودکان مبتال به ریفالکس ادراری فاکتورهای متعددی را در 
نظر گرفت که برخی از آنها عبارتند از شدت ریفالکس ادراری کودک، وجود ریفالکس 
در یك یا هر دو میزنای، سن کودک و جنسیت او و وجود آسیب دیدگی کلیه. متخصص 
کلیه و مجاری ادراری بــه طور دقیق همه جزئیات مرتبط با روش های درمانی را برای 
پدر و مادر توضیح می دهد.وی گفت: اهمیت تشخیص ریفالکس در سنین پایین خیلی 
زیاد اســت، زیرا که می تواند باعث انتشار عفونت از مثانه به کلیه ها شده و عفونت کلیه 
در ســنین پایین )زیر 10 سال( باعث تخریب قســمتی از بافت کلیه می گردد و فشار 
خون،عفونت ادراری مکرر و حتی نارســایی کلیه و دیالیز را ممکن اســت در آینده به 

دنبال داشته باشد.

n مهمترین عالمت بیماری ریفالکس، عفونت ادراری است
در ادامه نیز دکتر صفایی دراینباره اظهار داشت: به طور کلي بیماری ریفالکس ادراری به 
معناي برگشت ادرار از داخل مثانه به داخل کلیه  ها می باشد که ممکن است یك طرفه 
یا دو طرفه باشــد که به صورت طبیعی این برگشــت ادرار نباید صورت گیرد. وی ابراز 
داشــت که ریفالکس ادراری یکی از علل مهم ابتال به عفونت ادراری و نارسایی کلیوی 
در کودکان می باشــد. این فوق تخصص بیماری هاي کلیه کودکان بیان کرد:برگشــت 
ادرار بــه داخل کلیه ها، کودکان مبتال به ریفالکس ادراری را مســتعد ابتال به عفونت 
ادراری می کند که این عفونت در صورت عدم درمان به موقع می تواند به کلیه کودکان 
آسیب جدی برساند. دکتر صفایی اظهار کرد: احتمال ابتال به بیماری ریفالکس ادراری 
در کودکانی که ســابقه به عفونت ادراری دارند و نیز کودکانی که    در بســتگان درجه 
یك مانند خواهر،برادر و والدین همچین سابقه ای وجود داشته باشد احتمال ابتال به این 
بیماری در آنها بیشتر از دیگران است.وی ادامه داد: همینطور کودکانی که در سونوگرافی 
انجام شده در دوران جنینی، کودکی مشکل در مجاری ادراری و کلیه آنها مشاهده شود 
نیز احتمال وجود به بیماری ریفالکس آنها بســیار است.این فوق تخصص بیماری هاي 
کلیه کودکان توضیح داد: از مهمترین عالمت هاي ابتال به بیماری ریفالکس ادراری در 
کودکان مي توان به بروز عفونت ادراری اشاره کرد که در اغلب موارد در کودکان به مرور 

زمان و در   5 الی 6 سالگی بهبود می یابند. 
 وی در پایان گفت: در صورتی که با انجام بررسی های الزم پس از شش سالگی مشکل ریفالکس 
 ادراری کــودک برطرف نشــود براي درمان به مداخالت جدی تــر مانند انجام جراحی 

نیاز است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.
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=دکتر مهراد: کودکان ســفید پوست بیشــتر از دیگران در 
معرض ابتال به ریفالکــس ادراری قرار دارند و در حالت کلی 
دختران بیشــتر از پســران در معرض ابتال عارضه ریفالکس 
ادراری هستند. کودکان باالی دو سال بیشتر از دیگر کودکان 

در معرض ابتال به بیماری ریفالکس ادراری قرار دارند و نیز کودکانی که 
 والدین آنها به عارضه ریفالکس ادراری مبتال هستند در معرض خطر بیشتری

 قرار دارند
= ریفالکس ادراری معموالً در بین نوزادان و کودکان تشــخیص داده 
می شود.این عارضه خطر عفونت دستگاه ادراری را باال می برد که در صورت 

درمان نشدن ممکن است به بروزآسیب های کلیوی منجر شود

=دکتر صفایی: به طور کلي بیمــاری ریفالکس ادراری به 
معناي برگشت ادرار از داخل مثانه به داخل کلیه  ها می باشد که 
ممکن است یك طرفه یا دو طرفه باشد که به صورت طبیعی این 

برگشت ادرار نباید صورت گیرد
= از مهمترین عالمت هاي ابتال به بیماری ریفالکس ادراری در کودکان 
مي توان به بروز عفونت ادراری اشاره کرد که در اغلب موارد در کودکان 

به مرور زمان و در  5 الی 6 سالگی بهبود می یابند

 =دکتر اســفندیار: اهمیت تشــخیص ریفالکس در سنین 
پایین خیلی زیاد اســت، زیرا که می تواند باعث انتشار عفونت 
از مثانه به کلیه ها شــده و عفونت کلیه در ســنین پایین )زیر 
10 سال( باعث تخریب قسمتی از بافت کلیه می گردد و فشار 

خون،عفونت ادراری مکرر و حتی نارسایی کلیه و دیالیز را ممکن است در 
آینده به دنبال داشته باشد

= از آنجایی که انواع خفیف ایــن اختالل با گذر زمان از بین می روند 
هدف از درمان، پیشگیری از بروز عفونت مجاری ادراری است تا رفالکس 
ادراری از بین برود. معموالً بهبود رفالکس چند ســال طول می کشــد و به 
منظور پیشگیری از بروز عفونت باید هر روز به کودک داروی آنتی بیوتیك 
با دوز پایین داد تا از بروز عفونت دستگاه ادراری پیشگیری گردد و پزشکان 

معتقدند که این داروها کمترین تاثیر را بر سایر اعضای بدن می  گذارد

= دکتــر دلیرانی: یکی از مهمترین دالیــل ابتال به بیماری 
ریفالکس ادراری، وراثت است.در صورتی که والدین کودک به 
بیماری ریفالکس ادراری مبتال باشند احتمال ابتال کودک به این 
بیماری 50 درصد است و در صورتی که خواهر یا برادر کودک 

به بیماری ریفالکس ادراری مبتال باشد احتمال ابتال به این بیماری در وی 
به 30 درصد می رسد

=درمان ریفالکس ادراری در کودکان به شدت ریفالکس ایجاد شده، 
سن کودک، یك طرف یا دوطرفه بودن بیماری، همراهی با عفونت ادراری 
و ایجاد اســکار کلیوی دارد که پزشك بر اساس آن تصمیم می گیرد که 

کدام روش مناسب تر است

نتیجه یك مطالعه نشــان می دهد کمبود سطح ویتامین دی 
در جریــان خون تاثیر منفی بر عملکــرد عضالنی به ویژه در 

بزرگساالن دارد.
به گزارش ایرنا، افزایش سن با تغییرات زیادی در ترکیب بدن 
از جمله کاهش توده عضالنی، کاهش توده استخوانی و افزایش 
توده چربی همراه است و هیچ کاهشی در اجزای ترکیب بدن 
با افزایش ســن، چشمگیرتر و بالقوه تر از کاهش توده عضالنی 
نیســت.اکنون محققان در آزمایش هایی که روی موش انجام 

دادنــد، متوجه شــدند؛ موش هایی که کمبــود ویتامین دی 
داشتند با کاهش حدود ۴0 درصدی در عملکرد میتوکندریایی 
عضالت خود مواجه شدند که احتماالً توانایی آنها را در تبدیل 
انرژی از غذا و محدود کردن عملکرد عضالنی تحت تأثیر قرار 
می دهد.میتوکندری ســاختارهایی در ســلول است که انرژی 
حاصل از غذا را فرآوری می کند و ممکن اســت برای عملکرد 
بهینه به ویتامین دی نیاز داشــته باشند. یافته ها حاکی از آن 
اســت که پیشــگیری از کمبود ویتامین دی در سالخوردگان 

می تواند به حفــظ قدرت و عملکرد عضــالت و کاهش زوال 
عضالت مربوط به ســن کمك کند. اگرچــه به گفته محققان 

تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.
»اندرو فلیپ« رئیس تحقیقات دیابت و متابولیسم در موسسه 
تحقیقات پزشکی »گاروان« که در نوشتن این مطالعه همکاری 
داشت، گفت: نتایج مطالعه ما نشان می دهد که رابطه واضحی 
میان کمبــود ویتامین دی و ظرفیت اکســیداتیو در عضالت 

اسکلتی وجود دارد.

وی افزود: محققان حدس می زنند که کمبود ویتامین دی، در 
مقایســه با کاهش تعداد میتوکندری در عضله اسکلتی، باعث 

کاهش عملکرد میتوکندری می شود.
طبــق اعالم »بنیــاد ملی پوکــی اســتخوان«، ویتامین دی 
هورمونی اســت که نقش مهمی در حفظ ســالمت استخوان 
و جلوگیــری از ابتال به بیماری هــای مفصلی و عضالنی مانند 
 پوکی استخوان و »سارکوپنی« یا کاهش وابسته به سن بافت 

عضالنی دارد.

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

 چگونه ریفالکس ادراری در کودکان اتفاق می افتد؟ 

 کمبود ویتامین دی تاثیر منفی در عملکرد عضالنی دارد

 درمان آلزایمر
 با اتم های حاوی اکسیژن

 و اشعه مادون قرمز 
محققان دانشــگاه توکیو در ژاپن به یك روش 
جدید و موثر برای درمان آلزایمر دست یافتند 
که با اســتفاده از اتم های حاوی اکسیژن و نور 
مادون قرمز، پالک های عامــل بروز آلزایمر را 
در مغز از بیــن می برد.به گزارش ایرنا، یکی از 
مهمترین دالیل بروز آلزایمر، تجمع پالک های 
پروتئین آمیلویید در مغز است. آمیلویید یك 
اصطالح عمومی برای پروتئین هایی است که 
به طور طبیعی در بــدن به وجود می آیند. در 
مغز افراد سالم، این پروتئین نابود می شود؛ ولی 
در مغز افــراد مبتال به آلزایمر، تجمع می یابد.
محققان دانشگاه توکیو به راهکاری دست یافتند 
که می تواند پالک های آمیلویید را از مغز حذف 
کند. در این روش اتم های حاوی اکســیژن به 
مغز تزریق می شوند و از طریق اشعه مادون قرمز 
فعال می شوند. در این حالت به راحتی می توان 
پالک های آمیلویید را از ســطح سلول حذف 
کرد، بدون اینکه صدمه ای به سلول های سالم 
وارد شــود.محققان از این روش در موش های 
زنده استفاده کردند و یك هفته هر روز به مدت 
نیم ســاعت موش ها را در معرض اشعه مادون 
قرمز و مولکول های حاوی اکسیژن که به مغز 
آنان تزریق شــده بود قرار دادند. نتیجه نشان 
می دهد سطح پروتئین آمیلویید در مغز موش ها 
کاهش قابل توجهی یافته است.محققان بر این 
باورند ایــن روش عالوه بر آلزایمر، می تواند در 
کاهش عوارض جانبی بیماری هایی مانند سکته 
مغزی موثر باشد. آلزایمر شایع ترین نوع زوال 
عقل است که حافظه، افکار، مهارت های کالمی 
و قضاوت، درک مطلب و به طور کلی عملکرد 

شناختی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد.

 بیماری بدون عالمت
 »آب سیاه« را جدی بگیرید

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه 
50 درصد مبتالیان به گلوکوم یا آب ســیاه در 
دنیا از بیماری خود اطالعی ندارند، گفت: برای 
 جلوگیری از عوارض این بیمــاری، افراد باالی 
 ۴0 سال حداقل یك بار فشار چشم خود را چك 
کنند.به گزارش ایرنا، دکتر آرزو میرآفتابی افزود: 
آب ســیاه دومین عامل نابینایی در دنیا است و 
آمار فزاینده ای دارد؛ به طوری که از ســال های 
۲013 تا ۲0۲0، تعداد افراد مبتال به گلوکوم از 
حدود 6۴ میلیون نفر به ۷6 میلیون رسیده و تا 
۲0 سال آینده این آمار به حدود 110 میلیون 
نفر خواهد رسید. وی اظهار داشت: این بیماری 
بدون عالمت و درد اســت و به دلیل بی عالمت 
بودن آن زمانی که فرد متوجه از دســت رفتن 
میدان دید می شــود یا احســاس می کند دید 
چشمانش کم شده، ممکن است فرصت طالیی 
اولیه برای شناسایی موارد ابتدایی از دست رفته 
باشد. میرآفتابی ادامه داد: توصیه می شود افراد 
باالی ۴0 سال حداقل یك بار فشار چشم خود را 
چك کنند و بعد با توصیه چشم پزشك اقدامات 
مورد نیاز را در صورت لزوم انجام دهند. کسانی 
که افراد درجه یك خانواده آنها به خصوص پدر، 
مادر، خواهر و برادر دچار گلوکوم هستند حتماً 
باید فشار چشم خود را در اولین فرصت بدون در 
نظر گرفتن سن چك کنند. چون احتمال چند 
برابری ابتال به گلوکوم نسبت به افراد عادی در 
این افراد وجود دارد. وی تاکید کرد: تمام افرادی 
که سابقه ضربه به چشم دارند و کورتون مصرف 
می کنند یا ســابقه جراحی های چشم دارند یا 
جراحی عیوب انکســاری داشته یا نزدیك بین 
هستند، بهتر است فشار چشم آنها چك شده و 
یك معاینه کامل چشم داشته باشند.میرآفتابی 
ادامه داد: با توجه به شــیوع بیشتر بیماری در 
سنین باال باید توجه داشت که امکان ابتال به آب 
سیاه در هر سنی حتی در بدو تولد وجود دارد و 
ممکن است با عالیمی مانند اشك ریزش، ترس 
از نور و جمع کردن چشم ها خود را نشان دهد.

آیا می توانیم »جنسیت«
 فرزند را انتخاب کنیم؟

اســتاد بیماری های زنان و زایمان در پاسخ به 
این پرسش که »آیا امکان تعیین پسر یا دختر 
دارشــدن در مادر بار دار وجــود دارد؟«، گفت: 
پسر یا دختر شدن جنین کامال وابسته به تقدیر 
الهی است و بشر هیچ نقشی در آن ندارد؛حتی 
تغذیه نیز بی تاثیر است.فاطمه السادات موسوی 
در گفت وگو با فارس ادامه داد: این کارهایی که 
انجام می دهند بی تاثیر است؛چراکه 50 درصد 
شانس دختر یا پسر شدن وجود دارد.اما اقداماتی 
برای پســر یا دختر دار شدن هیچ پایه علمی 
ندارد و هیچ عاملی جزء تقدیر الهی تعیین کننده 
نیست. این استاد بیماری های زنان و زایمان ابراز 
داشــت:البته اکنون برخی با روش های کمك 
باروری انتخاب جنسیت می کنند اما این از نظر 
اخالق پزشــکی نه مورد قبــول دنیا و نه مورد 
قبول در ایران است؛به شکلی که در آن براساس 
روش های کمك باروری آزمایشــگاهی جنین، 
دختر یا پسر تعیین می کنند.موسوی اضافه کرد: 
چون اوال باید به مادر دارو بدهیم تا تخمك آن 
را بگیریم و جنسیت مورد نیازش را تعیین کنیم.
وی متذکر شــد: تنها دربــاره بیماری ها؛ مثال 
فردی کــه ژن هموفیلــی دارد و ناقل این ژن 
اســت،چون اگر جنینش پســر باشد، احتمال 
اینکه مبتال باشــد وجــود دارد؛؛ در نتیجه در 
برخــی بیماری هــا انتخاب جنســیت مجوز 
 اخالقی دارد؛ در غیر این صورت در بقیه موارد 

جایز نیست.

 یافته 

هشدار

 نکته 

استاد دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي با اشاره به اینکه شایع ترین عامل آسیب به کلیه کودکان برگشت ادرار ) ریفالکس ادرار ( است، گفت: در صورت 
عدم تشخیص و درمان بموقع این عامل مي تواند به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود.به گزارش ایرنا، به طور طبیعي موقعي که ادرار از کلیه ها توسط مجاري 
حالب )میزناي( وارد مثانه مي شود، به خاطر خاصیت دریچه بین میزناي و مثانه، دیگر ادرار از مثانه وارد حالب نمي شود، ولي برگشت ادرار از طریق مثانه 
به حالب و لگنچه و در نهایت به کلیه را ریفالکس ادراري مي گویند. دو نوع اولیه و ثانویه برگشت ادراري وجود دارد که نوع اولیه آن، مادرزادي است. دکتر 
حسین کرمي، عفونت ادراري را مهمترین عالئم این بیماري اعالم و اظهار کرد: تب و لرز، دردشکم، درد پهلو، دفع دردناك، ادرار مکرر و بدبو، سوزش ادرار 
و بي اختیاري ادرار از مهمترین عالمت هاي عفونت هاي ادراري است. وي با اشاره به اینکه این بیماري در دختران شایع تر است، بیان کرد: برگشت ادراري 
ثانویه براثر بیماري هاي زمینه اي به وجود مي آید. این بیماري در کودکان شایع تر است و بزرگساالن هم ممکن است مشاهده شود. کرمي به والدین توصیه 
کرد که مراقب برگشــت ادرار کودکان باشند و در صورت مشاهده عالمت هاي عفونت ادراري حتما به پزشک مراجعه کنند تا از آسیب رساندن به کلیه ها 
جلوگیري کنند. متخصص جراحي کلیه و فوق تخصص آندویورولوژي به مضرات مصرف زیاد نمک اشاره کرد و گفت: مصرف نمک زیاد داراي عوارض متعددي 
است که سنگ ساز شدن کلیه از جمله آن است و به همین دلیل به مردم توصیه مي شود از مصرف زیاد آن خودداري کنند. استاد دانشگاه علوم پزشکي 
شهید بهشتي اظهار کرد: مصرف زیاد، فشار خون را افزایش مي دهد که این موضوع هم سبب آسیب رساندن جدي به کلیه ها مي شود. وي بر لزوم استفاده 
مناسب آب توسط مردم تاکید کرد و افزود: در صورت مصرف روزانه 8 لیوان آب، مي توان سالمت کلیه ها را حفظ کرد و این عضو هم را از گزند آسیب رها کرد.
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درخواست نخست وزیر لیبی از مسکو برای خروج مزدوران شرکت »واگنر« 
در سایه تنش های امنیتی جدید در طرابلس لیبی، نخست وزیر این کشور از مقامات 
روسیه خواست بر شرکت روسی »واگنر« برای خارج کردن مزدورانش از لیبی فشار 

بیاورند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، عبدالحمید الدبیبه، 
نخست وزیر لیبی که به تازگی به مسکو سفر کرده، تأکید کرد، اولویت های دولت وی 

عقب نشینی مزدوران و نیروهای خارجی است که به صورت غیرقانونی در لیبی هستند. 

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه می گوید مسکو ۱۰ دیپلمات 
آمریکایی را از روسیه اخراج می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
یورونیوز، این اقدام روســیه یک روز پس از آن صورت می گیرد که 
آمریکا تصمیم گرفت ۱۰ دیپلمات روسیه را اخراج و ۳۲ شخصیت 
حقیقی و حقوقی را تحریم کند. ایاالت متحده می گوید این تصمیم 
در واکنش به دخالت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
و حمله هکرهای وابسته به کرملین صورت گرفته است. کاخ سفید 
با انتنشار بیانیه ای ۱۰ دیپلمات روس را به جاسوسی متهم کرد و از 

آن ها خواست خاک روسیه را ترک کنند. تحریم های 
آمریکا که بر پایه فرامین اجرایی رئیس جمهوری آمریکا 
صادر شده از روز ۱۴ ژوئن اجرایی خواهد شد. در سوی 
مقابل حاال وزیر امور خارجه روسیه رسما اعالم کرد که 
مسکو از ۱۰ دیپلمات آمریکایی و سه دیپلمات لهستانی 

می خواهد تا خاک روسیه را ترک کنند. الوروف همچنین اظهار داشت 
به سفیر ایاالت متحده در مسکو »توصیه« کرده تا برای انجام رایزنی 
با واشنگتن، روسیه را ترک کند. تنش ها میان روسیه و آمریکا از زمان 

روی کار آمدن دولت جو بایدن در واشنگتن باال گرفته 
اســت. این در حالی است که مناسبات نسبتا دوستانه 
و یا دست کم »کم خصومتی« طی چهار سال ریاست 
جمهــوری دونالد ترامپ میان کرملین و کاخ ســفید 
حکمفرما بود. دیپلمات ارشد روس در بخش دیگری از 
اظهاراتش تاکید کرد که مسکو ۸ مقام آمریکایی را تحریم می کند و 
از فعالیت های موسسات غیرانتفاعی و آمریکایی در روسیه که در امور 

نظامی فعالیت می کنند جلوگیری خواهد کرد. 

اخراج ۱۰ دیپلمات آمریکایی و ۳ لهستانی  از روسیه
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردستانی: سفارت چین در واشنگتن در بیانیه ای 
اعالم کرد: »مذاکرات آمریکا و ژاپن از چارچوب روابط دو جانبه فراتر 
رفته اســت.« این بیانیه نشأت گرفته از آن است که سران دو کشوِر 
آمریکا و ژاپن بعد از نشســت مشترک، بیانیه ای صادر کردند و برای 
اولین بار در بیش از پنج دهه اخیر به »تایوان« اشــاره می کنند. در 
بیانیه ســفارت »چین« آمده است که »ما بر اهمیت صلح و ثبات در 
دو سوی تنگه تایوان تاکید داریم و از یک راه حل صلح آمیز برای رفع 
مسئله این تنگه حمایت می کنیم.« آن طور که ایرنا نوشته، آخرین بار 
سال ۱۹۶۹ بود که در بیانیه مشترک ژاپن و آمریکا به مسئله تایوان 
اشاره شد. در آن زمان ساتو اِیساکو نخست وزیر وقت ژاپن و ریچارد 
نیکســون رئیس جمهوری وقت آمریکا با یکدیگر گفتگو داشتند. در 
آن زمان هنوز روابط دیپلماتیک این دو کشــور با چین عادی نشده 
بود. چین تایوان را یکی از منافع کلیدی خود می داند. این نشســت 
نخســتین دیدار حضوری بایدن با رهبر یک کشــور خارجی پس از 

عهده داری ریاست جمهوری آمریکا بود. 

<چینیها،آمریکاومتحدانشرا»بادقت«رصدمیکنند
یک استاد دانشــگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا در واکنش به بیانیه ی 
اعتراضی ســفارت چین در واشنگتن نســبت به آن چه در نشست 
»بایدن« و »یوشی هیده ســوگا« گذشته به »آفتاب یزد« می گوید: 
»طبیعی اســت چین نســبت به آن چه در منطقــه و اطراف خود 
می گذرد حساس باشد خاصه آن که آمریکا و یکی از همسایگان چین 

در حال دیدار و رایزنی باشند.« 
امیرعلی ابوالفتح می افزاید: »سیاست نگاه به شرق آسیا باعث خواهد 
شــد تا چین نســبت به متحدان آمریکا یعنی کــره جنوبی و ژاپن 

حســاس تر نیز شده باشد.« این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند با 
رو به ضعف رفتن استرالیا، رقیب اصلی پکن، یعنی توکیو و سئول از 
آن جایی که ارتباطات نزدیکی با ایاالت متحده آمریکا داشته و بازارهای 
مهم اقتصادی را در اختیار خود گرفته اند، چینی ها را مجاب می کند تا 

همه ی رخدادهای این حوزه را با دقت زیر نظر داشته باشند.«

<۲۲اسفند،آیانخستوزیرژاپنبهتهرانمیآید؟
نخستین بار، رسانه های ایران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - به نقل از وبگاه 
خبری »آکســیوس« به نقل از منابــع آگاه از برنامه رئیس جمهور 
آمریکا برای میزبانی نخســت وزیر ژاپن در کاخ سفید در ماه آوریل 
)اواســط فروردین تا اواسط اردیبهشت( خبر دادند. در همان زمان 
اشــاره شــد؛ که به این ترتیب »یوشی هیده ســوگا« اولین رهبر 
خارجــی خواهد بود که در دوره ریاســت جمهوری »جو بایدن« به 

واشنگتن سفر می کند. آکسیوس نشست آتی سران دو کشور آمریکا 
و ژاپــن را فرصتی برای نمایش اتحاد خــود به خصوص در مقابل 
کشورهایی مثل چین دانسته تأکید شده بود دیدار نخست وزیر ژاپن 
و جوبایدن هنوز نهایی نشــده و ممکن است بنابر وضع همه گیری 
کرونا، به زمانی کمی دیرتر موکول شــود که البته این سفر یک بار 
نیز به تعویق افتاد و از اواســط فروردین بــه اواخر این ماه موکول 
شــد. بر اساس خبری که »آکسیوس« در همان زمان منتشر کرده 
بود خاطرنشان می شود که »ســوگا« در تماس تلفنی با بایدن در 
ماه ژانویه برای ســفر به آمریکا ابراز عالقــه کرده بود. بایدن اولین 
نشســت دوجانبه خود را با یک رهبر خارجی، با »جاستین ترودو« 
نخست وزیر کانادا به صورت مجازی برگزار کرد. در زمان مخابره ی 
خبر مورد اشــاره رئیس جمهور ۷۸ساله آمریکا میزبان هیچ یک از 
رهبران خارجی در واشــنگتن نبوده، به هیچ کشوری هم به عنوان 

رئیس جمهور سفر نکرده بود. 
۲۴ اســفند ۹۹ بر اســاس برخی اخبار از بعضــی منابع آگاه مطلع 
شدیم که »ممکن« است »یوشی هیده سوگا« که به تازگی جانشین 
»آبه شینزو« نخست وزیر مســتعفی ژاپن شده بود، در سر راه سفر 
به واشنگتن، توقفی چندســاعته نیز در »تهران« برای انجام برخی 

»رایزنی« ها داشته باشد که البته چنین مسئله ای رخ نداد! 
ابوالفتح معتقد اســت: »اوالً چنین سفرهایی را باید از منابع رسمی 
دنبــال نکرد نه منابع خبری به اصطالح آگاه )!( ثانیاً با توجه به آغاز 
مذاکرات غیر مســتقیم ایران و آمریکا در حاشیه ی »نشست وین« 

لزومی هم نداشت که »سوگار« توقفی نیز در تهران داشته باشد. «
این کارشناس مسائل آمریکا ضمن ابراز بی اطالعی از شدید تر شدن 
ســطح اصطکاک مابین چین و آمریکای بایدن از ســطح تقابل های 
اقتصادی می گوید: »این که می بینیم ایاالت متحده ی آمریکا حساب 
ویژه ای روی منطقه ی شرقی آسیا باز کرده به دولت بایدن و سیاست 
خارجــی دولت وی چندان ارتباطی نــدارد بلکه این یک تصمیم در 
سطح کالن و سیاست های راهبردی ایاالت متحده است که حتی در 

زمان اوباما و قبِل آن نیز مورد اشاره بود.« 
ابوالفتــح تأکید می کند: »از حدود ۳۰ یا ۳۵ ســال قبل نگاه آمریکا 
معطوف به منطقه ی شرق آسیا و به منظور مهار چین بوده که در این 
سال ها این مسئله بیشتر به چشم آمده است.« این کارشناس مسائل 
سیاســی - بین الملل در پایان خاطرنشان می کند که سیاست های 
ایاالت متحده ی آمریــکا در حوزه ی نفوذ چیــن قطعا با همکاری، 
همراهی و هماهنگی کشورهایی نظیر کره ی جنوبی و ژاپن عملیاتی 
خواهد شد و به همین دلیل واکنش های اعتراضی چینی ها نیز هرجا 
که الزم بدانند عیان شــده و طبیعی اســت گو این که چین هرجا 
احساس خطر کند منفعل نبوده و اقدامات الزم را در دستور کار قرار 

خواهد داد! «
کاخ سفید درباره این خبر اظهارنظر نکرده اما سخنگوی ارشد دولت 
ژاپن گفت که توکیو امیدوار اســت نشست سران دو کشور در اسرع 
وقت برگزار شــود. او در عین حال گفت که هنــوز زمان دقیق این 

نشست مشخص نشده است. 

»سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکا و اعتراض چینی ها« در گفتگوی آفتاب یزد با امیرعلی ابوالفتح

چینیها،آمریکاومتحدانشرا»بادقت«رصدمیکنند

رائول کاسترو تایید کرد که از سمتش به عنوان دبیر حزب کمونیست 
کشورش کناره گیری می کند و با این کار، به چندین دهه حکومت خانواده 
کاسترو در این کشــور آمریکای التین پایان می دهد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از شبکه خبری هیل، رائول کاسترو در سخنرانی آغازین کنگره 
جدید کوبا بر کناره گیری اش به عنوان دبیر نخست حزب کمونیست این 
کشور تاکید کرد؛ اگرچه خروجش از صحنه سیاست کوبا بیانگر موجی 
از تغییرات یا بازســازی روابط با آمریکا نیست. کاسترو ۸۹ساله در این 
سخنرانی گفت که آماده انتقال قدرت به رهبران جوانتری است که مملو 

از انرژی و روحیات ضد امپرالیستی هستند. کاسترو به نمایندگان حزب 
گفت: من به شــدت و قدرت ذاتی مثــال زدنی و درک هموطنان خود 
اعتقاد دارم و تا زمانی که زنده ام آماده دفاع از میهن، انقالب و سوسیالیسم 
خواهم بود. کاسترو در سال ۲۰۱۸ و پس از آن از عنوان رئیس جمهوری 
کوبا کناره گیری کرد که برای دو دوره در این سمت بود. »میگوئل دیاز 
کانــل برمودز« جای وی را به عنوان رئیس جمهوری کوبا گرفت. هنوز 
هیچ فردی برای رهبری حزب کمونیست کوبا در نظر گرفته نشده اگرچه 
کاســترو خودش اعالم کرد که انتظار دارد برمودز یکبار دیگر جای او را 

بگیرد. اظهارات کاسترو یک تغییر تاریخی برای کشور است که از انقالب 
۱۹۵۹ در کوبا خودش یا برادرش فیدل در راس امور بودند. فیدل کاسترو 
در ۲۰۱۶ درگذشت. با وجود آنکه رائول کاسترو قرار است از رهبری حزب 
حاکم کوبا کناره گیری کند، اما انتظار می رود که همچنان بر دولت این 
کشور آمریکای التین نفوذ داشته باشد. خروج کاسترو از حزب کمونیست 
کوبا در بحبوحه یکسری چالش ها از جمله اقتصاد بی رونق و پاندمی کرونا 
اتفاق می افتد. البته خروج وی از حزب کمونیست به نظر سیاست های کوبا 

را با تغییراتی شگرف همراه نخواهد کرد. 

تریبون رسانه نظامی آمریکا اعالم کرد، پس از 
اینکه دولت آمریکا قرارداد فروش جنگنده های 
اف-۳۵ به امــارات را تصویب کرد، گروهی از 
دموکرات های سنا پیش نویس قانونی را مطرح 
کردند که فروش جنگنده های اف-۳۵ توسط 

آمریکا به امارات را منع می کند. 
به گزارش ایسنا، تریبون رسانه نظامی آمریکا 
»دیفنس نیوز« در گزارشــی اعالم کرد، باب 
منندز ســناتور ایالــت نیوجرســی و رئیس 
کمیسیون روابط خارجه سنای آمریکا و دیان 
فاینشتاین ســناتور ایاالت متحده از کالیفرنیا 
از دولت واشــنگتن خواستند ضمانت هایی به 
کنگره بدهد مبنی بر اینکه تکنولوژی موجود 

در جنگنده های اف-۳۵ که شــرکت الکهید 
مارتین تولید می کند، حساس نبوده و امنیت 
رژیم صهیونیســتی را تهدید نمی کند. هدف 
از پیش نویس قانونی که در ســنا مطرح شده 
قرارداد فــروش ۵۰ فروند جنگنــده اف-۳۵ 
به ارزش ۱۰.۴ میلیارد دالر به امارات اســت. 
منندز گفت، با توجه به ســواالت موجود که 
بی جواب مانده اســت به خصوص ســواالت 
مربــوط به تبعات این قــرارداد بر امنیت ملی 
آمریکا و منافع تکنولوژیکی و نیز تبعات آن بر 
ثبات منطقه، درباره عواقب و پیامدهای ناشی 
از فروش این جنگنده های بســیار پیشــرفته 

نگران است.

رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با دبیرکل 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( بر لزوم حمایت از 
دولت جدید لیبی تاکید کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقــل از المیادیــن، رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه و ینس اســتولتنبرگ، 
دبیرکل ناتــو تماس تلفنی پیرامون مســائل 
منطقه ای، افغانستان و بحران روسیه و اوکراین 
برقرار کردند. دفتر ارتباطات ریاست جمهوری 
ترکیه اعالم کرد طرفین در این تماس تلفنی، 
پیرامون مسائل منطقه ای به ویژه بحران روسیه 
و اوکراین، دریای اژه، مدیترانه شرقی، تحوالت 
لیبی و افغانستان تبادل نظر کردند. اردوغان در 
این گفتگوی تلفنی اظهار داشت: باید از دولت 

جدید لیبی در زمینه دفاعی و امنیتی پشتیبانی 
شود. ترکیه نیز در چارچوب توافق نامه های امضا 
شده در این راســتا همکاری و حمایت الزم را 
انجام خواهــد داد. اردوغان در ادامه به دبیرکل 
ناتو گفت: حمایت از افغانســتان با استفاده از 
امکانات و توانایی های ناتو باید به موثرترین شکل 
ممکن ادامه یابد. وی درباره تحوالت روســیه و 
اوکراین نیز تصریح کرد: بحران روسیه و اوکراین 
باید از طریق گفتگو و بر اساس تمامیت ارضی 
اوکراین و توافق های مینسک حل شود. اردوغان 
تاکید کرد که در نتیجه اقدامات سازنده و تداوم 
رایزنی های ترکیه، امروزه جو آرامی در دریای اژه 

و مدیترانه شرقی حاکم است. 

طرح سنای آمریکا 
برای منع فروش اف-۳۵ به امارات

تاکید اردوغان بر حمایت از لیبی 
در گفتگو با دبیرکل ناتو

سیاسی

مکث

انفجار در مسیر کاروان 
ائتالف آمریکا در جنوب عراق

یک منبع امنیتی مسئول از وقوع انفجاری در 
مسیر کاروان وابسته به نیروهای ائتالف تحت 

امر آمریکا در جنوب عراق خبر داد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از شــفق نیوز، این 
منابع گفت، یک بمب دستی در مسیر کاروان 
وابسته به نیروهای آمریکایی در غرب ذی قار 

واقع در جنوب عراق منفجر شد. 
بــه گفته منبع مذکور، این انفجار خســارت 
جانی در پی نداشــت و کاروان هم به مسیر 

خود ادامه داد. 

دولت 
عامل تورم

ادامه از صفحه اول:
حاال که نفت نمی فروشیم دولت باید درآمد 
خود از مالیات را افزایش دهد. در کشورهای 
غربی دولت خــودش فعالیت اقتصادی مثل 
نفت انجام نمیدهد، وهمه درآمدش از دریافت 
مالیات است. بیش از ۶۰ میلیون ایرانی یارانه 
دریافت می کنند. یعنی ما ۶۰ میلیون نفر با 
درآمد کم داریــم؟ افراد پولدار نباید دیناری 
یارانه دریافت کنند. دولت با چاپ اســکناس 
و ســایر کار های غلط برای راضی نگه داشت 
مردم، سیاستهای اشتباه اقتصادی انجام داده 

که این خود عامل بزرگ تورم است.

ضرورت جبران خطاهای
بورسی دولت در دوران گذار

ادامه از صفحه اول:
به عنوان مثال اکنون وضعیت بانک های کشور 
به لحاظ عملیاتی خوب است و در شرایطی که 
احتمال بازگشــت به برجام و باز شدن فضای 
اقتصادی کشور وجود دارد، بی شک خارجی ها 
در ایران نیازمند بســتر انجام مناسبات مالی 
هستند. بنابراین یا باید از ما مجوز ایجاد بانک 
بگیرند و یا باید سهام بانک های ما را بخرند. اگر 
قرار باشد خارجی ها با قیمت های کنونی سهام، 
سهامدار بانک های ما شوند خطر بزرگی برای 
اقتصاد کشور در »ارزان فروشی سهام بانک ها« 
وجود دارد. این مسئله در خصوص سهام سایر 
صنایع، شــرکت ها و پاالیشگاه ها و... نیز برقرار 
اســت و این مهم با محاســبه ارزش دالری و 
مقایسه آن با قیمت های کنونی سهام آن ها در 

بورس قابل لمس است...

<آبراِگلنکنیم...
ذکر این نکته ضروری اســت؛ در شرایطی که 
دولت سرمست و مغرور از شکار بزرگ خود در 
بازار سرمایه بوده است و سهامداران در زیر بار 
بی تدبیری دولت شــانه خم کرده اند، برخی از 
»آب ِگل آلود بورس« برای خود ماهی می گیرند. 
»حقوقی ها و سهامداران عمده« با ایجاد ترس 
بیشــتر در بین سهامداران ُخرد، ضمن فروش 
سهام خود در قیمت های باال، بارها ارزنده ترین 
ســهام بازار را در کمتریــن نرخ ها جمع آوری 
کرده انــد و برنامه ای را برای در دســت گیری 
سیت های مدیریتی و در اختیار گرفتن کنترل 
شرکت های بزرگ دنبال کرده و می کنند. این 
نیرنگ ها با تکیــه برالگوریتم های معامالتی و 
بررسی موشکافانه کلیه معامالت ماههای اخیر 
بازار سرمایه قابل پیگیری است. سازمان بورس 
به عنــوان نهاد ناظر با رصــد دقیق معامالت 
می تواند ببیند چه کســانی در قیمت های باال 
فروخته اند و سپس در قیمت های پایین خریده 
و روی ســهم ها رِنج های منفی کشیده اند. با 
بررسی حجم های سنگین معامالت یک ساله 
اخیر مســائل بســیاری روشــن می شود که 
 می تواند مسیر را برای سالم سازی بازار سرمایه 

هموار کند. 

<حرفآخر...
برخی می گویند بانک مرکزی با سقوط بورس 
به دنبال »سوزاندن نقدینگی و کنترل تورم« 
بوده اســت، اما باید بگوییم بــا فرض اتخاذ و 
اجرای چنین سیاســتی، با تکیه بر آمارهای 
واقعــی می توان گفت که در این کار هم موفق 
نبوده است! در شرایطی که پول از بورس خارج 
می شــد، به ســمت بازارهای دیگر و از جمله 
ارزهای دیجیتال رفــت و اکنون نه تنها بانک 
مرکزی در اجرای این سیاست احتمالی توفیقی 
نداشته، بلکه سبب افزایش نقدینگی در »فوران 
قیمتی ارزهای دیجیتال« شده است. همچنین 
با دست خود سبب »خروج سرمایه« از کشور 
در قالب ارز دیجیتال و سایر سرمایه گذاری نیز 
شده است. این سیاســت ها نه تنها به اقتصاد 
کشــور ضربات سنگینی را وارد کرده، بلکه راه 
سیاست گذار را برای جبران آسان این اشتباهات 
ناهموار کرده است. چراکه »اعتماد عمومی« را 
نیز از بین برده اســت. این در حالی است که 
با کنترل صحیح بهترین و امن ترین بازار برای 
نقدینگی کشور »بازار سرمایه« بوده است و این 
مسئله اکنون نیز تنها راه نجات سیاست گذاران 
در »گرداب خودساخته دولت دوازدهم« است.
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۲۲۲۱- آقــای روحانــی! چند درصد از 
اصول حقوق شهروندی که مطرح کردید 
محقــق گردید؟ رک و راســت به مردم 

توضیح دهید. )۱/۲۴(
۲۲۱۲- جلب مــردم برای انتخابات آن 
هم مردمی که روحیــه خوبی به خاطر 
مشکالتشان در زندگی دارند کار بسیار 

دشواری است. )۱/۲۴(
۲۲۰۱- چه عواملی باعث می شود امثال 
خاوری، بابک زنجانی، طبری یا حســن 
رعیت رشــد کنند؟ چرا از اساس جلوی 

رشد فساد گرفته نشد؟ )۱/۲۴(
۲۱۵۳- چــه در موضوع ویروس کرونا و 
واکسینه کردن جامعه، چه درباره اقتصاد 
کشور مسئوالن باید تصمیمات اورژانسی 

بگیرند. )۱/۲۴(
۲۱۴۹- جــز قشــر انــدک در جامعه، 
اکثریت جامعــه درگیر بحران اقتصادی 
شــده اند. زندگــی آنها هم بــه همین 
دلیل دچار بحران اختالف شــده است. 
مســئوالن واقعیات جامعــه را در نظر 

بگیرند. )۱/۲۴(
۲۱۴۵- اگر من تمام تالشم را در زندگی 
می کنم اما موفق نیســتم، چون اقتصاد 
آشفته اســت. تورم باالســت و درآمد 
من جوابگوی تورم نیســت. مقصر من 
 نیستم و تمام قصور به گردن مسئوالن 

است. )۱/۲۴(
۲۱۳۵- مســئوالن به موضــوع فاجعه 
واکســن هم توجه کننــد. قیمت های 
نجومی مســکن و اجاره خانــه غیرقابل 
تصور اســت. خریــد خانه کــه هیچ؛ 
مستاجری هم برای طبقات پایین دارد 

غیرممکن می شود. )۱/۲۴(
۲۱۲۱- وضعیت جامعه ما چه از لحاظ 
ویروس کرونا چه مسائل اقتصادی دارد 
به بدترین حالت ممکن نزدیک می شود. 
می ترســیم کنتــرل اوضاع از دســت 

مسئوالن در رفته باشد. )۱/۲۴(
۲۱۰۵- دردهایی به این مردم رفته که 
در طول تاریخ بی سابقه بوده. این رنج ها 

کی تمامی دارد؟ )۱/۲۴(
۲۰۵۹- آیــا طبــق دســتور وزارت راه 
درون جاده ای  مســافربری  اتوبوس های 
موظف هســتند بــا ۵۰ درصد ظرفیت 
مســافر ســوار کنند؟ آیا شــرکت های 
مســافری و رانندگان به این قانون تن 
می دهند؟ من که با اتوبوس سفر کردم 

ظرفیت آن تکمیل بود. )۱/۲۴(
۲۰۵۰- کشتی اسرائیلی به هر دلیلی که 
مورد حمله قرار گرفته ما از این موضوع 
خوشحال هستیم. خرابکاری های آنها در 
سایت نطنز باید در حد قابل قبول پاسخ 

داده شود. )۱/۲۴(
۲۰۴۷- کاش ائتالف های انتخاباتی سراغ 
افــراد جدید و تفکرات جدیدتر و به روز 
می رفتند. مردم دوست دارند کاندیداهای 

جدیدتری را مشاهده کنند. )۱/۲۴(
۲۰۳۵- حداقــل چین و روســیه باید 
واکســن موردنیاز کشــورمان را تامین 
کنند. این میزان واکسن هایی که ارسال 
کردند در حد کفاف برای اکثریت جامعه 

نیست. )۱/۲۴(
۲۰۲۵- آقای همتی کاهش ذخائر ارزی 
ما را تکذیب کرده، اما اگر کاهشی نداشته 
چرا وضع بــازار ارز و تامین ارز موردنیاز 

آنقدر دچار مشکل شده است. )۱/۲۴(
۲۰۲۱- از مجلس خواهشمندیم در ایام 
حساس مذاکرات نشست مشترک برجام 
ســر راه دولت مانع تراشی نکند. آرامش 
تیم دیپلماسی را هم لطفا به هم نزنند. 
دستگاه دیپلماسی ما تیم بسیار مجرب 

بوده و کار خود را بلد است. )۱/۲۴(
۲۰۱۴- من واقعا نمی دانم مقصر اصلی 
افزایش شــیوع کرونا کیســت؟ باالخره 
اشکاالت مدیریتی و اختالف در مدیریت 

آن قابل انکار نیست. )۱/۲۴(
۲۰۱۱- دولت بایدن اگر به حقوق بشر 
عالقه مند است، بداند تحریم های ظالمانه 

نقض آشکار حقوق بشر است. )۱/۲۴(
۱۹۵۰- حملــه بــه تاسیســات نطنز 
می توانست تبدیل به یک فاجعه انسانی 
هم بشــود. اروپایی ها چرا خفه شدند و 

اسرائیل را محکوم نکردند؟ )۱/۲۴(
۱۹۴۵- کسانی که تحریم ها را دور زدند 
آیا نمی توانند واکسن وارد کنند؟ امروز 
مردم نیاز جدی به واکسینه شدن دارند. 

)۱/۲۴(
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیامکوتاه:3000141427

رئیس جمهوری آمریکا در اولین نشست دوجانبه رو در روی خود از زمان ورود به کاخ سفید میزبان یوشیهیده سوگا، نخست وزیر 
ژاپن شد. طرفین درباره دیدگاه اســتراتژیک خودشان برای هند - پاسیفیک در مواجهه با رشد چالش هایی از جانب چین و 
کره شمالی رایزنی کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری 
مشترکی با یوشیهیده سوگا گفت: ژاپن و ایاالت متحده جزو دو دموکراسی قوی در این منطقه هستند و ما به پیشبرد و دفاع از 
ارزش های مشترکمان از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون متعهد هستیم. ما برای اثبات اینکه دموکراسی ها هنوز می توانند رقابت 
کنند و در قرن بیست و یکم پیروز شوند، با یکدیگر همکاری می کنیم و می توانیم برای مردم خودمان در مواجهه با تغییر سریع 
جهان حاصلی داشته باشیم. این مقام ها همچنین بر لزوم مقابله با چالش هایی در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی تاکید 
کردند که اشاره ای به رشد قدرت نمایی پکن است. بایدن در سخنانش به نام تایوان اشاره ای نکرد. نگرانی هایی در دیده بان های 
بین المللی مبنی بر اقدام نظامی احتمالی چین علیه این جزیره خودگردان وجود دارد. چین همچنین بابت حقوق بشر و همچنین 
مداخله در کودتای میانمار و رفتار با اویغورها زیر ذره بین اســت. نخست وزیر ژاپن بر اهمیت روابط سه جانبه میان کشورش با 
آمریکا و کره جنوبی برای مدیریت کره شمالی تاکید کرد. پیونگ یانگ به تازگی یک سری پرتاب های موشکی جدید داشته و به 
تماس های دولت بایدن پاسخی نمی دهد. همچنین بایدن به تعهدش به گروه »چهار« شامل آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا به منظور 
توزیع واکسن و دیگر مسائل منطقه ای اشاره کرد. رهبران آمریکا و ژاپن همچنین درباره المپیک های تابستانی که امسال در توکیو 
برگزار می شود، رایزنی کردند. بایدن به اهمیت این بازی ها برای ژاپن اشاره کرد اما هیچ کدام از آن ها اشاره ای نداشتند که آیا باید 
بازی های المپیک در بحبوحه پاندمی کرونا برگزار شود یا خیر. بایدن همچنین گفت که دو طرف برای تشکیل یک شراکت جدید 
که بتواند برای چالش های مشترک مورد استفاده قرار بگیرد، به ویژه پاندمی کرونا توافق کرده اند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
گفت که دو کشور در امنیت، سالمت و تالش برای دستیابی به اصالحات در سازمان جهانی بهداشت همسو هستند. جن ساکی، 
سخنگوی کاخ سفید هم گفت که این رهبران در ضیافتی به منظور صرف غذا شرکت نداشتند و مقام ها حین مالقات در نشست ها 
فاصله ایمن خود را حفظ کرده اند. او گفت: این دیدار شبیه به نشست های دوجانبه مرسوم که در گذشته برگزار می شد، نبود و ما 

منتظریم تا از این جنبه و از خیلی جهات به گذشته عادی بازگردیم. 

رایزنیبایدنونخستوزیرژاپنباتمرکزبرچینوکرهشمالی |

نخســت وزیر ژاپن از آمادگی خود بــرای مالقات بدون 
پیش شرط با کیم جون اون، رهبر کره شمالی خبر داد تا 
روابطی سازنده میان دو کشور ایجاد و راه حلی برای مسئله 
ربوده شدگان اندیشیده شود. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن 
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن گفت: 
من خودم را برای مالقات بدون پیش شــرط با رئیس کیم 
جونگ اون به منظور حل و فصل مسئله ربوده شدگان و برای 
ایجاد روابطی سازنده با کره شمالی آماده کرده ام. ژاپن تاکید 
دارد که کره شــمالی 17 تن از شهروندان آن را در دهه 70 
و ۸0 میــالدی به منظور آموزش زبان ژاپنی و فراگیری در 
مدارس جاسوســی ربوده است. کره شمالی در سال 2002 
اذعان کرد که عوامل آن 13 شهروند ژاپنی را ربوده اند اما 
هرگونه دست داشتن در ناپدید شدن افراد دیگر را رد کرد.

نخستوزیرژاپنآمادهدیداربدونپیششرط
باکیمجونگاون

|

یک دیپلمات ارشد چینی گفت سیاست آمریکا در قبال چین، »بسیار منفی« است، در حالی که همزمان با تمرکز دولت بایدن 
بر مبارزه با کووید 19 و تبلیغ احیای اقتصادی، همکاری دو کشــور می تواند بســیار بااهمیت باشد. به گزارش ایسنا به نقل از 
آسوشیتدپرس، »لی یوچنگ«، معاون وزیر خارجه چین در مصاحبه مفصلی با آسوشیتدپرس اظهار کرد: به نظر می رسد آمریکا 
در حال تأکید بر مقابله و کاهش همکاری است. وی با بیان اینکه چنین رویکردی فاقد روحیه رو به جلو است، آن را بسیار منفی 
توصیف کرد. لی گفت: چین توأمان با مقابله بایدن با ویروس کرونا و اقتصاد، می تواند شریکی برای آمریکا محسوب شود. وی 
خاطرنشان کرد: تصور اینکه دو اولویت مذکور )کرونا و اقتصاد( بدون همکاری سالم چین و آمریکا حل شود، برای من دشوار است. 
معاون وزیر خارجه چین همچنین اشاره کرد، غیرمحتمل است که چین در نشست تغییرات آب وهوایی که به درخواست جو بایدن 
برای روزهای آینده ترتیب داده شده، تعهدات جدیدی بدهد. این صحبت در حالی مطرح شد که »جان کری«، نماینده بایدن در 
آب وهوا در دومین روز جلسات غیرعلنی با همتایان چینی در شانگهای، مشغول صحبت درباره این موضوع بود. لی تصریح کرد: 
برای کشور بزرگی با جمعیت 1.4 میلیارد نفر، چنین اهدافی به آسانی محقق نمی شوند. برخی کشورها خواستار آن هستند که 

چین زودتر به این اهداف دست یابد. متأسفانه این موضوع چندان واقع بینانه نیست. 

پکنسیاستآمریکادرقبالچینرا»بسیارمنفی«دانست |

رائول کاسترو از سمتش به عنوان رهبر حزب کمونیست کوبا کناره گیری کرد



آفتاب یزد- گروه شــبکه: همه جا صحبت 
از یک دزدی اســت که برخــی از مدیران 
شــهرداری آبادان آن را رقم زده اند. آن ها با 
وقاحت از سهمیه واکسن کرونای پاکبان هایی 
سوء استفاده کرده اند که به سبب شغل شان 
بیشتر در معرض این بیماری وحشتناک قرار 
دارند. حاال همه عصبانی اند و شاکی، چرا که 
بسیاری از بیماران خاص و سالمندان و حتی 
کادر درمان هنوز واکسینه نشده اند و در این 
شرایط این افراد به ظاهر مسئول، با تقلب اسم 
خود را در سهمیه پاکبانان قرار دادند و با دور 
زدن قانون واکسینه شدند. اولین بار این ماجرا 
را شکراهلل سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی آبادان طی گفتگویی مطرح کرده 
و گفته بود: »پاکبان ها یکــی از اولویت های 
تزریق واکســن کرونا بودند و طبق فهرستی 
که از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز 
 بهداشت ارسال شده، افراد واکسن کووید- ۱۹

را دریافت کرده اند. متأســفانه در این میان 
تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای 
شهر آبادان واکســن را دریافت کرده اند. با 
توجه به اینکه مدیران شــهرداری و اعضای 
شورای شهر آبادان، ماسک بر چهره داشتند، 
شناسایی آنان برای همکاران ما هنگام تزریق 
واکسن امکان پذیر نبود اما نامشان در فهرست 

ارسالی از سوی شهرداری قرار دارد.« 

< خود پاکبان ها خواستند که ما واکسن بزنیم! 
بعد از آن علیرضا احمدی، رئیس شــورای 
عالی اســتان ها عنوان کرد: »اعضای شورای 
شهر آبادان واکســن کرونا تزریق نکردند. از 
۱۰۴نفری که واکسن در آبادان دریافت کردند 
۸نفر از مدیران شــهرداری بودند، ۲۴نفر هم 
شهروندانی که دارای بیماری زمینه ای بودند.« 
به این ترتیــب علیرضا احمدی، عامل اصلی 
این تخلف را شهرداری آبادان عنوان کرد. از 
آنجا که در چنین مواقعی مسئوالن ید طوالیی 
در توجیه کردن دارند این بار هم شــهردار 
آبادان با بهانه تردید پاکبان ها در واکســن 
زدن، درصدد توجیه اقدامشان برآمده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران محمود رضا 
شیرازی شهردار آبادان گفته است: »شهرداری 
آبادان مانند سایر شهرداری های کشور سهمیه 
تزریق واکســن کرونا به پاکبان ها را دریافت 
کرد که متاســفانه این موضوع در روزهای 
 اخیر باحواشــی زیادی همراه بود.« او ادامه 
داد: »پاکبان ها مجموعــه ای از ارکان اصلی 
هر شهرداری هســتند و ۲۱۹ واکسن کرونا 
به شهرداری آبادان جهت تزریق به پاکبانان 
اختصاص یافت و تعداد پاکبانان شــهرداری 
آبادان بیش از ۵۰۰ نفر است.« شهردار آبادان 
افزود: »۱۴ تن از پاکبانانی که داوطلب دریافت 
واکسن ســینوفارم بودند به جهت تردید و 
استرسی که داشتند در مراسم تزریق واکسن 
حاضر نشدند و علت ترس آنان ناشناخته بودن 
این واکسن بود.« شیرازی بیان کرد: »پاکبانان 
خواهان ایــن بودند که بنــده و امام جمعه 
شهرستان آبادان که در مراسم حاضر بودیم 
قبل از آن ها این واکســن را دریافت کنیم 
 تعدادی از آن ها انصراف دادند و هشــت یا 
هفت نفر از این پاکبانان در این مراسم، واکسن 
دریافت کردند.« شهردار آبادان تصریح کرد: 
»چهار یا پنج روز بعد از مراسم به بنده اطالع 
داده شــد که داوطلبی از بین پاکبانان حاضر 
به تزریق واکسن نیست و بنده به واحدهای 
مختلف خدمات شــهری دستور دادم که هر 
مســئولی در حوزه پاکبان ها با کارکنان خود 
صحبت کند و با آن ها به مرکز بهداشت جهت 
تزریق واکســن مراجعه کنند.« محمودرضا 
شــیرازی عنوان کرد: »۹ نفر از مسئولین از 
 جمله بنده و ۸ نفر از کارشناســان مسئول، 
یکی از معاونین خدمات شهری، مدیر سازمان 
آبادان  شهرداری  بهداشتی  مشاور  پسماندو 
بعد از ترغیب پاکبانان قبل از تزریق آن ها این 
۹نفر مسئول واکسن کرونا را دریافت کردند.« 
از ۲۱۹ واکسن کرونایی  آبادان گفت:  شهردار 
که باید به پاکبانان شــهرداری آبادان تزریق 
می شد، متاســفانه تنها ۱۰۴ واکسن به این 
پاکبانان تزریق شــد لذا ۱۱۵ واکسن کرونا 

باقی مانده اســت. « او ادامه داد: »هیچ کدام 
از اعضای شــورای شهر آبادان واکسن کرونا 
دریافت نکردند و اصال خواســته ای در این 
خصوص از ما نداشــتند. پاکبانان سراســر 
کشور نســبت به تزریق واکسن سینو فارم 
دچار تردید و استرس شده بودند و شاهد این 
موضوع هستیم که در شهرهای مختلف کشور 
مسئولین مربوطه همراه پاکبانان واکسن کرونا 
را دریافت کرده انــد.« او عنوان کرد: »هدف 
ما این بود که همه پاکبانان واکســن کرونا را 
دریافت کنند و حقی از آن ها ضایع نشــود 
همچنین ۲۴ واکســن از واکسن هایی که به 
شهرداری آبادان جهت تزریق به پاکبانان تعلق 
گرفته بود به بیماران زمینه ای خارج از حوزه 

شهرداری آبادان تزریق شد.« 
نوشادی، سرپرست شهرداری اهواز نیز با اشاره 
به وجود فضای بی اعتمادی میان پاکبان ها در 
زمینه تزریق واکســن کرونا، گفت: »برخی 
از پاکبان ها تصور می کنند تســت واکسن بر 
روی آن ها در حال انجام اســت و این واکسن 
استاندارد نیست به همین دلیل رغبتی برای 
تزریق واکسن ندارند، که این ذهینت غلط باید 
شکسته شود زیرا واکسنی که به شهرداری 
اهواز اختصاص داده شــده از همان سهمیه 
استان است که سایر گروه ها اعم از پزشکان و 
پرستاران نیز آن را دریافت کرده اند.« نوشادی 
با بیــان اینکه با هماهنگی دانشــگاه علوم 
پزشکی اهواز به تعدادی از مدیران شهرداری 
واکسن تزریق می شود، افزود: »ما نمی توانیم 
افراد را به تزریق واکسن مجبور کنیم و تنها راه 
حلی که به ذهنمان رسید این است که مدیران 
در مقابل کارکنان همان واکســن را تزریق 
کنند تا این معضل حل شود.« نوشادی با بیان 
اینکه ماهیت کار شهرداری خدمات رسانی به 
شهروندان است، اضافه کرد: »بیماری کارکنان 
شهرداری در خدمات رســانی به شهروندان 
مشکل ایجاد می کند، این در حالیست که همه 
بدنه شهرداری از مدیران تا کارکنان، درگیر 
بیماری کرونا بوده و تعداد زیادی مبتال به این 

ویروس شده و یا فوت کردند.« 

< واکسن کرونا نزده ام
اما در میان استفاده کنندگان از واکسن پاکبانان، 
عالوه بر مدیران شهرداری، نام امام جمعه آبادان 
نیز به چشــم می خورد که وی این موضوع را 
تکذیب کرده است. حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیمی پور اظهار داشت: »اخیراً شایعه شده 
که بنده واکســن کرونا دریافت کرده ام و باید 
اعالم کنم که تاکنون هیچ گونه واکسنی تزریق 
نکرده ام.« وی با بیان اینکه مطمئناً واکســن 
نخواهم زد تا افراد اولویت دار استفاده کنند، 
افزود: »منتظر می مانم تا واکســن ایرانی که 
کشورمان  جوان  متخصصان  دسترنج  نتیجه 
است را تزریق کنم.« امام جمعه آبادان گفت: 
»فعاالن فضای مجازی و رســانه ها در پخش 
خبرها و حفظ آبروی افراد در ماه شریف رمضان 

دقت بیشتری کنند.« 

< ورود دادستانی به ماجرا
با این حال دادستان عمومی و انقالب آبادان 
از تشکیل پرونده در شعبه ۳ بازپرسی برای 
پیگیری قضائی تزریق واکسن کرونا به برخی 
از مدیران شــهرداری آبادان در قالب تزریق 

به پاکبان ها خبر داد. حمید مرانی پور گفت: 
»دستگاه قضائی تحقیقات خود در خصوص 
سوء استفاده از سهمیه واکسن کرونای پاکبانان 
از سوی برخی مدیران شهرداری آبادان را با 
قاطعیت دنبال می کند.« دادستان آبادان اظهار 
داشت: »در پی اقدام برخی مدیران شهرداری 
آبادان و دریافت واکسن کرونا به جای پاکبانان 
موضوع بالفاصله در دســتور کار دادستانی 
آبادان قرار گرفت. دستگاه قضائی تحقیقات 
فنی و میدانی خود را توسط مراجع مختلف 
آغاز کرده است.« مرانی پور اضافه کرد: »پس 
از تکمیل تحقیقات، اگر مشخص شود شخصی 
با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود به جای 
پاکبان ها واکسن کرونا دریافت کرده است با 
وی برخورد قاطع قانونی خواهد شد. همچنین 
اگر افراد دیگری در رابطه با تزریق واکســن 
کرونا تبانی کرده باشــند دستگاه قضائی در 
راستای حقوق عامه با آن افراد برخورد الزم را 

انجام می دهد.« 

< دستور وزیر بهداشت 
از ســوی دیگر در پی ســوء استفاده برخی 
از مدیران و کارمندان شــهرداری آبادان در 
راستای تخصیص سهمیه واکسن به پاکبانان، 
به رئیس دانشکده  نامه ای  وزیر بهداشت در 
علوم پزشــکی آبادان، دســتور عزل فوری 
معاون بهداشــتی و مدیران ناظر بر اجرای 
برنامه ایمن سازی را صادر کرد. به گزارش ایسنا 
متن نامه وزیر بهداشــت به شرح زیر است: 
»متاسفانه با خبر شدیم که بعضی از مدیران 
و کارمندان منتســب به شهرداری آبادان در 
راستای تخصیص سهمیه واکسن به پاکبانان 
از این حرکت خداپســندانه و خیرخواهانه 
برای گروهی که در معرض شــدید آلودگی با 
پسماندهای آلوده قرار دارند، سوء استفاده و 
واکسن تزریق نموده اند. این در حالی است که 
تاکنون مسئولین ارشد وزارتخانه که مستمراً 
با  بازدیدهای میدانی در معرض گرفتاری  در 
ویروس می باشند و به عنوان گروه اولویت دار 
پزشکی حق استفاده از واکسیناسیون را دارند 
به نفع نیازمندان دیگــر، از این حق قانونی، 
شرعی و عرفی خود گذشتند. گروهی که در 
اولویت های ســوم و چهارم می باشند چنین 
سوءاستفاده ای نموده اند. لذا ضروری است در 

اسرع وقت موارد زیر اجرا شود: 
۱- معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای 

برنامه ایمن سازی در اسرع وقت عزل گردند. 
۲- کلیه کســانی که عامداً بــا این رفتار 
غیرمنصفانه و سوءاستفاده همراهی کرده اند و 
کسانی که به نحو ناشایست و ناعادالنه واکسینه 
شده اند، به مراجع قانونی معرفی شوند. بدیهی 
است هرگونه تکرار مورد فوق الذکر با برخورد 

محکم تری مواجه خواهد شد.« 

< تکرار ماجرا این بار در گلستان
اما این قصه سر دراز دارد چرا که خبر می رسد 
که این ماجرا در گوشــه دیگری از کشورمان 
چون استان گلســتان نیز تکرار شده است. 
به گزارش تابناک و بنا به اعالم دانشگاه علوم 
برای  واکسن کرونا  تزریق  پزشکی گلستان، 
۲۴ نفر از پاکبانان شهر علی آبادکتول انجام 
شد. اما در لیست ۲۴نفره پاکبانان شهرداری 
علی آبادکتول، نام ۲تن از مدیران شهرداری و 

یکی از پیمانکاران و همسرش به چشم می خورد. 
با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل ابالغی 
وزارت بهداشت، پاکبانان یکی از اولویت های 
تزریق واکســن کرونا محسوب می شوند به 
همین منظور در مرحله اول، تزریق واکســن 
کرونا برای ۲۴ نفر از ۴۵ پاکبان شــهرداری 
علی آبادکتول در دستور کار قرار گرفت که 
سهمیه فوق مورد سوءاستفاده ۲ تن از مدیران 
 شــهرداری و یکی از پیمانکاران و همسرش 

قرار گرفت. 

< برکناری رئیس شبکه بهداشت علی آباد 
اکنون در این راستا معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان گفت: »رئیس شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان علی آباد به دلیل 
تزریق غیرقانونی واکسن کرونای پاکبانان این 
شهر به برخی از مدیران شهرداری برکنار شد.« 
ناهید جعفری در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
»پس از بررسی به عمل آمده، کوتاهی رئیس 
شبکه بهداشت علی آباد قطعی تشخیص داده 
شد. تزریق این واکسن روز جمعه انجام شد و 
طبق برنامه قرار بود واکســن کرونا به ۲۴ نفر 
از پاکبانان علی آباد تزریق شــود که به دلیل 
حضور نیافتن تعدادی از آن ها، چهار واکسن 
به پیمانکار و سه نفر دیگر از پرسنل خدمات 
شهری شهرداری تزریق شد.« جعفری گفت: 
»اگر در تزریق واکسن به پاکبانان، افراد غیر 
از این قشــر واکسینه شده اند، مقصر شبکه 
بهداشت نبوده و عامل آن شهرداری به عنوان 
ارائه دهنده لیست اســت.« غالمرضا حاتمی 
نیز  اسالمی علی آبادکتول  سخنگوی شورای 
اظهار داشت: »شــهرداری علی آباد لیست 
۴۵نفره از پاکبانان را برای تزریق واکســن در 
اختیار مرکز بهداشــت قرار داد که با انجام 
قرعه کشــی، ۲۴ نفر برای تزریق واکســن 
انتخاب شدند.« ســخنگوی شورای اسالمی 
علی آباد کتول افزود: »در روز تزریق، تعدادی از 
پاکبانان در محل تزریق حاضر نشدند و تماس 
فراوان با آن ها بی نتیجــه ماند. از آنجایی که 
بسته واکسن باز شده و احتمال فاسد شدن آن 
وجود داشت، در اقدامی اشتباه، چهار واکسن 
باقیمانده به افرادی غیر از پاکبانان و مجموعه 
تحت نظر پیمانکار بخش خصوصی تزریق شد.« 

< واکنش کاربران
ماجرای واکسن دزدی با بازتاب های منفی از 
سوی کاربران شــبکه های اجتماعی روبه رو 

شده است. 
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است: 
»خوبه که شــهردار آبادان و افراد دیگه به 
عنوان جریمه که واکســن کرونا زدن بجای 

پاکبانان یک ماه پاکبانی کنن«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »خدا را شکر که 
بیماری  واکسیناسیون پاکبانان شریف علیه 
کووید ۱۹ آغاز شــد و حیرانم از رفتار برخی 
مدیران شهرداری در آبادان و علی آباد کتول 
که خود را جای پاکبانان برای دریافت واکسن 

جا زدند«. 
دیگری نوشت: »مهم تر از اینکه شهردار آبادان 
سهم پاکبانان شــریف از واکسن را دزدیده، 
فرایندی اســت که طی آن کســی شهردار 
می شــود که می تواند اسمش را توی لیست 
پاکبانــان بگنجاند و ماســکش را از صورت 
برندارد تا توی صف واکسن شناخته نشود و 
حق یکی از ضعیف ترین و شریف ترین اقشار 

جامعه را برای نفع شخصی بردارد«. 
کاربران دیگر نوشته اند: »زیبایی تالش خارج 
از نوبت چند مســئول آبادانی در استفاده از 
سهم پاکبانان اینه که هنوز قشرهای نیازمند 
جامعه بیشتر از مســئولین جایگاه دارند«، 
»امیدوارم با دخالــت قوه قضائیه متخلفین 
هرچه زودتر به ســزای اعمالشان برسند«، 
آبادانی  مجازات مسئولین  بودم،  قاضی  »اگر 
در استفاده سهم واکسن کرونا پاکبانان را یک 
سال نظافت معابر عمومی قرار می دادم«، »در 
واکسینه  کادر درمان  اکثریت  حالی که هنوز 
نشدند، واکسیناســیون پاکبانان یعنی خط 
مقدم را رها کردید و پشت جبهه ها را آذین 

بستید. دور از انتظار نبود این رفتار«.

                    دزدان واکسن
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تا ز زلف تو بویی شنیده ام حافظ نامه  عمریست 
زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

تفسیر: رئیس جمهور گفته اند: این دهه پیروزیست نجات ملیست 
دهه پیشــرفت بوده. حافظ به طنز می گوید: سالهاست بوی اینگونه 

سخنان به مشام می رسد!
رئیس جمهور محتــرم می فرماید تقریبا دهه 
نــود متعلق به این دولت اســت. در این دهه 
ما دو بار در دیپلماســی به میــدان آمدیم و 
دشمنان را شکست دادیم اگر بگوییم این دهه 
پیروزیست نجات ملیست دهه پیشرفت بوده 

اشتباه نگفتیم. 
ما هم در این باره خبرچینی کردیم و از مردم 

در باره این خبرنظرسنجی کردیم. 
یک نفر گفــت: من تو این چنــد دهه فقط 

پسرفت داشتم. 
دیگری گفت: من در دهه نود به نود ســالگی 
رســیدم البته نه از لحاظ سنی بلکه از لحاظ 
جسمی و روحی، وگرنه چهل سالمه؟ همه اش 
حس می کنم غرق شدم ایشون از کدوم نجات 

خبر میده؟ 
یک نفر گفت: من ویدئوی فیلم سخنان رئیس 
دولــت را دیدم با لبخند و خنده حرف می زد 
انگار داشت شوخی می کرد. شایدم سورپرایز 

برای مردم داره رو نمی کنه! 
یکی گفت: حافظ می گوید: »چو وقت دســت 
دهد غنیمت شــمار«. من هم وقت راغنیمت 
شــمردم. این ســه ســال آخر برام توسعه و 
پیشــرفت و نجات بود. الهی دور کسی بگردم 
که داللی و دور زدن تحریما رو به من یاد داد. 
صاحبخونه جوابم کرده بود همسرم تهدید به 
جدایی کرده بود اما با کمک دوست داللم در 
حرکتی شــجاعانه زدم تو کار داللی و رشــد 
کردم االن عزیز دل همســرم هستم. خانه را 
به صاحبخانه ام پس دادم گفتم مال خودت. به 
یک لوکیشن بهتر نقل مکان کردم. حاال خودم 
چند تا مســتاجر دارم. به نظر من که حق با 
رئیس دولت است. برای من که پیروزی بود. 

از وی پرسیدیم اگر تحریم ها لغو شود ناراحت 
نمی شوید؟ وی گفت من موقتا کاسب تحریم 
بودم نه دائمی. دیگه بارخودمو بستم خودمو 
نجات دادم. نه نگران نیستم. )سپس خندید( 
شخصی گفت: ما روانشناسان غالبا معتقدیم: 
»انسان باید زندگی را آنگونه که دوست دارد 
ببیند«. ظاهرا رئیس جمهور هم دوست دارد 

دهه نود را آنگونه که دوست دارد ببیند! 
شــخصی که خیلی چهره عبوس و ناامیدی 
داشــت با غیظ گفت: آقا جون کدوم نجات؟ 
یکسری که بخاطر کرونا از دنیا رفتند. یکسری 
هم بخاطــر گرونی هــا نابود شــدند. جنگ 
کرونایی و اقتصادی که تموم بشــه ما نجات 
پیدا می کنیم پــس هنوز نجات پیدا نکردیم. 

آهای کمک! )همه خندیدند( 
دیگری گفت: اگه مردم را زودتر واکسن بزنند 
قیمت ها هــم به قیمت های اوایــل دهه نود 

برگردد نجات ملی اتفاق می افتد.

خبرچین

آهای کمک! 
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان یزد وابســته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر 
دارد انجام امور خدماتی- پشــتیبانی را از طریق برگــزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
پیمانــکاران واجد شــرایط واگذار نماید. کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اســناد 
 مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و ...« در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- شــماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در ســامانه: 2000001249000001 روز 

شنبه مورخ 1400/01/28
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به آدرس یزد، بلوار 

دانشجو- کوچه شماره 14
3- هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز شنبه مورخ 1400/01/28 لغایت ساعت 

18:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی - بارگذاری در سامانه به صورت pdf- تا ساعت 

18:00 روز شنبه مورخ 1400/02/11

*الزم به ذکر اســت پیشــنهادات ارســالی باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تســلیم 
پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 

6- تاریخ گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 10
7- میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: دویست و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و سی 
و هفت هزار و پانصد و نود و یک )284937591( ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا 
IR 250100004001039704005791 پرداخت نقدی )فیش واریزی( به حساب شبای شماره 
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا 

پایا با شناسه واریز 357039772263500650000000000008 قابل ارائه می باشد. 
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگذاری در ســامانه، می بایســتی به صورت فیزیکی و در پاکت 
دربســته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1400/02/11 به دبیرخانه 

کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. 
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 03538240143-5 
 بــه آدرس اینترنتی شــرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات 

http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
شــماره تماس پشتیبانی ســامانه 1456 )تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت(.
م.الف ۵۴

نوبت چاپ اول: ۱۴۰۰/۱/۲۸
نوبت چاپ دوم:۱۴۰۰/۱/۲۹

شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 
انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اســناد 
 مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و...« در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www. setadiran. ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شــماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در ســامانه: 2000001249000002 روز 

یکشنبه مورخه 1400/01/29
2- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی استان یزد به آدرس بلوار 

دانشجو کوچه شماره 14 
3-هزینه خریداسناد مناقصه: مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 
4-مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه: از روزیکشنبه مورخه 29 /1400/01 لغایت 

ساعت 18روزپنجشنبه مورخه 1400/02/02
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت18روز 

دوشنبه مورخه 1400/02/13

*الزم به ذکر اســت پیشــنهادات ارســالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تســلیم 
پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 

6-تاریخ گشایش پیشنهادها روز چهارشنبه مورخه 1400/02/15 ساعت 10
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: پانصدو چهل و شش میلیون و ششصدو چهار 
هزارو هشــتصد و ســی و هفت )546604837( ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا 
IR 250100004001039704005791 پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای شماره 
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا 

پایا با شناسه واریز 357039772263500650000000000008 قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته 
و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخه 1400/02/13 به دبیرخانه کمیسیون 

معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. 
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن03538240143-5 
 بــه آدرس اینترنتی شــرکت www. assc. ir وآدرس پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات 

http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
-شــماره تماس پشتیبانی ســامانه1456) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت
م.الف ۸۳

نوبت چاپ اول: ۱۴۰۰/۱/۲۹
نوبت چاپ دوم:۱۴۰۰/۱/۳۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد 

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد

وزارت جهاد کشاورزی)نوبت اول( شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

چند سال پیش که قرار بود بازی های جام جهانی 
فوتبال در روسیه برگزار شود، طرفداران و فعاالن 
محیط زیست با هدف جلب توجه جهانی، تالش 
کردنــد تا تصویر یوز ایرانــی این گونه جانوری 
ارزشمند ودرحال انقراض روی لباس اعضای تیم 
ملی منعکس شود. حتی نقش وشکل وشمایل او 
را روی بدنه هواپیمای حامل تیم ملی به شکل 
جالبی کشــیدند. البته این موضوع خیلی هم 
ساده و آســان اتفاق نیافتد بلکه دخالت بعضی 
ازمقامات رســمی هم در جلب رضایت مقامات 
فدراسیون جهانی فوتبال موثر بود وکار به جایی 
رسید که قرار شد عالمت و آرم پیام رسان ملی 
هم تصویر با شــکوه این جانور باشــد که البته 
عاقبت این یکی اقدام ظاهرا به سرانجام نرسید. 
گفته می شود که قاچاقچیان چوب، برای تهیه 
زغال برای مصرف قلیان اشخاص خوش گذران 
وموارد مشــابه، به جــان درختچه های مناطق 
کویری افتــاده اند. در حالی که این درختچه ها 
ازمقاوم ترین گیاهان طبیعت هستند که قدرت 
ایســتادگی خارق العاده ای در برابر خشکسالی، 
کم آبی و آفتاب سوزان کویر را دارند که زیستگاه 
این شکارچی چاالک است. اضافه براین مجموعه، 
این گیاهان از حرکت شن های روان در مناطق 
کویری جلوگیــری می کنند و درنهایت محیط 
زندگــی جانوران ارزشــمند وکم یــاب را تنگ 
وتنگ تر می کنند. در یک صد سال گذشته یکی 
از با ارزش ترین گونه های جانوری ایران چون ببر 
خزری نابود شــد که نسل کنونی، فقدان وجود 
اورا احســاس می کند. از طرفی کم توجهی به 
حیات جانوری در کمبود امکانات باعث شــده 
کــه محیط بان به انــدازه کافی وجودنداشــته 
باشــد و همین تعداد انــدک هم گاهی وقت ها 
مورد ســوء قصد برخی شکارچیان تبهکار قرار 
می گیرند. اضافه براین برخی از مسئولین وافراد 
عادی اعتقادی به حفظ وحراست محیط زیست 
ندارند و بعضا معتقدند بــا وجود گرفتاری های 
دیگــر، صرف وقت وهزینه بــرای چنن اموری 
اولویت چندانی نــدارد. درحالیکه هیچکس در 
ارزش واعتبــار محیط زندگی وعناصر مرتبط با 
آن تردید نمی کند. این موجودات ســرمایه های 
طبیعی این آب وخاک هســتند که نباید مورد 
غفلت و فراموشــی قرار بگیرنــد. ازبین رفتن 
محیط زندگی آن ها درنهایت به فاجعه زیست 
 محیطی منجر خواهد شد که قابل جبران نیست. 
در سنوات اخیر تالش شد که نسل منقرض شده 
ببر مازندران احیا وتجدید حیات شود اما ظاهرا 
نتیجه مطلوبی حاصل نشد. درست است که حاال 
مشقت بیماری و کمبودهای زندگی، مردم را زیر 
فشار گذاشته و باید به موارد حساس تر بپردازیم 
اما محیطــی که حیات وحــش در آن زندگی 
می کنند نیز از ملزومات ادامه حیات نوع بشــر 
هم هست. هم اکنون دنیا متوجه اهمیت محیط 
زیست شده و سالهاست که سازمانها ومراکز وسیع 
و پردامنه ای برای حفظ و بقای گونه های جانوری 
درحال انقراض فعالیت می کنند. یوزپلنگ آسیایی 
که در دشــت های کویر مرکــزی ایران زندگی 
می کند، متاســفانه به دلیل کم توجهی، خطر 
نابودی وانقراض نسل اورا تهدید می کند. حیف 
نیست که بگذاریم این جانور با شکوه از صحنه 
حیات محو گردد و نسل های آینده تنها تصویر 
آن را ببینند؟ درآن صورت آیا نسل کنونی بخاطر 
بی توجهی سرزنش نخواهد شد؟ باالخره مجموعه 
حیات دایره وسیعی را شامل می شود که جمعیت 
وحوش هم جزء الینفک آن محسوب می شود 
که مسئولیت نگهداری وحفاظت از آن با ماست.

آیا یوز ایران 
فراموش شد!؟ 

علی اکبر پیوندی 

یادداشت

کنار یکی از خیابان های فرعی خوی ایستاده بودم 
و منتظر تاکسی بودم برم ترمینال که پیرمرد نسبتا 

سرحالی بوق زد. 
-جوون کجا میری؟! 

-ترمینال و از آنجا به ارومیه
-چه خــوب منم میرم ارومیــه دو نفر دیگه هم 
هستند. ســه نفری حرکت می کنیم و نفری ده 

تومان ازتون اضافه میگیرم حله؟ 
-اره حله حاجی بریم. 

-جوون بچه کجایی از کجا میای؟ بهت نمیخوره 
مال این طرفا باشی، این طرفا دنبال چه می گردی 
-من کورد هستم و دنبال زندگی می گردم. خیلی 
وقته گمش کردم یادم نمیاد دقیقا کی این اتفاق 

افتاد، شاید شش هفت سالم بود. شایدم زودتر...
ماشــین از کنار جاده می گذشــت و به مناظر و 

دشتهای اطراف خوی نگاه می کردم. 
-حاجی چرا هیچ باغ و درختی در این دشــت ها 
نیســت؟! قله کوه ها پر برف و رودها و جویبارها 
جاری اند، حیفه این زمینها نیست که اینجوری 

موندن؟! 
-پیرمــرد لبخند تلخی زد و گفــت این زمینها 

شوره زاره
-شوره زار؟! 

-آره شــوره زار، خاکی که شــوره زار باشه دیگه 
نمیشه کاریش کرد. هر چقدر برف و بارون بباره، 
بهار پشت بهار بیاد، بازم شوره زار، شوره زار می مونه 
و چیزی ازش سبز نمیشه. چنین خاکی را بایستی 
به حال خود رهاش کرد؛ درســت مثل بعضی از 
آدم ها که هر چقدر بهشون خوبی و محبت کنی 
بازم چیزی ازشون سبز نمیشه و همون آدمهای 

قبلی می مانند...
در ارومیه از ماشــین پیاده شــده بودم. اما هنوز 
 منگ حرفهای پیرمرد بودم... شوره زار، شوره زار 

می مونه...

شوره زار
هوشیار مجیدی

روایت

وم
ت د

نوب

 

 دیالوگ 

فرانکی: تو حتی نمی شــناختیش اما داشتی 
براش گریه می کردی؟

جانی: مهم نبود بشناســمش مهم این بود که 
آدم دردمندی بود. به این میگن همدردی.

فرانکی و جانی - گری مارشال

ورود دستگاه قضائی 
به موضوع مسئوالنی که 
به جای پاکبان ها واکسن کرونا زدند



رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن اشاره به اینکه وزارت 
نیرو در پرداخت حق آبه دریاچه ارومیه کوتاهی کرده اس��ت، گفت: 
در حال حاضر تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه نس��بت به مدت مشابه 
در س��ال قبل کاهش یافته است.فرهاد سرخوش در گفتگو با ایسنا 
با اش��اره به اینکه هرس��اله جداول منابع و مصارف در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه توسط وزارت نیرو مشخص می شود، اظهار کرد: طی 
دی ماه س��ال گذشته میزان مصارف و منابع و البته حق آبه دریاچه 
ارومیه تعیین شد. بر این اساس قرار شد که از سدهای حوضه آبریز 
ارومیه ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی شود.

وی در ادام��ه با بیان اینکه حق آبه دریاچه ارومیه باید از ابتدای آذر 
ماه س��ال گذشته تا آخر اردیبهشت امسال به تدریج رهاسازی شود، 
تصریح کرد: متاس��فانه تاکنون تنها ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب به 
سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است که این میزان بسیار کمتر 
از حق آبه تعیین ش��ده از سوی وزارت نیرو است.سرخوش ادامه داد: 
بهانه وزارت نیرو این اس��ت که س��ال آبی جاری سال خشک و کم 
بارش��ی بوده است و در کنار این برف زیادی در حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه نداشتیم که طی فروردین و اردیبهشت به سمت سدها حرکت 
کنند این درحالیس��ت که بر اساس توافق های انجام شده قرار است 
که در سال های کم بارشی مثل امسال مصرف آب در تمامی حوزه ها 
ازجمله کشاورزی کاهش پیدا کند تا محیط زیست بتواند حق خود 
را برداش��ت کند اما متاسفانه در شرایط کنونی فقط حق آبه دریاچه 

ارومیه از بین رفته اس��ت.به گفته وی در س��ال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 
میزان بارش ه��ا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از س��ال آبی جاری 
کمتر بود اما طی این س��ال ح��دود ۴۶۱ میلیون متر مکعب آب به 
س��مت دریاچه رهاسازی شد. این مسئله نشان می دهد که حتی در 
سال های خش��ک نیز می توان حق محیط زیست از آب را پرداخت 
کرد.رئیس اس��تانی س��تاد احی��ای دریاچه ارومیه درب��اره وضعیت 
کنونی س��دها در حوض��ه آبریز دریاچه ارومیه توضی��ح داد: درحال  
حاضر حجم آب س��دها در استان آذربایجان غربی ۹۶۰ میلیون متر 
مکعب است که نسبت به سال قبل تنها حدود ۱۰ درصد کمتر شده 
اس��ت. از س��ویی دیگر میزان بارش ها در این حوضه نسبت به سال 
قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته اس��ت. به هرح��ال هیچ کدام از 
این ها نمی تواند دلیلی بر عدم پرداخت حق آبه دریاچه ارومیه شود و 
متاسفانه وزارت نیرو در این باره کوتاهی کرده است.سرخوش اظهار 
ک��رد: این نگرانی وجود دارد که در ص��ورت عدم پرداخت حق آبه با 
 ش��روع گرما و تبخی��ر آب تراز و حجم آب دریاچ��ه ارومیه کاهش

 پیدا کند.

 یک کارشناس مدیریت محیط زیست با اشاره 
به رشد پایین توس��عه فضاهای سبز شهری در 
دوره پنجم مدیریت ش��هری تهران گفت: سرانه 
فضای س��بز در این دوره ۴ س��اله تنها ۱.۳ متر 
مربع افزایش یافته اس��ت. افزایش فضای س��بز 
ش��هری یک راهکاره��ا برای مقابل��ه با چالش 
آلودگی هوا در کالنش��هرها شناخته شده است 
از طرفی توسعه فضاهای سبز شهری به ارتقای 
کیفیت منظر ش��هری و جلوگی��ری از افزایش 
سرانه در کالنشهرها کمک می کند. این مسئله 
در ش��هری مثل تهران که طی س��ال های اخیر 
عالوه بر رش��د جمعیت با معضل افزایش تردد 
خودروهای ش��خصی مواجه بوده است، اهمیت 
دوچندان��ی پیدا می کن��د، و از این رو توس��عه 
فضاهای سبز شهری در کنار اقدامات اساسی و 
اصلی دیگر همچون توسعه حمل و نقل عمومی 
می تواند برای کاهش آلودگی هوا، گره گشا باشد. 
در س��ال های پس از انقالب اسالمی با توجه به 
رش��د قابل مالحظ��ه جمعیت در ته��ران برای 
رشد فضاهای سبز ش��هری تالش های بسیاری 
شده اس��ت، در این میان دوره مدیریت شهری 
پنجم که با ش��عارهای محیط زیستی و حفظ و 
نگهداشت و توسعه فضاهای سبز فعالیت کرده 
است، ادعا می کند گام های مثبت و روبه جلویی 
برای افزایش سرانه فضای سبز شهری در پایتخت 
برداشته شده اس��ت. اما مقایسه این شاخص با 
سرانه استاندارد جهانی نشان می دهد، وضعیت 
کنونی شهر تهران در حوزه فضای سبز با وضعیت 
اس��تاندارد و مطلوب جهانی فاصل��ه دارد.وحید 
نوروزی دکترای مدیریت محیط زیست و شهری 
در گفتگو با مهر به تشریح وضعیت فضای سبز 
شهر تهران پرداخت و با اشاره به مطالعات بخش 
محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP( که 
استاندارد فضای سبز را به ازای هر نفر حدود ۲۰ 
تا ۲۵ متر مربع برآورد کرده است و مطالعه وزارت 
راه که سرانه قابل قبول فضای سبز در کشور ما را 
بین ۷ تا ۱۲ متر مربع اعالم می کند اظهار داشت: 
سرانه فضای سبز شهر تهران از این بابت شرایط 
خ��اص و متفاوت��ی دارد. وی در ادام��ه تصریح 
کرد: بر اس��اس »طرح جامع شهر تهران« سرانه 
استاندارد فضای سبز ۱۰ متر مربع برآورد شده 
و خوشبختانه در »قانون هوای پاک« نیز سرانه 
فضای پاک شهری برای شهرهای باالی ۵۰ هزار 

نفر نفری ۱۵ متر مربع تعیین شده است که البته 
این عدد با اس��تاندارد جهانی که ۲۰ تا ۲۵ متر 
مربع است متفاوت است.نوروزی با اشاره به اینکه 
مناطق��ی مثل منطقه ۲۲ تهران س��رانه فضای 
سبزش��ان تا حدود ۶۰ متر مربع رسیده ولی در 
مناطق ۱۰ و ۱۳ که اراضی مناسبی وجود ندارد 
حتی کمتر از ۱۰ متر مربع هم وجود دارد. افزود: 
در مناطق شمالی تهران مثل منطقه ۱، ۲، ۴ و 
در مناطق ۱۸ و ۱۹ که از مناطق جنوبی تر تهران 
هستند، از سرانه نس��بتاً خوبی برخوردارند. اما 
منطقه ۱۰ حدود ۲.۵ مترمربع سرانه فضای سبز 
دارد که این مسئله تا حدودی نگران کننده است. 
این کارشناس محیط زیس��ت با اشاره به اینکه 
مجموع مساحت فضای سبز شهر تهران حدود 
۵۷ هزار هکتار اس��ت گفت: حدود سرانه فضای 
سبز درون شهری ما ۱۶.۳ متر مربع برآورد شده 
است و در برنامه توسعه سوم شهرداری بنا را بر 
این گذاشته که سرانه فضای سبز رشد پیدا کند. 
وی ادامه داد: طبق برنامه توسعه سوم شهرداری 
تهران که تا پایان ۱۴۰۲ ادامه دارد، سرانه ۱۶.۳ 
باید به ۱۸ متر مربع به ازای هر شهروند تهرانی 
برس��د تا به مرور بتوانیم به اس��تاندارد جهانی 
برسیم. این کارشناس خاطرنشان کرد، با وجود 
احداث بوستان ها اما بیشترین سهم فضای سبز 
تهران مرب��وط به درختان معابر اس��ت. و نباید 
احس��اس کنیم بوس��تان های س��اخته شده به 
تنهایی توانسته اند سرانه فضای سبز را باال ببرند، 
بنابراین شاخص ترین دلیل افزایش سرانه فضای 
سبز درختانی هستند که در معابر کاشته شدند 
که البت��ه این اتفاق خوبی اس��ت که هم با این 
کار توانستیم کمربند سبز دامنه جنوبی البرز را 
افزایش دهیم و هم با احداث بوستان های بزرگی 
مث��ل یاس فاطمی در اطراف تهران در توس��عه 
س��رانه فضای سبز شهر تهران مؤثر واقع شدند.
نوروزی با اش��اره به اینکه فضای س��بز ریه های 
تنفسی شهر است و می تواند بسیاری از مشکالت 
زیست محیطی این کالن شهر را حل کند. گفت: 
در مناطقی از شهر تهران که عمدتاً با فقر فضای 
سبز مواجهیم با مشکل تراکم جمعیت و کمبود 
زمین روبرو هس��تیم، مثل منطقه ۱۰ که سرانه 
فضای س��بز آن زیر ۲.۵ متر مربع اس��ت و این 
شرایط در مقایسه با فضای سبز منطقه ۲۲ یک 

اختالف بسیار فاحشی دارد.

 رئیس کل دادگس��تری اس��تان ی��زد گفت: 
مقرر اس��ت یک مق��ام قضائ��ی و یک وکیل 
با حضور مس��تمر در ش��هرک صنعتی نسبت 
به بررس��ی مس��ائل و حل و فصل مش��کالت 
جامع��ه  و  صنعتگ��ران  کنن��دگان،  تولی��د 
کارگری با رویکرد تحقق ش��عار سال اهتمام 
وی��ژه داش��ته باش��ند. غالمعلی دهش��یری 
اف��زود: یک��ی از اقدامات تحولی در دس��تگاه 
قضا اس��تان برای پش��تیبانی از تولید و مانع 
زدایی ه��ا حضور یک نماینده از این دس��تگاه 
در ش��هرک صنعت��ی و ارتباط مس��تمر مقام 
قضائی برای رصد مس��ائل و چالش های حوزه 
 تولید و ارتباط مس��تقیم با واحدهای تولیدی

 است.
 وی اظهار داش��ت: در کنار نماینده دس��تگاه 
قضائی در ش��هرک صنعتی، یک وکیل نیز از 
کانون وکالی رسمی دادگستری نیز همکاری 
و حضور دارد تا به امور مرتبط و ارائه مشاوره 
رایگان به واحدهای تولیدی بپردازد. این مقام 
قضائی تصریح کرد: مانع زدایی از تولید یعنی 
اینکه ما فعال باشیم و منتظر حضور صنعتگر 
و تولید کننده در دس��تگاه عدلیه نباشیم بلکه 
با حضور نماین��ده قوه در بین تولید کنندگان 
و صنعتگ��ران، چالش های تولید و کارآفرینی 
را بیابیم و برای رفع موانع پیگیری مس��تمر و 

فعال داشته باشیم. 
ی��زد،  اس��تان  دادگس��تری  کل  رئی��س 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و س��رمایه گذاران 

را س��رداران جنگ اقتصادی ذکر کرد و بیان 
داشت: دس��تگاه قضائی تمام قد در پشتیبانی 
از س��رداران جنگ اقتصادی در میدان عمل 
حاضر خواهد بود تا در صورت لزوم پشتیبانی 
و مانع زدایی انجام شود و جهش تولید شکل 
بگیرد و شعار سال محقق شود. وی افزود: در 
این رابط��ه در کنار ارتباط ب��ا اربابان صنایع 
ب��ا بدنه واحد ه��ای تولی��دی و جامعه میانی 
و کارگری نی��ز ارتباط برقرار خواهد ش��د تا 
مسائل و مش��کالت برای مانع زدایی از تولید 

از آن قشر نیز رصد و پیگیری شود.
 دهش��یری با اش��اره ب��ه ۱۵ عن��وان قانون 
در  غیرمس��تقیم  و  مس��تقیم  اختصاص��ی 
ح��وزه حمایت از تولید، ابراز داش��ت: قوانین 
خ��اص و خوبی در ح��وزه حمای��ت از تولید 
تصویب شده که باید توسط یک تیم تخصصی 
مورد بررس��ی و ارزیابی ق��رار گرفته تا بتوان 
از تم��ام ظرفیت ه��ای قانونی ب��رای حمایت 
از تولید و پش��تیبانی و مان��ع زدایی از تولید 
اس��تفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: با اهتمام 
به مس��ئله حمایت از تولید و تعامل س��ازنده 
انتظامی،  بین دس��تگاه های قضائی، اجرایی، 
اطالعاتی، امنیتی و تشکلهای بخش خصوصی 
دو س��ال پیاپی اس��تان یزد به عنوان بهشت 
س��رمایه گذاری از س��وی مرکز پژوهش های 
مجلس معرفی گردید، لذا جا دارد برای حفظ 
و ارتق��اء وضعیت موجود ب��از هم بر تعامالت 

سازنده افزود. 

ی��ک عض��و کمیس��یون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای 
اس��المی راه ح��ل مبارزه 
با کرونا  را واکسیناس��یون 
عمومی  دانست و گفت که 
واکسن کافی نداریم پس 
فع��ال با رعایت بهداش��ت 

فردی از خ��ود و اطرافی��ان محافظت کنیم. به 
گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوش��ت: 

»راه حل مب��ارزه با کرونا 
عموم��ی   واکسیناس��یون 
است. اگر ۱۶۰ میلیون دوز 
واکسن  وارد نموده و روزانه 
۵۰۰ ه��زار تزریق ش��ود، 
۳۲۰ روز می گذرد تا مردم 
بص��ورت کامل واکس��ینه  
شوند. تحریم ها  و چالش ها 
و تصمیمات نادرست داخلی ادامه دارد، واکسن 
کافی نداریم، پس فعال با رعایت بهداشت فردی 

از خود و اطرافیان محافظت کنیم.«

 عملکرد ضعیف مدیریت شهری
 در توسعه فضاهای سبز 

دستگاه قضائی تمام قد در میدان پشتیبانی
 و مانع زدایی از تولید حضور دارد 

 نماینده مجلس:

 واکسن کافی نداریم؛ از خود و اطرافیان محافظت کنید

 نگرانی ها از وضعیت دریاچه ارومیه در پی عدم تخصیص حق آبه

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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 عقب ماندگی استان تهران در زیرساخت بهداشت و درمان
محسنی بندپی با اشاره به 23 درصد پیشرفت فیزیکی 27۶ طرح بهداشت و درمان استان 
تهران، خواس�تار تخصیص اعتبار مناس�ب به طرح های بهداش�ت و درمان اس�تان شد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، استاندار تهران اظهار داشت: امروز عقب ماندگی استان تهران 
در زیرس�اخت بهداشت و درمان و سالمت کامال مش�هود است و این استان در پایگاه های 

سالمت خانه بهداشت و پایگاه های اورژانس استان تهران کم برخوردار است.

عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
در طی یکس��ال اخیر که کشور درگیر بیماری کرونا است وعده و 
وعیدها و قول های متعددی در خصوص استخدام و مزایای شغلی 
به کادر درمان بویژه پرستاران دادند که کمتر جامه عمل پوشید.
سید جلیل میر محمدی میبدی در گفت وگو با خانه ملت در مورد 
انتش��ار خبری مبنی بر مهاجرت ماهانه تعداد قابل توجه پرستار 
به کش��ور های دیگر گفت: علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پرداخت به 

موقع حق و حقوق پرستاران و مشخص کردن شرایط 
استخدامی پرستاران و تمام تالش نمایندگان مجلس 
برای بهبود شرایط کادر درمانی بویژه پرستاران گویا 
عزم��ی جدی از طرف دول��ت در این خصوص وجود 
ندارد. میرمحمدی میبدی ادامه داد:اگر بی توجهی به 

اشتغال، حقوق و بهبود شرایط فارغ التحصیالن پزشکی ادامه داشته 
باشد، بی شک کشور ضربه سنگینی می خورد. از سال گذشته زنگ 
هشدار خروج پزشکان و پرستاران در کشور به صدا درآمده است. 

ادامه دار بودن بی مه��ری به این گروه، تبعات گرانی 
را برای س��المت کشور در پی خواهد داشت. نماینده 
مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون تعرفه گذاری 
برای کار پرس��تاران در مجلس مطرح شد اما تاکنون 
به نتیجه ای در این خصوص نرسیده ایم، ضرورت دارد 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ورود جدی تری داشته باشند. 
گویا باید قوانین س��فت و محکمی برای استخدام کادر درمانی در 

نظر بگیریم تا دولت مجاب به اجرای آنها باشد.

 قانون تعرفه گذاری پرستاران فقط عزم دولت را می طلبد

کالب هاوس ش��بکه اجتماعی نوظهوری اس��ت ک��ه گرچه برخی از 
گزارش ها حاکی از مسدود شدن دسترسی کاربران برخی از اپراتورها 
به این شبکه اس��ت، اما علیرغم این محدودیت و همچنین عضویت 
به شرط داشتن یک دعوتنامه و معرف، کاربران این شبکه اجتماعی 
صوت محور با س��رعت بس��یاری در حال افزایش است. به طوری که 
حتی دعوتنامه های حضور در این شبکه اجتماعی نیز ازسوی برخی 
از افراد در س��ایت های خرید و فروش آنالین آگهی ش��ده است. این 
ش��بکه اجتماعی نوظهور اما مانند هر ش��بکه اجتماعی جدید دیگر 
ممکن اس��ت پیامدهای مخربی هم داش��ته باشد که یک کارشناس 
ارش��د امنیت س��ایبری درباره آن هش��دار داده است. محمد سیدی 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه کاربران کالب هاوس با س��رعت 
چش��مگیری در کشورمان در حال افزایش است، گفت: متاسفانه این 
شبکه اجتماعی جدید نیز مانند دیگر شبکه ها درحالی وارد تلفن های 
همراه ش��ده که پیوست های فرهنگی برای آن وجود ندارد و کاربران 
بدون آشنایی کامل با موارد مثبت و منفی وارد این فضا شده اند. وی 
با اشاره به طراحی کالب هاوس برای سیستم عامل I.O.S که تنها در 
بستر آیفون قابلیت فعال شدن دارد، گفت: اولین مسئله ای که کاربران 
باید نسبت به آن حساس باشند، نرم افزارها و سایت های جعلی است 
که تحت عنوان نس��خه اندروید و... فعال است. واقعیت این است که 
سایت رسمی کالب هاوس تاکنون نسخه اندروید این نرم افزار را تایید 
نکرده و طبیعی است که در صورت هرگونه درز اطالعات مسئولیتی 
هم در قبال آن نخواهد داش��ت. وی ادامه داد: در این شرایط توصیه 
 اصل��ی به کاربران این اس��ت که از نصب ن��رم افزارهای جعلی و نیز 
ثبت نام و درج اطالعات خود در سایت هایی متفرقه که وعده عضویت 
یا تهیه اش��تراک کالب هاوس را داده اند پرهیز کنند، چرا که امکان 
سوءاستفاده از این اطالعات وجود دارد.سیدی با اشاره به دعوتنامه ای 
ب��ودن حضور در کالب هاوس اظهارکرد: ش��رط پیوس��تن به کالب 
هاوس داش��تن دعوتنامه یا همان تاییدیه از سوی فردی دیگر است. 
البته ممکن است این شرط به دلیل کمبود ظرفیت های اولیه این نرم 

افزار باش��د و در آینده رفع شود. اما هرچه هست این دعوتنامه ها در 
حال حاضر منجر به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش دعوتنامه حتی در 
سایت های رسمی آگهی آنالین هم شده است. کاربران باید بدانند که 
عضویت در کالب هاوس رایگان است و در ازای دعوتنامه نباید پولی 
بدهند پس اگر با چنین افرادی مواجه شدند توجه داشته باشند که یا 
ممکن است دچار فیشینگ شده یا مبلغی هرچند اندک از آنان گرفته 

شده و دعوتنامه برایشان ارسال نشود.

<کالب هاوس دعوتنامه ویژه و پولی ندارد
وی تاکی��د کرد: تمام دعوتنامه های کالب هاوس نیز یکس��ان بوده و 

مواردی نظی��ر دعوت نامه طالیی و وی ای پ��ی و... تماما کذب بوده 
و حربه ای اس��ت که از س��وی افراد سودجو و برای سودجویی مطرح 
می ش��ود. س��یدی در ادامه به نقض حریم خصوصی در این نرم افزار 
اش��اره کرد و گفت: هنگام حض��ور در کالب هاوس، حریم خصوصی 
کارب��ران ب��ه راحتی نقض می ش��ود. در واقع اگر کارب��ری وارد یکی 
از اتاق ه��ای گفت وگو ش��ود تمام اف��رادی ک��ه او را دنبال می کنند 
می توانن��د رد او را پی��دا کنند. این کارش��ناس امنیت س��ایبری، با 
اش��اره به امکان درج حساب اینس��تاگرام و توئیتر کاربران در کالب 
هاوس گفت: کاربران باید توجه داش��ته باش��ند که ب��ه هیچ عنوان 
رم��ز ورود حس��اب توئیتر و اینس��تاگرام خود را وارد ای��ن نرم افزار 
نکنن��د. این موضوع با توجه به تایید خبرهایی پیرامون هک ش��دن 
 اطالعات حس��اب ش��مار قابل توجهی از کاربران کالب هاوس بسیار

 نگران کننده است.

<مراقب حرف هایتان در کالب هاوس باشید
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر اینک��ه هیچ یک از ش��بکه های اجتماعی 
که اق��دام به ارائه رایگان خدمات به کارب��ران خود می کنند، محض 
رض��ای خدا این کار را انجام نمی دهند، خاطرنش��ان کرد: قطعا دیتا 
بیس��ی از آنچه که در این فضا تبادل می ش��ود وجود دارد از این رو 
کاربران توجه داشته باشند که در چه محیطی چه کلماتی را بر زبان 
می آورند. گفتن از مس��ائل و اطالعات خصوصی و نظایر آن می تواند 
منجر به سوءاس��تفاده از کاربران در آِینده شود.سیدی در عین حال 
به فیلترش��دن این ش��بکه اجتماعی نیز واکنش نش��ان داد و گفت: 
متاسفانه قطع دسترس��ی به این شبکه سبب شده تا اوال حساسیت 
بیش��تری در افکار عمومی برای پیوس��تن به این شبکه ایجاد شود و 
ثانیا کاربران با ورود به دنیای بدون فیلتر امکان دسترس��ی به دیگر 
سایت ها و محتواها را نیز پیدا کنند. از طرف دیگر نیز تجربه مواردی 
 نظیر فیلتر تلگرام و... نش��ان داده که فیلترینگ سیاس��تی شکست 

خورده است.
 پلیس 

 حقوقی 

 دولت 

 واکنش پلیس
 به جریمه های اشتباهی

سردار سیدکمال هادیانفر در واکنش به جریمه 
اشتباه با تغییر ارقام پالک خودرو گفت: شاید 
سال ها پیش چنین احتمالی وجود داشت، اما 
در حال حاضر با توس��عه هوشمندس��ازی در 
پلیس راهور و اقداماتی که انجام داده ایم امکان 
اینک��ه با تغییر پالک جریمه برای فرد دیگری 
صادر ش��ود وجود ندارد. به گزارش برنا؛ رئیس 
پلیس راهور ناجا در باره پدیده مخدوش کردن 
پالک خودرو، گفت: ابتدا باید بگویم که طبق 
قان��ون هر فردی در ارقام و مش��خصات پالک 
وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی 
تغیی��ر داده یا پالک وس��یله نقلی��ه موتوری 
دیگ��ری را به آن الصاق کن��د، برای آن پالک 
تقلب��ی به کار برد یا چنین وس��ایلی را با علم 
به تغییر یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده 
قرار دهد به حبس از ش��ش ماه تا یک س��ال 
محکوم خواهد شد. او با بیان اینکه طبق قانون 
دستکاری و تغییر در ارقام و مشخصات پالک 
عنوان مجرمانه دارد، گفت: افرادی که به طور 
آگاهان��ه اق��دام به این عمل کنن��د دیگر یک 
تخلف رانندگی مرتکب نش��ده و بلکه مرتکب 
ج��رم و تخلف توامان ش��ده اند و قانونگذار نیز 
برای مجرم مجازاتی عالوه بر جریمه رانندگی 
درنظر گرفته اس��ت. رئی��س پلیس راهور ناجا 
درب��اره یک نگران��ی پیرامون جریمه اش��تباه 
با تغییر ارقام پالک نیز گفت: ش��اید س��ال ها 
پی��ش چنین احتمال��ی وجود داش��ت، اما در 
حال حاضر با توسعه هوشمندسازی در پلیس 
راهور و اقداماتی که انجام داده ایم امکان اینکه 
ب��ا تغییر پالک جریمه برای فرد دیگری صادر 

شود وجود ندارد.

چرا کودکان آزمایشگاهی
 از ارث محروم هستند؟

امروزه با استفاده از روش های پیشرفته کمکی 
تولی��د مث��ل، از قبیل اهدای جنین، اس��پرم، 
تخمک و انجماد رویان برای بارداری اس��تفاده 
می شود اما مسائل و مشکالت ویژه ای در مورد 
ارث کودکان آزمایش��گاهی ب��روز کرده که در 
زمان های گذشته سابقه نداشته است به همین 
دلی��ل الزم اس��ت حتی به اختص��ار وضعیت  
کودک  آزمایشگاهی  در سیستم  حقوقی ایران  
موض��وع  بحث  قرار گی��رد. غالمرضا عابدینی، 
وکی��ل پایه ی��ک دادگس��تری و حقوقدان در 
گفتگو با برنا با اش��اره به وضعیت ارث کودکان 
آزمایش��گاهی گفت: با توجه به این که مطابق 
ماده ۸۶۱ قانون مدنی ایران، »نسبت« یکی  از 
موجبات  ارث شناخته شده  است، مسئله  ارث 
کودکانی  ک��ه از طریق  تلقیح مصنوعی  متولد  
می شوند، تابع  ثبوت  یا عدم  ثبوت  نسبت  میان 
کودک و صاحبان اس��پرم  یا تخمک  و یا رحم  
است درواقع چنانچه رابطه  نسبی میان طفل و 
صاحب اسپرم  از یک  سوء و صاحب  تخمک  و یا 
رحم  یا هر دو از سوی دیگر، به رسمیت شناخته  
شود، توارث میان آن ها نیز برقرار می شود و بر 
عکس  هرگاه  رابطه  نسبی میان کودک و والدین  
ژنتیکی  او برقرار نشود، مسئله  توارث میان آن ها 
نیز از بین می رود. او در ادامه به حاالت مختلف 
ارث اش��اره کرد و اف��زود: به عقیده  عموم  فقها 
هرگاه تلقیح مصنوع��ی )داخل یا خارج رحم( 
با اس��تفاد از اسپرم  شوهر و تخمک  و رحم زن  
صورت گیرد، کودک  به صاحب  اسپرم )شوهر( 
و زن صاحب تخمک  یا رحم، منتس��ب  خواهد 
بود و توراث میان  آن ها  برقرار می ش��ود اما در 
صورتی  که ش��وهر فاقد  اسپرم  بارور باشد ولی 
زن دارای تخم��ک  بارور و رحم  س��الم  باش��د، 
معموالً درمان  ناباروری از طریق اهدای  اسپرم  
صورت می گی��رد که در این صورت هیچ گونه  
رابطه  نس��بی بین کودک و پدر وجود ندارد و 
این دو از یکدیگر ارث نمی برند چون »نسب « 
 امری اس��ت که  از زمان تش��کیل نطفه ایجاد 

می شود. 
عابدینی تصری��ح کرد: در صورت��ی که زوجه 
دارای رحم سالم ولی فاقد  تخمک  سالم باشد 
و زوج  نیز دارای  اسپرم سالم  باشد، برای درمان 
ناباروری از تخمک  زن  دیگر اس��تفاده می شود 
اما این س��وال  مطرح می شود  که رابطه  توارث 
کودک  متولد  ش��ده  ب��ا کدام یک��ی از دو زن  
صاحب  تخمک  یا رحم ثابت  اس��ت؟ پاسخ  به 
این  س��وال  جای بحث دارد چون حقوقدانان و 
فقه��ا نظرات متفاوتی را بیان کردند اما عقیده 
بن��ده به عن��وان یک حقوقدان این اس��ت که 
زن صاح��ب  رحم، مادر ش��رعی  و قانونی  طفل 
اس��ت و زن صاحب  تخمک، هیچ  رابطه  نسبی 
ب��ا طفل ن��دارد و ارثی ه��م از آن نمی برد اما 
برای کس��انی که  مادر طفل  را صاحب  تخمک  
می دانند، رابطه  توارث  تنها میان  طفل و صاحب  
تخمک  برقرار می شود و صاحب  رحم  با کودک 
تولد  یافته  هیچ  گونه  ارتباط نس��بی  نداشته  و 
توارث نیز میان  آن  ها  برقرار  نخواهد ش��د البته 
برخی فقها نیز هس��تند که معتقدند عرف هر 
دو زن  را مادر طفل  می داند  و مانعی هم وجود 
ن��دارد  که  کودکی  صاحب  دو مادر باش��د ولی 
این  نظریه  از قوت  فقهی  الزم  برخوردار نیست 
و ب��ه نظرم جای بحث ن��دارد. این حقوقدان و 
وکیل پایه یک دادگس��تری در ادامه گفت: در 
مس��ئله اهدای جنین، شوهر فاقد  اسپرم  بارور  
و زوجه  فاقد  تخمک  س��الم  و بارور ولی دارای  
رحم  س��الم است  که در این صورت، معموالً از 
جنین  اهدایی استفاده  می شود و این روش  در 
ای��ران  با  تصویب  قانون  »نحوه اهدای جنین  به 
زوجین  ناب��ارور« مصوب ۱۳۸۲ صورت قانونی  
به خود گرفت. وضعیت  ت��وارث کودک  متولد 
ش��ده  از طریق  اهدای جنین  با والدین  طبیعی  
خود، تابع ثبوت  رابطه نس��بی  و عدم آن است 
و صاحب  اس��پرم،  پدر قانونی و ش��رعی  طفل 
است و طبیعتا توارث میان آنها برقرار می شود 
اما وضعیت  ت��وارث میان کودک  و زن  صاحب 
تخمک  یا صاحب رحم، مبتنی  بر ثبوت  نسب  
مادری اس��ت اما به اعتقاد من و برخی دیگر از 
حقوقدانان معیار و مالک  نس��ب مادری، تولد 
و زایمان اس��ت لذا مادر جانشین  مادر شرعی  
و قانونی طفل اس��ت و رابط��ه  توارث نیز میان 
طفل و زن  صاحب  رحم )مادر جانشین( برقرار 
خواهد ش��د. عابدینی با تاکید بر اینکه قانون 
درب��اره کودکان آزمایش��گاهی بای��د بازنگری 
شود، تاکید کرد: قانون درباره اهدای جنین به 
زوجین نابارور بسیار مختصر و ناقص است که 
البته شاید در آن زمان مصلحت حکم می کرده 
اینگونه مختصر به آن پرداخته ش��ود تا بتواند 
نظر شورای نگهبان را جلب کند اما االن شرایط 
ف��رق کرده و تعداد زوجینی ک��ه از روش های 
آزمایش��گاهی بچه دار می ش��وند رو به افزایش 
اس��ت پس پیشنهادات اساس��ی این است که 
اوال قانون مصوب اهدای جنین مورد بازنگری 
قرار گیرد تا نواقص و ابهامات آن برطرف شود 
و همچنین آیین نامه های آن تبدیل به قانون 
شود ثانیا حقوق و تکالیف زوجین در برابر فرزند 
آزمایشگاهی و همچنین حقوق طفل مشخص 
شود چرا که این بچه ها هم باید حق و حقوقی 
داش��ته باشند و نمی توان آنها را از ارث و سایر 

حقوق محروم کرد.

 معاون حقوقی رئیس جمهور:
از شکایت علیه کسب

 و کارهای مجازی پرهیز شود
مع��اون حقوقی رئی��س جمهور با بی��ان اینکه 
مانع زدایی از کس��ب و کارها در دس��تور کار این 
معاونت قرار دارد، گفت: دس��تگاه های اجرایی از 
شکایت علیه کس��ب و کارهای مجازی پرهیز و 
مصوبه هیئت وزی��ران در رجوع به کارگروه ویژه 
را رعایت کنند. به گزارش ایرنا لعیا جنیدی گفت: 
اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه 
محیط حقوقی آنها هس��تیم باید ب��ه این حوزه 
حساسیت نشان دهیم و حمایت کنیم زیرا دنیا 
در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. 
به ویژه در این ش��رایط بیماری کرونا که نیاز به 
اس��تفاده از فضای مجازی را دو چندان بلکه ده 
چندان کرده است. جنیدی با بیان اینکه شکایت 
برخی از دستگاه های اجرایی از کسب و کارهای 
مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته ای 
از س��ایت های فعاالن این حوزه می شود، خطاب 
به مس��ئوالن حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: 
بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت 
و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال عالج و 
گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و 

باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم.

 محیط زیست 

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور 
مطرح کرد

قاچاق چوب
 با خودروهای شخصی

 و کامیون حمل گوشت!
سرهنگ علی عباس نژاد درباره اصالح قوانین 
برای مهار قاچاق چوب گفت: باید قوانین در 
این باره اصالح ش��ود. برای مث��ال خودروی 
حامل چ��وب در صورت توقیف در س��ازمان 
تعزی��رات فقط ب��رای حمل چ��وب جریمه 
می ش��ود. در حالی که باید برخورد تخربی با 
این مقوله انجام ش��ود جرم فقط حمل چوب 
نیس��ت، بلکه تخریب جن��گل و اقدامات ضد 
محیط زیستی است. به گزارش برنا؛ فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی کش��ور گفت: با 
توجه به اینکه قیمت چوب در کش��ور ۸ برابر 
افزایش یافته اس��ت، بی ش��ک قاچاق چوب 
وسوس��ه انگیز و پر س��ود اس��ت.عباس نژاد 
تاکید کرد: در طول س��ال گذشته برخوردها 
درباره مهار قاچاق چوب افزایش یافته اس��ت. 
از سوی دیگر پوشش جنگل افزایش و ایست 
و بازرس��ی های متعدد در ورودی و خروجی 
جنگل فعال شده و تمامی این اقدامات باعث 
ش��د تا کم و کیف قاچاق چوب متغیر شود. 
عباس ن��ژاد با بی��ان اینکه هم اکن��ون قاچاق 
چوب ب��ا خودروهای ش��خصی، خودروهای 
کامیون حمل گوشت و... انجام می شود، ادامه 
داد: برخورد م��ا با قاچاقچیان همچنان ادامه 
دارد. در یکسال اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
افزایش برخورد، دس��تگیری و کش��فیات در 

کشور را داشتیم.

 اجتماعی

 اولی��ن مس��ئله ای که کارب��ران باید نس��بت به آن 
حس��اس باش��ند، نرم افزارها و سایت های جعلی است 
که تحت عنوان نسخه اندروید و... فعال است. واقعیت 
این است که سایت رسمی کالب هاوس تاکنون نسخه 
اندروید این نرم افزار را تایید نکرده و طبیعی است که 
در صورت هرگونه درز اطالعات مسئولیتی هم در قبال 

آن نخواهد داشت

 هشدارهای مهم برای امنیت در کالب هاوس
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بورس هفته جدید را هم با چراغ قرمز آغاز کرد
رئیس انجمن تولیدکننــدگان محصوالت دخانی با 
بیــان اینکه افزایش فعلی قیمت ســیگار در بازار به 
دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از 
انتظارات تورمی اســت، گفت که به جز یک شرکت، 
تولیدکننــدگان قیمت هــای جدید خــود را اعمال 

نکرده اند و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز مشــخص نیســت.  
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش قیمت 
ســیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده 

است. با توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن 
سیگار به دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بسته 
سیگار تقریبا ۱۰۰۰ تومان گران می شود. همچنین 
حقوق و دستمزد در سال جاری بین ۳۰تا ۴۰درصد 
وبه طور کلی هزینه حامل های انرژی و حمل و نقل 
هم افزایش خواهد داشــت.  تاجدار همچنین با اشاره به مصوبه 
مجلس برای تغییر نــرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰تومان به ارز 
نیمایی، تصریح کرد: این مصوبه نیز بر انتظارات تورمی در بازارهای 

مختلف از جمله سیگار تاثیر داشته است. به طورکلی اجرای این 
مصوبه بر تولیدکنندگان فشار می آورد. وی همچنین با بیان اینکه 
هر شرکت تولیدکننده سیگار بر اساس سهم از بازار، تاثیر مالیات، 
میزان تولید و هزینه های ســربار قیمت خود را برای سال جاری 
مشخص می کند، گفت: افزایش مالیات نخی سیگار فشار بیشتری 
بر تولید کنندگان داخلی وارد می آورد چراکه مالیات سیگارهای 
داخلــی ۲۵ درصد و مالیات تولید بــا برند بین المللی ۱۵درصد 

افزایش یافته است.

سیگارگرانمیشود

بازار سرمایه هفته جدید را هم مانند هفته گذشته با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل 
بورس بیش از 9000 واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با 9۶34 واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و 233 هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 
1121 واحد کاهش رقم 433 هزار و 33۶ واحد ثبت کرد. در این بازار 141 هزار معامله به 
ارزش 15 هزار و 20۸ میلیارد ریال انجام شد.

بررسی جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صمت حاکی از 
افزایش ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی برنج، گوشــت و شکر در اسفندماه سال 

۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ است. 
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار بیشــترین افزایش قیمت در 
اسفندماه ۱۳۹۹ مربوط به برنج پاکستانی باسماتی بوده که قیمت آن 
با ۱۱۳.۶درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ 
به ۲۴هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشــابه سال قبل رسیده است. قیمت 
برنج تایلندی نیز در این مدت با ۱۱۱.۱ درصد افزایش قیمت، از ۷۴۰۰ 
به ۱۵هزار و ۷۰۰ تومان رســیده است. البته قیمت برنج های داخلی 
طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت به ترتیب ۴۶.۲ 
و ۴۳.۵درصد افزایش داشــته و در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۳۴ هزار و 
۳۰۰تومان، ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. قیمت گوشت مرغ هم 
با ۸۷ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در اســفند سال ۱۳۹۸ 

به حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت 
و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه 
قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت 

با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود قیمت مصوب مرغ تا 
پایان ماه رمضان تغییر نمی کند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی 
مرغ کشور به ریاســت وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از 
ارگان های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه 
خود مسئول ساماندهی تولید گوشت مرغ شد و در اولین جلسه کاری 

خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر 
قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
تعیین شده است. قیمت شکر سفید و شکر ۹۰۰ گرمی نیز در اسفند سال 
۱۳۹۹ به ترتیب ۷۲.۱ و ۷۴.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ 
افزایش یافته اســت؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید و هر 
 بسته ۹۰۰ گرمی شکر در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده اســت. در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به گوشت 
گوساله و گوسفندی است که قیمت هر کیلو از این دو محصول با ۴۵.۲و 
۴۰ درصدافزایش قیمت در اســفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۰۸هرار تومان 
و ۱۲۴ هزار تومان رســیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و 
گوســاله در ماه مشابه ســال ۱۳۹۸ حدود ۷۴ هزار تومان و ۸۹ هزار 

تومان بوده است. 
بررســی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان می دهد به جز 
برنــج تایلندی با کاهش ۱.۸ درصدی، قیمت همه اقالم یاد شــده در 
اسفند ۱۳۹۹ نســبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و میزان افزایش 
قیمت ها طی یک ماه هم بین ۱.۱ درصد )برنج پاکستانی( تا ۱۳.۸درصد 

)شکر بسته بندی( بوده است.

اقتصادی

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اعالم کرد؛ با توجه به تداوم شیوع 
بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی 
و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش ماه موافقت کرد. 
به گزارش تسنیم، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری اعالم 
کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت های تعیین 
شــده در قانون تسهیل تســویه بدهی، تا آخر ســال ۱۳۹۹ پایان 
می پذیرفت. وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار 

اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، 
بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید 
شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار 
ســال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با 
کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی 
ستاد به مدت شــش ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط 
مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند. معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیالت 
زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با تســهیالت 

زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت های تولیدی شامل کشاورزی، 
شیالت، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز 
مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده 
می شــود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده 
)و نه مرّکب( محاسبه می شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیالت 
این قانون می باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه 
نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از 
تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت های تعیین شده 

در این قانون اقدام نماید. 

در حالی که برخی از تولید کنندگان معتقدند در ســایه 
نبود نظارت، بخش زیادی از جوجه های تولیدی به صورت 
غیرقانونی از کشــور خارج می شود و همین عامل باعث 

افزایش قیمت جوجه یکروزه شده است، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یکروزه می گوید ممکن است قاچاق جوجه به دلیل اختالف 
نرخ ارز در آن طرف مرزها باعث التهاب بازار شــده باشد اما دلیل 
اصلی افزایــش قیمت جوجه یکروزه باال رفتــن هزینه های تولید 
اســت. محمدرضا صدیق پور در گفتگو با ایسنا در پاسخ به چرایی 
افزایش قیمت جوجه یکروزه گفت: همانگونه که هزینه های تولید 
مــرغ باال رفته، جوجه یکروزه نیز از گزند افزایش هزینه های تولید 
در امان نبوده اســت. وی ادامه داد: در جلساتی که در تنظیم بازار 
وزارت جهادکشاورزی با حضور تشکل های تولید کننده مرغ گوشتی 
داشــتیم اعالم کردیم که قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان برای جوجه 
یکروزه قیمت سال گذشته است و بایستی این نرخ در سال جدید 
اصالح شــود. در حقیقت قیمت پیشــنهادی ما ۵۲۰۰ تومان بود. 
امــا به دلیل ایجاد آرامش در بــازار مرغ تنها قیمت مصوب مرغ را 
افزایش دادند و قرار شــد اصالح قیمــت مصوب جوجه یکروزه به 
زمان دیگری موکول شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه 
با اشاره به اینکه وقتی قیمت مصوب مرغ را افزایش دادند افزایش 
قیمت جوجه یکروزه هم در آنالیز قیمت مرغ لحاظ شد، اضافه کرد: 
در حال حاضر واحدهای تولیدی و فارم های گوشتی جوجه یکروزه 

را به طور متوســط ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومــان خریداری می کنند و 
 قیمت تمام شده جوجه یکروزه در سال جاری کمتر از ۵۰۰۰تومان 
نیست. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه در ۸ماه 
ابتدایی سال گذشته با ۱۵۰۰تومان کمتر از قیمت مصوب جوجه 
خود را به فروش رســاندند و ضرر و زیــان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی 
به تولید کنندگان تحمیل شد، گفت: بارها در کارگروه تنظیم بازار 
تامین این ضرر و زیان در ســال گذشته مورد تصویب قرار گرفت 
ولی متاسفانه تا کنون علیرغم پیگیری و مکاتبات هیچ اقدام موثری 
صورت نگرفته و تعدادی از تولیدکنندگان با این ضرر و زیان امکان 
بازگشــت به صحنه تولید را ندارند و این تولیدکنندگان از صحنه 
تولید خارج شــدند و خروج آن ها نیز تولید جوجه را تحت الشعاع 
قرار داده اســت. وی خاطرنشــان کرد که انجمن جوجه یکروزه با 
وجود مشکالت اما همواره تالش براین داشته که جوجه مورد نیاز 
کشــور را تامین کند. صدیق پور در پاســخ به این سوال که گفته 
می شــود یکی از دالیل افزایش قیمت جوجه یکــروزه قاچاق آن 
به خارج از کشــور اســت و آیا امکان قاچاق جوجه یکروزه وجود 
دارد یا خیر؟ گفت: ممکن اســت به دلیل تفاوت نــرخ ارز در آن 
طرف مرز تعداد کمی قاچاق هم شده باشد و همین افراد با فروش 

جوجه با قیمت های گزاف باعث التهاب بازار شده باشند 
اما دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه باال رفتن هزینه های 
تولید است. در همین رابطه حسن نیری، مدیر کل روابط 
عمومی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در یک رادیویی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر قاچاق جوجه یک روزه و پایین آمدن ســطح 
تولید گفت: متاسفانه این موضوع در بین برخی مسئوالن در حوزه 
مدیریت موضوع وزارتخانه ها و نهادهای خودشان پیش می آید، باب 
شده است که مشکالت خود را به سمت قاچاق برده و این موضوع را 
مطرح می کنند. در مورد جوجه ریزی، بحث قاچاق جوجه و مرغی 
که بخواهد در بازار تاثیرگذار باشد نداریم. اینها را مطرح نکنند. مردم 
متوجه این قضایا خواهند شد. وی افزود: اینکه نمی توانیم، مرهمی 
روی زخم مردم باشــیم، نمک بر زخم شان نپاشیم. در دی ماه، در 
اصفهان ۱۲ میلیون قطعه جوجه ریزی شده و این رقم در فروردین 
ماه، به ۶ میلیون قطعه رسیده است. این کمبود جوجه ریزی، چه 
ربطــی به قاچاق دارد؟ مرغدار بایــد بگوید. ما یک مقداری قاچاق 
جوجه آن هم به ندرت در اسفند ماه داشتیم. قاچاق جوجه اینطور 
نیست که با کانتینر و از مبادی غیر رسمی و با حیوانات چهارپا آن 
را حمل کرد. نیری خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان ما قاچاق جوجه 
که بخواهد کمبود در داخل کشــور ایجاد کند و روی قیمت تاثیر 
بگذارد، نداشتیم و نداریم. باید به سراغ احتکار، داللی ها و واسطه ها 

بروید و از آن ها بپرسید. 

تهران  بازرگانــی  اتــاق 
گزارش  جدیدتریــن  در 
خود به بررســی وضعیت 
کشــورهای  اقتصــادی 
منطقــه در دوران کرونا 
پرداخته که نشان از رشد 

اقتصادی ایران دارد. 
به گزارش ایسنا، جهان در سال ۲۰۲۰ با شیوع 
سراســری ویروس کرونا مواجه شد و در کنار 
مشــکالتی که در حوزه سالمت و تلفات قابل 
توجه انســانی به وجود آمد، اقتصاد نیز از این 
ویروس آسیبی جدی دید. در ماه های ابتدایی 
شــیوع کرونا، برآوردهای صندوق بین المللی 
پــول نشــان می داد که رشــد اقتصــاد اکثر 
کشورهای جهان به شکل قابل توجهی منفی 
خواهد شد و میزان تجارت نیز افتی محسوس 

خواهد داشت. 
با ایــن وجود، چند ماه پس از شــیوع کرونا، 
بــا ورود دولت هــا و اجــرای سیاســت های 
حمایتی جدید و از ســوی دیگر به روزرسانی 
سیاســت های تجاری با وجود کرونا، برخی از 
تبعات منفی ایــن همه گیری جهانی مدیریت 
شد، هرچند همچنان رشد اقتصادی بسیاری از 

کشورهای جهان منفی باقی مانده است. 
گــزارش جدید اتــاق بازرگانی تهــران که با 
اســتفاده از آمارهای صندوق بین المللی پول 
منتشر شــده نشان می دهد که در سال۲۰۲۰ 
میانگین رشــد اقتصادی کشــورهای جهان 
به منفی ۳.۶درصد رســیده است اما با بهبود 
نسبی شــرایط در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی 
جهان به ۵.۸ و در ســال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد 

خواهد رسید. 

برآوردها نشــان می دهد 
 ،۲۰۲۰ ســال  در  کــه 
کشــورهای  اقتصــاد 
منفی  رشد  یافته  توسعه 
۴.۷درصد داشته و اقتصاد 
نیز  خاورمیانه  کشورهای 
رشــد منفی ۴.۱درصد را 
به ثبت رسانده است. در سال ۲۰۲۱، بیشترین 
رشد اقتصاد به کشــورهای نوظهور آسیایی با 
۸.۴ اختصاص خواهد داشــت و کمترین رشد 
نیز به حنوب صحرای آفریقا با ۳.۴ تعلق دارد. 
آنچــه که در این آمار توجــه را به خود جلب 
می کنــد، وضعیــت اقتصــاد ایران در ســال 
۲۰۲۰ اســت. در شــرایطی کــه اکثریــت 
کشــورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ با رشد 
منفی اقتصادی مواجه بودنــد، ایران در کنار 
چهارکشور دیگر رشد مثبت اقتصادی داشته 
اســت. در میان این کشورها باالترین رشد به 
تاجیکســتان با ۴.۵ درصــد تعلق دارد و پس 
از آن مصر و ازبکســتان قرار می گیرند. آمارها 
می گوید که رشــد اقتصادی ایران نیز در سال 

۲۰۲۰، مثبت ۱.۵ درصد بوده است. 
صندوق بین المللی پــول پیش بینی کرده که 
رشد اقتصادی منطقه خاورمانه در سال ۲۰۲۱ 
به ۳.۷ درصد و در ســال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد 
برســد. ایران نیز در ســال ۲۰۲۱ رشد مثبت 

۲.۵درصد را ثبت خواهد کرد. 
در حوزه تــورم نیز باالترین نرخ در خاورمیانه 
به لبنان بــا ۸۸ درصد تعلق دارد و پس از آن 
ایران تورمی ۳۶ درصدی را ثبت کرده اســت. 
همچنین پیش بینی می شود که نرخ تورم در 
سال ۲۰۲۱ برای ایران به مرز ۳۹ درصد برسد. 

معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
ســرمایه های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون 
واحد خالی از ســکنه حبس شده است، گفت: 

ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: عدد هنگفتی از ســرمایه های کشــور در 
۲.۵میلیون واحد مســکونی خالی حبس شده 
اســت. تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم 
بدون استفاده رها شده است. این در حالی است 
که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه های 
کشور مصرف می شود. از طرف دیگر یک خانه تا 
بخواهد قابل سکونت باشد برای زیرساختهای آن 
از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرســه، 
بیمارســتان، راه، ســد و غیره هزینه می شود. 

بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند. 
وی افزود: اگر خانه هــا خالی بمانند حاکمیت 
باید شــهرها را توسعه دهد و محل جدید برای 
ساخت و ساز نیازهای جدید ایجاد کند که هزینه 
مضاعفی از منابع عمومی می طبد. بنابراین منطق 
اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم این 
است که واحدهای مسکونی را خالی نگه نداریم 
تا کســانی که متقاضی مسکن هستند بتوانند 

استفاده کنند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هرکس 
می تواند هرچقدر که می خواهد ملک داشــته 
باشــد گفت: اینکه ۱۰۰۰ واحد مســکونی در 
اختیار یک نفر باشد به هیچکس ربطی ندارد و 
اگر خالی نماند مشمول مالیات نمی شود. بنابراین 
هموطنان دغدغه ثبت امالک خود را نداشــته 
باشــند. در واقع فقط واحدهای اجاری با متراژ 
 بیش از ۱۵۰متر در تهران و بیشــتر از ۲۰۰متر 
در شهرستانها مشــمول مالیات اجاره است که 

رقم آن کمتر از مالیات واحدهای خالی است. 
محمودزاده تصریح کرد: ســاکنان روســتاها و 
شــهرهای کمتر از ۱۰۰ هــزار نفر جمعیت در 
صورتی که اطالعات ملکــی خود را ثبت کنند 
مشمول مالیات نیستند. این در حالی است که 
بخش زیادی از شهرهای کشور کمتر از ۱۰۰هزار 
نفر جمعیت دارند. این نشــان می دهد که نیت 
قانون گذار، مدیریت کردن بازار مســکن است. 
بنابراین همه مردم باید از این موضوع استقبال 

ویژه کنند که موضوع مسکن قابل حل شود. 
بنابرایــن گــزارش، ثبــت اطالعــات ملکی و 
سکونتی خانوارها در ســامانه امالک و اسکان 
به نشانی amlak. mrud. ir از روز پنجشنبه 
)۱۹فروردین( آغاز شده است. کلیه سرپرستان 
خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر 
و تمامــی مالکین واحدهای مســکونی مکلف 
هســتند که اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( 
و امالک تحت مالکیت خــود )با مالکیت های 
رســمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( را 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ 

در سامانه امالک و اسکان درج کنند. 
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی 
امالک و اســکان بر اساس آخرین رقم کد ملی 
سرپرست خانوار اســت اما از ۱۰ اردیبهشت تا 
۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام 
دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی 
که آخرین رقم کد ملی آن ها به ترتیب ۹.۸، ۷.۶، 
۵.۴، ۳.۲، ۱ و صفر اســت به ترتیب هرکدام دو 
روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که 
گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه 
تمامی افراد می تواننــد اطالعات ملکی خود را 

ثبت کنند.

همهاقتصادهاسقوطکردند
جزایران!

تعدادخانههایخالیایران
۱۰برابرانگلیساست

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان داد؛

افزایش ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی 
قیمت برنج، گوشت و شکر در اسفند ۹۹!

تجارت

رمز ارز

مکث

میراث

بورس

اسامیشرکتهایواردکننده
روغنخامباارزترجیحی

شــرکت بازرگانی دولتی در اطالعیه ای آمار 
و ارقــام تامین و تــدارک روغن خــام برای 
کارخانه های روغن نباتی در ســال گذشــته 
را منتشــر کرد. بــه گزارش ایســنا در متن 
این اطالعیه آمده اســت: در سال ۱۳۹۹ که 
سخت ترین شرایط تحریم کشور را پشت سر 
گذاشتیم. تالش وافر و بی وقفه ای برای تامین 
روغن خام مورد نیاز کارخانه های تولید روغن 
نباتی کشــور صورت گرفت. آمار و اطالعات 
نشان می دهد طی سال ۱۳۹۹ به میزان یک 
میلیــون و ۹۷۰هزار تــن روغن خام از محل 
ذخائر راهبردی کشور، واردات بخش خصوصی 
و استحصال از دانه های وارداتی و داخلی برای 
صنعت روغن نباتی تدارک دیده شده است که 
با احتســاب بیش از ۱۰۰ هزار تن موجودی 
ابتــدای دوره این صنایع بیش از دو میلیون و 
۷۰ هزار تن روغن مورد نیاز کارخانجات روغن 

نباتی تامین و تدارک شده است. 
شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران به منظور 
شفاف سازی نسبت به تامین و تدارک روغن 
خام مورد نیاز کشــور از محــل واردات با ارز 
)۴۲۰۰۰ ریالــی( بدینوســیله جدول میزان 
روغن تخصیــص یافته به کارخانه های تولید 
روغن نباتی سراســر کشور را برای استحضار 
مردم منتشــر می کند. این جدول کلیه آمار 
و ارقــام تامیــن و تدارک روغن خــام برای 
کارخانه های روغن نباتی در ســال گذشــته 
را به وضوح نشــان می دهد. ضمنا اطمینان 
می دهد بــا الطاف و امدادهای خداوند متعال 
و تالش همه مدافعان امنیت غذایی کشــور 
به ویژه همکاران زنجیره تامین، پروژه تأمین 
و تدارک کاالهای اساســی در سال ۱۴۰۰ با 
قدرت و شــتاب افزونتر جریان خواهد یافت. 
همچنان که از آغاز سال جدید تا ۲۵ فروردین 
۱۴۰۰ حــدود ۲۶۰ هزار تن روغن خام برای 
کارخانجات تأمین و تدارک شــده است که 
جدول آن نیز برای آگاهی همه مردم منتشر 
می شود. الزم به ذکر است فهرست اسامی این 
شرکت ها در دفتر روزنامه »آفتاب یزد« موجود 
است و در قالب این خبر منتشر نشده است. 

پرداختباارزهایدیجیتال
درترکیهممنوعشد

خرید هرگونه خدمت یا کاال با استفاده از ارزهای 
دیجیتال توســط بانک مرکزی ترکیه ممنوع 
اعالم شد. به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
بانک مرکزی ترکیه با صــدور بیانیه ای اعالم 
کرد استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار 
پرداخت در این کشور را ممنوع اعالم می کند 
چرا که این کار ممکن است خسارات غیر قابل 
جبرانی داشته باشد. طبق تصمیم بانک مرکزی، 
دارایی های دیجیتالی، ارزهای دیجیتالی یا هر چه 
که از فناوری نردبان غیرمتمرکز استفاده می کند 
نباید چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم برای 
پرداخت بهای کاال و خدمات مورد استفاده قرار 
گیرد. شــهروندان ترکیه از جمله مشتاق ترین 
طرفداران ارزهای دیجیتالی در جهان هستند و 
ممنوعیت جدید پس از ممنوعیت کامل ارزهای 
دیجیتالی در هند )که در حال طی کردن مراحل 
نهایی خود و تبدیل به قانون است( می تواند روی 
بازار ارزهای دیجیتالی تاثیر منفی بگذارد. بین 
ماه های فوریه تا مارس حجم معامالت ارزهای 
دیجیتالی در ترکیه ۲۷میلیــارد دالر بوده که 
این رقم نسبت به بازه مشابه سال قبل ۳۱ برابر 
افزایش یافته اســت. این ممنوعیت تنها چند 
روز پس از آن اعالم می شــود که شرکت رویال 
موتورز- نماینده لوتوس و رولز رویس در ترکیه- 
اعــالم کرده بود امــکان خرید محصوالت این 
شرکت در ترکیه با استفاده از ارزهای دیجیتالی 

وجود خواهد داشت. 

فهرستداراییهایپوتین
منتشرشد

کاخ کرملین فهرســت دارایی های والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه را منتشر کرد. 
به گزارش فارس، خبرگزاری تاس روسیه درآمد 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور در 
سال ۲۰۲۰ را ۹.۹۹۴ میلیون روبل )۱۳۱هزار 
و ۹۰۰دالر( اعالم کرد. این خبرگزاری نوشت: 
اظهارنامــه درآمد، هزینه هــا و دارایی رئیس 
جمهوری روســیه روز جمعه در وب ســایت 
کاخ کرملین قرار گرفته اســت. به نوشته این 
گزارش، پوتین در آمد خود در ســال ۲۰۱۹ را 
۹.۷۲۶ میلیون روبــل )۱۲۸هزار و ۳۵۰ دالر( 
اعالم کرده بود. فهرســت امــالک وی در این 
اعالمیه تغییر نکرده اســت. پوتین مالک یک 
آپارتمان ۷۷ متری، یک پارکینگ به مساحت 
۱۸ مترمربع و ۲ خــودرو قدیمی از برندهای 
Volga GAZ M۲۱ و Niva SUV و یک 
تریلر )اتومبیل یدک کش( Skif است. رئیس 
جمهوری روسیه در حال حاضر از یک آپارتمان 
به مســاحت ۱۵۳.۷ متر و یــک پارکینگ به 
مساحت ۱۸ مترمربع استفاده می کند. تمامی 

این امالک در روسیه هستند. 

مصوبهجنجالی
امحایلنجهایچوبیابالغشد

مصوبــه جنجالی امحای لنج های چوبی که با 
واکنش وزارت میراث فرهنگی نیز مواجه شده 
بود، بدون توجه بــه نابودی میراث ناملموس 
لنج سازی سنتی و واکنش ها علیه آن ابالغ شد. 
در سال گذشــته خبرگزاری مهر در گزارشی 
نوشت که سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد 
کرده لنج های سنتی چوبی و فایبرگالس باری 
با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن در مدت ۵ ســال 
امحا و به جــای آن لنج های فلزی جایگزین 
شوند. این مصوبه در هیئت دولت تصویب شد 
و پــس از آن با واکنش های مختلفی رو به رو 
بود. از جمله این واکنش ها از ســوی متولیان 
میراث ناملموس بود که اعالم کردند مهارت و 
دانش لنج سازی سنتی در خلیج فارس توسط 
ایران در ســال ۲۰۱۱ به ثبت جهانی یونسکو 
رسیده است و با از بین بردن لنج های قدیمی، 
در واقع بخشی از این میراث ناملموس از بین 
خواهد رفت. وزیر میــراث فرهنگی و رئیس 
ایکوم ایران نیز در نامه هایی خواســتار تغییر 
و اصالح این مصوبه شــدند حتی وزیر میراث 
فرهنگی نشستی با رئیس سازمان بنادر داشت 
و در آن نشست هم درخواست کرد که تغییری 
در مصوبه ایجاد شــود و در حوزه گردشگری 
دریایی نیز این لنج ها مــورد بهره برداری قرار 
گیرند. چون نه تنها این مصوبه منجر به از بین 
رفتن لنج های چوبی می شد بلکه مواردی که 
به عنوان تسهیالت مرتبط با گردشگری برای 
آن در نظر گرفته بودند نیز با مقوله گردشگری 
دریایی همخوان نبود. چون به عنوان مثال بیان 
شده بود که لنج های سنتی منعی برای فعالیت 
گردشگری ندارند اما طبق ضوابط سازمان بنادر 
عمر آن ها نباید کمتر از ۱۵ ســال باشد و از 
دومایلی ســرزمین اصلی نیز دورتر نروند! این 
در حالی اســت که هیچ لنج چوبی حداقل در 
۴۰سال اخیر ساخته نشده و همه آن ها عمری 
بیشــتر از ۱۵ ســال دارند و محدودیت های 
سازمان بنادر و دریانوردی نیز موجب شده تا 
فعالیت گردشگری در دریاهای عمان و خلیج 
فارس نداشته باشند. اما حاال با وجود همه این 
واکنش ها، شــورای اطالع رسانی دولت اعالم 

کرد که این مصوبه ابالغ شد.

برگزاریبزرگترینانتخابات
اقتصادیکشورتاچندروزآینده
عضو شــورای عالی بــورس با بیــان اینکه 
انتخابات ســهام عدالت بزرگ ترین انتخابات 
اقتصادی کشــور اســت، گفت: هر کدام از 
ســهام داران از این پس سهامدار یک شرکت 
استانی خواهند شد و سود هر یک از استان ها 
و شرکت ها از سال آینده متفاوت خواهد بود. 
ســعید اســالمی در گفت وگو با ایلنا درباره 
انتخابات تعیین هیئت مدیره شــرکت های 
ســهام عدالت استان ها اظهار داشت: در حال 
حاضر این شرکت ها سرمایه گذار نهادی ندارد 
و اکثر ســرمایه گذاران در این شرکت ها افراد 
هستند. موضوع مهم در انتخابات پیش رو این 
اســت که هر فرد حقیقی و حقوقی که خود 
را شایســته می داند باید در این انتخابات به 
نفع مردم و ســهام داران عدالت ثبت نام کند. 
وی افزود: موضوع مهم دیگر در این انتخابات 
افزایش مشارکت سهام داران در مجامع است 
که این افزایش مشارکت نیاز به سجامی شدن 
ســهام داران دارد. عضو شــورای عالی بورس 
بــا تاکید بر اینکه هیچ مانعــی برای ثبت نام 
اشــخاص حقوقی در انتخابات سهام عدالت 
وجود ندارد، گفت: این موضوع دقیقا براساس 
قانون تجارت برنامه ریزی شــده و طبق این 
قانون هیچ محدودیتی برای ثبت نام اشخاص 
حقوقی وجود ندارد. هر فرد سهام دار می تواند 
کاندیدای ســهام عدالت باشد. اسالمی افزود: 
در مصوبه شــورای عالی بورس تفکیکی بین 
اعضای حقیقی و حقوقی ایجاد نشده بنابراین 
افــراد چه حقیقی و چــه حقوقی در فرصت 
زمانی مشــخص می توانند برای شــرکت در 
انتخابات هیئت مدیره شــرکت های استانی 
سهام عدالت اقدام کنند. وی با اشاره به تغییر 
سود سهام عدالت افراد با توجه به عملکرد هر 
شرکت و نحوه مدیریت این شرکت ها با توجه 
به ترکیب هیئت مدیره آن ها، اظهار داشت: هر 
کدام از ســهام داران از این پس سهامدار یک 
شرکت اســتانی خواهند شد و سود هر یک 
از استان ها و شرکت ها از سال آینده متفاوت 
خواهد بود. اسالمی ادامه داد: ممکن است در 
مجامع هر یک از این شرکت ها، هیئت مدیره 
تصمیم متفاوتی درباره تقسیم سود بگیرد که 
با شرکت یا اســتان دیگر فرق داشته باشد. 
بنابراین از این پس با ساختار و عملکرد جدید 
سود سهام داران از یکدیگر متفاوت می شود. به 
عبارت دیگر شرکت های سهام عدالت از این 
پس مانند هر شرکت سرمایه گذاری دیگر به 
شرکت مستقل تبدیل خواهند شد. اسالمی 
درباره اهمیت و وسعت انتخابات هیئت مدیره 
شرکت های اســتانی سهام عدالت گفت: این 
اولین انتخابات در این سطح است و با توجه به 
دارایی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی این 

شرکت ها، بزرگ ترین اقتصادی کشور است. 

۱۰

دالیلگرانیجوجهیکروزه
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بی شک موسیقی سال های پس از انقالب )بخصوص سبک پاپ( مسیر 
پر فراز و نشیبی را تا به امروز پیموده است. در دهه شصت و هفتاد بنا 
به دالیل مختلف موسیقی پاپ سبکی ممنوع بود و از اوائل دهه هفتاد 
بود که به مرور جای خود را میان مردم باز کرد. البته این اتفاق روندی 
بی حاشیه و ساده نبوده و بی شک تعدادی از اهالی موسیقی بودند که 
برای احیای موسیقی پاپ که در دهه چهل و پنجاه به اوج محبوبیت 
رسیده بود به دلیل وجود فضای بسیار بسته و دشواری در اخذ مجوز، 
تالش کردند، اما حال نامی از آن ها نیس��ت. داریوش تقی پور )نوازنده، 
آهنگساز و تنظیم کننده( یکی از همین افراد است که »شوکا« اولین 
آلبوم پاپ مجاز پس از انقالب را با صدای مهرداد شهسوارزاده منتشر 
کرده اس��ت. او که از اواس��ط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد یکی از 
پرکارترین ها بود در زمینه آهنگسازی سینما نیز فعالیت پررنگی داشته 
که حاصل آن نامزدی جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای 
فیلم سینمایی »مینای شهر خاموش« ساخته امیرشهاب رضویان در 
بیس��ت و پنجمین جشنواره فیلم فجر بوده است. داریوش تقی پور در 
گفتگ��و با ایلنا، ضمن توضیح درباره فعالیت هایش به تحلیل وضعیت 

موسیقی پاپ طی سه دهه اخیر پرداخت. 
 

  ش��ما در دهه هفتاد نه فقط در عرصه موس��یقی، بلکه در 
سینما و تئاتر نیز حضوری پررنگ داشتید و حتی برای موسیقی 
متن فیلم سینمایی »مینای شهر خاموش« نامزد دریافت سیمرغ 
بلورین ش��دید. اما از اوسط دهه هشتاد به ناگاه کم کار شدید. 

دلیل کم کاری ناگهانی چیست؟ 
واقعیت این اس��ت که کم کار نش��ده ام و پس از فیلم »مینای ش��هر 
خاموش« به طور میانگین س��االنه کار داش��ته ام و همچنان مشغول 
فعالیتم، اما اغلب آن آثار یا منتشر نشده اند یا اینکه وضعیت نشر خوبی 
نداش��ته اند و دلیلش تا حدودی کم لطفی دوستان مطبوعاتی به ویژه 

در حوزه موسیقی است. 

  یکی از موضوعات با اهمیت در زمینه ارائه آثار نحوه پخش 
آنهاست. به جز مقوله کپی رایت که در ایران هیچ تعریفی ندارد 
و مش��کالتی را برای صاحب اثر ایجاد می کند،  از کاس��تی های 

دیگر بگویید.
متاسفانه در چند سال گذشته پخش آثار تولید شده برنامه مشخصی 
نداش��ته و همانطور که گفتم من نیز آثاری تولی��د کرده ام که پخش 
نشده اند، یا در مرحله ای گیر کرده اند و شنیده نشده اند. دلیل مهم  عدم 
پخش آثار من و دیگران این اس��ت که مانند گذشته و به شکل واقعی 
ش��رکت های پخش نداریم و انجام این روند به عهده افرادی اس��ت که 
دالل مآبانه سایت ها و تلویزیون های پخش موسیقی را در اختیار گرفته اند 
و از این طریق برای خود کاس��بی راه انداخته اند. در دهه های قبل آن 
زمان که کاست و فیلم مرسوم بود چند شرکت بودند که در چارچوبی 
مشخص روی پخش آثار سرمایه گذاری می کردند. البته در آن دوران نیز 

مشکالتی وجود داشت اما نسبت به چند سال اخیر کمتر بود. 

  البته موس��یقی در دهه هفتاد ش��دیدا فضایی بسته داشت 
و محدودیت ه��ا و ممنوعیت هایی وجود داش��ت ک��ه تولید را با 

چالش های عدیده مواجه می کرد.
صد درصد همینطور بود. یادم هس��ت برای پخش آلبوم »ش��وکا« با 
صدای مهرداد شهس��وارزاده که اولی��ن آلبوم پاپ بعد از انقالب بود با 
مشکالت زیادی مواجه شدیم. در آن دوره حتی ضبط آثار در استودیو 
نیز احتیاج به مجوز داش��ت و طوری بود که ضبط قطعات را تعطیل 
کردند و همین س��خت گیری ها برای دریافت مجوز باعث شد کارمان 
هشت، نه ماه عقب بیفتد! یادم هست یکی از دوستان کامبیز نادعلی، 
شش ماه هر روز به وزارت ارشاد می رفت و با پیگیری های بسیار باالخره 
موفق شد با هزار دردسر اولین مجوز آلبوم پاپ پس از انقالب را دریافت 
کند. فعاالن موسیقی در دنیای امروز به هیچ وجه با چنین مشکالتی 
مواجه نیس��تند و اتفاقاتی که ما در دهه هفتاد تجربه کردیم برایشان 
فانتزی است. مشکالت ما فقط محدود به اخذ مجوز نبود و حتی برای 
حمل ساز نیز مجوز الزم بود. با اینکه ما چنین سختی ها و فشارهایی 
را تحمل کردیم و به نوعی جاده صاف کن نسل های بعد بودیم، حال با 
افرادی مواجهیم که معلوم نیست از کجا آمده اند! همین افراد هستند 
که اختیار س��ایت های موسیقی چه داخلی و چه خارجی را در دست 

گرفته اند و به نوعی در انتشار آثار دیگران اختالل ایجاد می کنند. 

   یعنی از پخش آثار دیگران ممانعت می کنند؟ 
بگذارید مثالی بزنم. من تک آهنگی دارم که آماده پخش است و همین 
چند هفته پیش قصد داشتم آن را منتشرش کنم. جالب این است که 
همین س��ایت های می گفتند باید به ما پول دهید تا کارتان را پخش 
کنیم. این کار بس��یار غلط است. پرداخت مبلغ زمانی منطق دارد که 
آن سایت ها بابت هر پِلِی شدن یا دانلود اثر، به سازنده اثر پول بدهند. 
زمانی که این اتفاق نمی افتد و بابت هر شنیده شدن اثرم به من پولی 
نمی رس��د، چرا باید به سایت های که تعدادشان بسیار زیاد است پول 
دهم؟ این پول بابت چیست، در حالیکه بابت تولید یک اثر مبلغی کالن 
هزینه کرده ام؟! در حالیکه ش��رکت های معتبر جهانی پخش، پولی از 
مولف دریافت نمی کنند و صرفا از طریق هزینه بازدید و فروش آپ ها به 
شکل های مختلف و یا تبلیغات در کنار پخش، درآمد کسب می کنند و 
در ادامه بخشی را به عنوان کارمزد به خود اختصاص می دهند و مابقی 
برای هر بار ش��نیدن به صاحب اثر بازگردانده می شود. بسیار عجیب 
است که سایت های داخلی می خواهند روش سایت های خارجی را با 
قوانین خودشان اجرا کنند. چنین مشکالتی وجود دارد و این سوال را 
ایجاد می کند که مثال چرا کار نمی کنم؟ درحالی که مش��غول به کارم 
اما آثارم را نمی توانم پخش کنم. االن کارم آماده پخش است، اما آن را 
برای پخش به چه کسی بسپارم؟ آنهم درحالیکه برای تولیدش هزینه 
بس��یار کرده ام؟! بدون وجود قوانین مشخص واقعا فردی چون من که 
زندگی اش از طریق موسیقی می گذرد باید چه کند؟ متاسفانه دوسال 
است کنسرتی برگزار نشده و سینما و همکاری با فیلمسازان در زمینه 
ساخت موسیقی متن نیز تحت تاثیر کرونا درگیر مشکالتی شده است. 

 
  خودتان تجربه کار در خارج از کشور را داشته اید؟ 

فیلم »مینای ش��هر خاموش« به کارگردانی امیر ش��هاب رضویان با 
تهیه کنندگ��ی مش��ترک Brave new work آلمان و هیالج فیلم 
ایران و یک فیلم مستند بلند به کارگردانی محمد فرخ منش پروژه هایی 
بودند که در آلمان با من قراردادشان بسته شد که البته رسانه ها اصال 
اخبار آن ها را منعکس نکردند. موضوع جالب امضای قرارداد همکاری با 
پروژه »مینای شهر خاموش« در آلمان است که فیلم دوم من بود. فیلم 
اولم »Strip Mind« نام داش��ت که »Frank Giger« کارگردانی 
آن را به عهده داشت و در هامبورگ ضبط شد. ضمن اینکه در آلمان 
بود که مرا برای آهنگسازی سریال »زمین انسان ها« ساخته ابوالحسن 
داودی به تیم سازنده پیش��نهاد دادند. با این حساب می توان فهمید 
فض��ای ایران برای فعالیت های هنری بخصوص موس��یقی تا چه حد 
آلوده و مس��موم است و می دانم تعداد افرادی چون من زیاد است. ما 
همچنان مشغول کار هستیم و کنار نمی رویم اما به هرحال فاصله هایی 
ایجاد می شود و متاسفانه شرایط همچنان مانند قبل است و تغییری 

نکرده است. 

  ش��ما به واس��طه فعالیت های برون مرزی چ��را مهاجرت 
نکردید؟ 

راستش را بخواهید اگر شرایط کار در خارج از کشور پیش بیاید می روم 
و همکاری می کنم؛ کما اینکه در سال ۲۰۰۵ این اتفاق افتاد و پروژه 
»»The Particles« آخری��ن پروژه کاری م��ن در آلمان بود که در 
زمینه تلفیق موس��یقی راک و موسیقی ایرانی انجام شد و یک آلبوم 

کامل بود و سه ویدئو داشت. 

  از فعالیت های اخیرتان بگویید.
واقعیت این است که وضعیت پیش آمده بر اثر شیوع کرونا شرایط را 
برای فعالیت در همه عرصه سخت کرده است. پارسال نیز مشغول انجام 
کارهایی بودم که مربوط به س��ال گذشته بودند. پروژه هایی در زمینه 
موسیقی فیلم داش��تم که عوامل تولید آن ها درگیر وضعیت موجود 
ش��دند و درنهایت آن پروژه ها یا متوقف شده اند یا روند کندی دارند. 
درنهایت بیش از یک سال و نیم است که اوضاع به همین شکل است. 
تصورمان این بود در سال جدید بحران کاهش می یابد و فعالیت ها به 
روال عادی خود بازمی گردد، اما متاس��فانه با سیس��تم غلط مدیریتی 
موجود این اتفاق نیفتاد. مس��ئوالن در تعطیالت نوروز هیچ تمهیدی 
را به کار نگرفتند و عبور و مرورها و مس��افرت ها را مجاز اعالم کردند 
 و نتیج��ه این بی برنامگی اوج گیری دوباره کرونا اس��ت. در نهایت این  
عدم مدیریت بحران مشتی نمونه خروار در همه بخش هاست و درعرصه 
هنر نیز این نابس��امانی ها وجود دارد و در میان آن ها اوضاع موسیقی 
بدتر است. حال شما حساب کنید من نیز که مشغول آهنگسازی فیلم 
هستم نیز با این چالش ها مواجهم. تهیه کننده بودجه فیلم را با وجود 
سرمایه گذاران تامین می کنند. زمانی که سینما تعطیل است طبیعتا 
سرمایه گذار نیز ریسک نمی کند و تهیه کننده نیز توان تامین دستمزد 
عوامل را نخواهد داشت. به هرحال این روند زنجیروار همه چیز را بهم 
مرتبط می کند. حال حساب کنید یکی از پروژه های سینمایی که من 
نیز در آن حضور دارم نود و هش��ت درصد پیش رفته و چند میلیارد 
بابت آن هزینه شده و کار برای دویست، سیصد میلیون تومان خوابیده 
است. این را هم در نظر بگیرید که عوامل ساخت یک اثر سینمایی دو 

یا سه نفر نیستند و پنجاه، شصت نفرند. 

  ب��ا اینکه بحران س��ال گذش��ته را از س��ر گذراندیم، اما 
متاس��فانه از تجارب به دس��ت آم��ده در نح��وه مدیریت ها و 
برنامه ریزی ها اس��تفاده بهینه نکردی��م و در میان همه اتفاقات 
برای بهبود وضعیت اهالی موس��یقی تمهیدی اندیشیده نشده و 
حال شاهدیم که وضعیت معیش��تی نوازندگانی که با کنسرت 
کسب درآمد می کردند و آموزش��گاه داران و مدرسان و دیگر 

اهالی موسیقی بدتر شده است. 
اهالی موس��یقی در ش��رایط عادی سال هاست مورد ظلم قرار گرفته اند 
و بخش مس��تقل موس��یقی و آن هایی که به دستگاه یا نهادی وابسته 
نیستند، بیش از دیگران آسیب دیده اند و بزرگترین ضربه ها را خورده اند. 
اینکه مثال حق بیمه س��ه ماه اول س��ال را پرداخ��ت کنند، کمکی به 
اهالی موسیقی نمی کند. من چند س��الی است به اتفاق دیگر دوستان 
در انجمن صنفی مش��غول انجام اموری هستیم که بخشی از مشکالت 
موزیس��ین ها را بهبود بخش��یم و بر همین اساس می توانم بگویم سر و 
سامان یافتن مسائلی چون بیمه هنرمندان نتیجه نامه نگاری هایی است 
که در اواخر سال ۱۳۹۸ انجام شده است. در نهایت کم پیش می آید که 
مسئوالن و متولیان نهادها و دستگاه های دولتی برای حل مشکالت این 
 چنینی محرک باشند و اگر هم اتفاق مثبتی رخ می دهد نتیجه تالش

 هنرمندان است. 

  همینط��ور اس��ت اما تش��کلی مانند انجمن موس��یقی که 
می تواند پیگیر مس��ائل باش��د نیز وضعیتی مبه��م دارد چراکه 
 قرار اس��ت ش��عب انجمن موس��یقی ب��ا موسس��ات خصوصی 

جایگزین شوند. 
زمانی که مس��ئوالن بدون حضور موزیسین های مطرح اقدام به انجام 
کاری می کنند، اوضاع از این بهتر نخواهد ش��د. مسئوالن حین انجام 
تغییرات و کارها فقط می گویند تصمیم به صورت گروهی اخذ شده، 
ام��ا از جزییات ماجرا و اینکه با چه افرادی مش��ورت کرده اند، چیزی 
نمی گوین��د و در نهایت اع��الم می کنند که فالن تصمیم را گرفته اند. 

واقعا نباید این طور باشد.

داریوش تقی پور:

اهالی موسیقی سال هاست مورد ظلم قرار گرفته اند 

خواننده  معتم��دی  محمد 
مط��رح موس��یقی س��نتی 
ایران، در پاس��خ ب��ه اینکه 
نظر شما درباره حال و هوای 
ماه رمضان امسال چیست، 
اظهار کرد: به نظرم انس��ان 
هرقدر که در شرایط سخت 
ق��رار می گی��رد، ب��ه همان 
میزان ب��ه خداوند نزدیک تر 
می ش��ود. به س��بب س��ال 
کرونایی پر فراز و نشیبی که 
پشت سر گذاشتیم، به نظرم 

ماه رمضان امس��ال پرشورتر و مردم هم به خدا 
نزدیک ترند. این خواننده که ماه رمضان س��ال 
گذشته، تیتراژ س��ریال »سرباز« را خوانده بود، 
درباره کمرنگ شدن آهنگ های خاطره ساز در 
ماه رمضان گفت: شاید یکی از دالیل آن جایگاه 
کمرنگ موس��یقی در رسانه است. از طرفی هم 
مشکالتی به سبب نگرش و عملکرد های مدیران 
دامن گیر موسیقی شده و در حال حاضر از آن 
رنج می بریم. وی در ادامه درباره آلبوم مناجات 
خوانی اش توضیح داد: ما یک موس��یقی اصیل 
ایرانی داریم که میراث معنوی گذشتگان است. 

فرم ه��ای مختلفی در آن 
داری��م و یک��ی از آن ه��ا 
اس��ت؛  خوانی  مناج��ات 
ام��ا متأس��فانه چند دهه 
اس��ت که مناجات خوانی 
کمرن��گ ش��ده و من به 
س��بب عالقه ای که خودم 
ب��ه این ح��وزه داش��تم، 
چندین س��ال پیش یک 
قطع��ه را ضب��ط ک��ردم. 
آن  داد:  توضیح  معتمدی 
زمان گم��ان می کردم که 
از نظر عرفانی آثار به مرحله ای که باید نرسیده 
اند؛ لذا چندین سال بعد این قطعات را به آلبوم 
تبدیل و ارائه کردم. از آنجا که مضمون قطعات 
عرفان��ی ب��ود و جایگاه آن واالت��ر از بحث های 
مال��ی، به همین خاط��ر این آلب��وم در فضای 
مجازی و به صورت رایگان ارائه شد. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، وی در پایان آرزوی ماهی 
پربرکت برای مردم ایران کرد و گفت: امیدوارم 
با برگزاری برنامه هایی مانند "جش��ن رمضان"، 
روحیه امیدواری و نش��اط بین مردم روز به روز 

افزایش یابد.

 ژاله علو بازیگر پیشکسوت 
س��ینما و تلویزیون درباره 
خود  فعالیت های  مجموعه 
در عرصه بازیگری گفت: در 
حال حاضر مش��غول بازی 
در پ��روژه خاصی نیس��تم، 
بازی  ب��رای  پیش��نهاداتی 
داشته ام اما کمی استراحت 
می کنم و در شرایط فعلی 
کرونا به صالح نیس��ت که 
در پ��روژه ای حاضر ش��وم. 
البته گاهی در رادیو فعالیت 

دارم و همچنان کارهایم را ادامه می دهم اما به 
طور کلی کرونا ش��رایط کار را برای بسیاری از 
همکارانم سخت کرده است، این شرایط به هیچ 
وجه اجازه فعالیت مستمر را به ما نمی دهد، از 
سویی تعطیالت مداوم و از سویی خطرات ناشی 
از کرون��ا همه م��ا را از زندگی عادی دور کرده 
است. یکسال گذشته برای بسیاری از دوستان 
و همکاران قدیمی من بس��یار سخت گذشته 
اس��ت، این ش��رایط و کم ش��دن کارها باعث 
ش��ده تا اکثریت با مش��کالت معیشتی مواجه 
ش��وند، از سویی ش��اهد آن بودیم که برخی از 

هنرمن��دان عزی��ز هم به 
 دلی��ل   بیم��اری از میان
 ما رفتند که ناراحت کننده 
و غم انگیز است. او درباره 
هنرمن��دان  از  حمای��ت 
پیشکس��وت ادامه داد: از 
نظر م��ن وقتی نزدیک به 
یکس��ال و نیم درگیر این 
بیماری هستیم و بسیاری 
از مشاغل و کارها تعطیل 
ش��ده ان��د، بای��د بیش از 
پی��ش ه��وای هنرمندان 
پیشکسوت را داشته باشیم زیرا آنها عمر خود 
را پ��ای این هنر گذاش��تند و ح��ال باید توجه 
بیشتری را داشته باشند. به گزارش میزان، علو 
با اشاره به وضعیت تازه بیماری کرونا در کشور 
خاطرنش��ان کرد: هر روز آمار ناامید کننده ای 
از کرونا ش��نیده می ش��ود، طبیعت��ا این امری 
بدیهی اس��ت که ما بای��د خودمان برای حفظ 
جانمان رعایت پروتکلهای بهداش��تی را جدی 
بگیریم اما کال امیدوارم وضعیت عوض ش��ود و 
 کرونا س��ریعا از بین برود و مردم در سالمتی و 

شادی باشند. 

محمد معتمدی: 

مناجات خوانی کمرنگ شده است
 ژاله علو:  

به هنرمندان پیشکسوت توجه کنیم

 فرهنگی

  شرکت های معتبر جهانی پخش، پولی از مولف دریافت 
نمی کنند و صرفا از طریق هزینه بازدید و فروش آپ ها 
به شکل های مختلف و یا تبلیغات در کنار پخش، درآمد 
کسب می کنند و در ادامه بخشی را به عنوان کارمزد به 
خود اختصاص می دهند و مابقی برای هر بار شنیدن به 
صاحب اثر بازگردانده می شود. بسیار عجیب است که 
سایت های داخلی می خواهند روش سایت های خارجی 

را با قوانین خودشان اجرا کنند 

 دنیای اقتصاد: ۱۰ سوال از رئیس جمهور احتمالی
رئی��س  جمه��ور  از 
بپرس��ید:  احتمالی 
۱-»رش��د اقتصادی چیس��ت و چگونه حاصل 
می ش��ود؟« از او این س��وال را بپرس��ید تا مثال 
روزی هنگام خداحافظی نگوید، رشد اقتصادی 
صف��ر بود؛ اما در عوض بیکاری کمی کم ش��ده 

است و مجموعا شرایط خوب است!
۲-»ت��ورم چگون��ه ایج��اد ش��ده و چگونه کم 
می ش��ود؟« از عم��ده دالیل باال بودن ریس��ک 
سرمایه گذاری و رشد پایین اقتصادی، باال بودن 

تورم در ایران است.
۳-»نقدینگی چیس��ت و چرا زیاد می ش��ود؟« 
اگ��ر وی به ج��ای حرف زدن از »نات��رازی نظام 
بانکی« ب��ه دلیل »نکول تس��هیالت بانک ها و 
انواع اضافه برداشت بانک ها«، »گسترش هرچه 
بیشتر اعتبارس��نجی و تدقیق در نحوه و میزان 
پرداخت تس��هیالت به بنگاه های خود بانک ها« 
و »به روزرسانی استانداردهای حسابداری بانکی 
کشور« و »عدم تعیین دستوری نرخ پایین بهره 
و ف��روش اوراق در ب��ازار ثانویه هنگام تورم« در 
پاسخ سوال فوق فقط به »لزوم هدایت نقدینگی 
ایجاد شده به سمت تولید« اشاره کرد، ابدا امیدی 
 به کم ش��دن تورم فعلی از وی نداش��ته باشید و 

هر چه سریع تر فرد دیگری را انتخاب کنید.
۴-»تجارت آزاد به چه معناس��ت و آیا مردم را 
بیکار می کند؟« کش��ور ما در کنار چند کشور 
فقیر و کم درآمد از دهه ها پیش، س��نگین ترین 
نظام های تعرف��ه ای و ممنوعیت ه��ای وارداتی 
مختل��ف را به اس��م حمایت از تولی��د داخلی 
دارد. همچنین کش��ور ما هرگز در هیچ اتحادیه 
گمرک��ی یا تجاری مهمی با کش��ورهای جهان 

عضو نبوده است.
۵-»یارانه های پنهان انرژی چقدر است، چرا باید 
حذف ش��وند و چرا این قیمت های فعلی بنزین 
و گاز و برق و...، برداش��ت غیرمستقیم از جیب 
کم درآمدها به جیب پردرآمدهاس��ت؟« دولت 
ایران بزرگ ترین حجم یارانه پنهان انرژی جهان 
را در مقیاس ۵/ ۱ تا ۲ برابر کل بودجه عمومی 

دولت پرداخت می کند.
۶- »چرا سرمایه گذاری خارجی نداریم؟« سوای 
مش��کالت تحریم، اگر فرد م��ورد نظر به جای 
برنامه های خود ب��رای »اصالحات حقوقی رفع 
موانع س��رمایه گذاری به خصوص قانون تجارت«، 
»لزوم تسهیل ثبت شرکت ها و حذف مجوزها«، 
»لزوم حضور بانک ها و نهادهای مالی خارجی در 
ای��ران و بالعکس«، »ش��فافیت مراحل مناقصه و 
قراردادهای دولتی با شرکت های داخلی و خارجی« 
و »الزام کمک رسانی س��رمایه گذاری خارجی به 
سیاست خارجی نه لزوما بالعکس«، فقط از »لزوم 
دوری از س��رمایه گذاری های بیگانگان « و »لزوم 
استفاده از منابع بی کران داخلی« گفت، در انتخاب 

فرد مزبور تجدیدنظر کنید.
۷-»ریشه فس��اد و اختالس در کجای ساختار 

حکمرانی است و راهکار چیست؟« 
۸-»خصوصی سازی چرا الزم است و چگونه باید 

بهینه تر شود؟«
۹-»نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟«

و  آس��یب دیدگان  از  حمای��ت  ۱۰-»ب��رای 
کم درآمده��ا در ش��رایط فعلی چ��ه باید کرد؟ 
مالیات بیشتر الزم را از چه کسانی باید گرفت؟«

آرمان ملی: مذاکرات وین و توفیق 
سیاسی ایران

از آنجای��ی که طی روزهای 
گذشته گزارش های مثبتی 
درخص��وص رون��د مذاک��رات وین بی��ن ایران 
و کش��ورهای ۱+۴ وج��ود دارد، گمانه زنی ه��ا 
این اس��ت که طی هفته های آینده گشایش��ی 
درخصوص توافقنامه برجام به وجود خواهد آمد. 
در طول روزهای گذش��ته ابتکار عمل گفت وگو 
عموما در دس��ت تیم مذاکره کننده ایرانی بود، 
زی��را ایران در طول س��ال های اخیر سیاس��تی 
کامال منطق��ی و مبتنی بر منافع ملی در رابطه 
با موضوع هس��ته ای در پیش گرفته است. این 
سیاس��ت با نگاه احترام انگی��ز جامعه جهانی و 
کش��ورهای اروپایی وهمچنین روس��یه و چین 
مواجه بوده، زیرا ایران با اتخاذ شیوه های مناسب 
به تم��ام تعهدات خود در توافقنامه برجام عمل 
کرد. اما خروج آمریکا از این توافقنامه با واکنش 
تند افکار عمومی مواجه ش��د زی��را تیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ثابت کرد که 
به هیچ یک از قوانین بین المللی، پایبند نیست. 
به همین دلیل فش��ارهای زیادی از س��وی تیم 
ترامپ به س��ه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و 
آلمان وارد آمد تا این س��ه کشور سیاست های 
خ��ود را با تیم ترامپ هماهنگ کنند. ایران نیز 
در برابر کارشکنی اتحادیه اروپا سیاستی کامال 
منطقی اتخاذ ک��رد و به تدریج از تعهدات خود 
کاه��ش داد اما با ورود جو بایدن، رئیس جمهور 
جدی��د آمری��کا به کاخ س��فید ش��رایط کامال 
دگرگون ش��د. یکسری س��یگنال هایی از سوی 
آمریکا برای بازگشت به برجام و لغو تحریم های 
اعمال شده ارسال شد که این امر نشان می دهد، 
جو بایدن درصدد ترمیم شکاف های موجود بین 
ایران و آمریکا برآمده اس��ت. به همین دلیل در 
جریان مذاکرات اخیر وین آمریکا تالش کرد تا 
در این مذاکرات حضور داش��ته باش��د اما ایران 
با ارائه یکسری پیش ش��رط های کامال منطقی 
اجازه نداد که مذاکرات توسط آمریکا مهندسی 
و مدیریت ش��ود. شرط مهم ایران برای هرگونه 
مذاکره جدی با آمریکا چه به صورت مس��تقیم 
و چه به صورت غیرمس��تقیم بازگش��ت بی قید 
و ش��رط آمریکا به برجام ولغو کلیه تحریم های 
اعمال ش��ده علیه ایران ب��ود. همچنین ایران به 

طرف ه��ای مذاکره کننده ابالغ ک��رد که خارج 
از مسئله هس��ته ای ایران در مورد هیچ موضوع 
دیگ��ری مذاکره نخواه��د کرد که این ش��رط 
نیز م��ورد پذیرش کش��ورهای ۱+۴ حداقل در 
ای��ن مقطع زمانی قرار گرف��ت. بنابراین به نظر 
می رسد که مذاکرات اگرچه به کندی و به دور از 
رسانه های بین المللی ادامه دارد اما روند مذاکره 
گام به گام خروجی قابل قبولی خواهد داش��ت 
و در آینده آمریکا ناچار خواهد ش��د که شرایط 
ای��ران را بپذیرد و در آن ص��ورت ایران در روند 

مذاکرات پیروز خواهد شد.

جوان: ترکش های عدم نظارت و ناکارآمدی
تاوان  باید  پرس��پولیس همچنان 
بدهد؛ ت��اوان بی کفایتی مدیرانی 
که تبعات اشتباهات ش��ان تمامی 
ندارد و هر بار به ش��کلی زمینه نقره داغ ش��دن 
این باش��گاه و هوادارانش را فراهم می کند. این 
تبعات چرخه نادرس��ت مدیریتی فوتبال ایران 
اس��ت که تا سال ها بعد باش��گاه ها چوب آن را 
می خورن��د، چراکه در واقع خش��ت اول گر نهد 
معمار کج تا ثریا م��ی رود دیوار کج! هنوز زمان 
زیادی از محرومیت عیسی آل کثیر نگذشته که 
پرس��پولیس با شکایتی دیگر در لیگ قهرمانان 
آس��یا مواجه ش��ده است، چراکه اش��تباهات و 
تاوان های س��نگین در فوتبال ایران هرگز درس 
و تجربه نمی ش��ود ب��رای عدم تک��رار دوباره و 
دوباره! مرتبه قبلی هجمه زیادی به راه افتاد که 
سعودی ها با نیت سوء و مغرضانه، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا را برای بریدن محرومیتی سنگین 
برای مهاجم سرخپوشان تحریک کردند. اگرچه 
در شیطنت های مقرضانه و شانتاژ های همیشگی 
سعودی ها کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد، 
اما این داستان چنان پررنگ دنبال شد که کمتر 
کس��ی به این مهم توجه یا حتی اشاره کرد که 
بازیکنان تیم ه��ا باید برای حض��ور در میادین 
بین المللی تفهیم ش��وند تا حرکات شان اصولی 
باش��د که نه فقط گزک دس��ت کس��ی ندهند، 
بلک��ه عمداً یا س��هواً مش��کلی ایج��اد نکنند و 
موجبات آزردگی خاطر دیگران را در پی نداشته 
باش��ند. مسئله ای که اگر مدنظر قرار گرفته بود 
شکایت امروز هندی ها به کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا را برای پرس��پولیس به دنبال نداش��ت.

این بار نمی توان تقصیر را گردن کس��ی انداخت 
و بهان��ه ای نمی ت��وان تراش��ید از قصد و غرض 
دشمنان همیشگی فوتبال ایران. این عیان ترین 
دلیل عدم حرفه ای بودن باشگاه های ایران است. 
باش��گاه هایی که به واس��طه مدیرانی ناکارآمد 
که هی��چ دلیل منطق��ی و اصول��ی و قاعده ای 
برای انتخاب ش��ان نیست، نه فقط کوچک ترین 
اش��رافی به قوانین و عرف بین المللی ندارند که 
هیچ نظارتی هم بر اعمال و رفتارش��ان نیس��ت 
و ب��ه دلیل همین ولنگاری، هم��واره میراثی از 
خود به جا می گذارند که تاوان س��نگینی برای 
باشگاه ها دارد. تاوانی که گاه باشگاه ها تا سال ها 
بعد باید تبعات آن را به دوش بکشند و چوبش 
را بخورند!نقره داغ شدن احتمالی پرسپولیس به 
واس��طه سپردن صفر تا صد اداره صفحه رسمی 
یک باش��گاه به دس��ت کارگزاری که اشرافی به 
مسائل بین المللی و عرف ورزشی ندارد از جمله 
ای��ن تصمیمات س��رتاپا ایرادی اس��ت که حاال 
پرس��پولیس را بار دیگر با مشکلی جدی مواجه 
کرده اس��ت.پرواضح بود هندی ه��ا که از اولین 
روز های س��فر سرخپوش��ان با پرس��پولیس به 
چالش خورده بودند برابر جمالت نس��نجیده ای 
که در صفحه رس��می باش��گاه پرس��پولیس به 
رش��ته تحری��ر درآمده، س��کوت نخواهند کرد. 
تشبیه سفر پرس��پولیس به هند به لشکرکشی 
نادرش��اه افشار به این سرزمین )۲۸۳ سال پس 
از فتح هند توس��ط لشکر ایرانیان، حاال نوبت به 
جوانان ایرانی رس��یده تا یک ب��ار دیگر و این بار 
در آوردگاه دیگری دس��ت به فتح الفتوح بزنند.( 
ب��رای ملت ایران یادآور یک پیروزی اس��ت، نه 
برای هندی هایی که مغلوب ش��دند و دو جواهر 
گرانبه��ای خود را به عنوان غنیمت پیش��کش 
کردن��د. ج��دا از آن، پیش کش��یدن داس��تان 
جنگ هایی که سال ها قبل رخ داده و ربط دادن 
یا تشبیه آن به مصاف های ورزشی، نه فقط برای 
هند که برای هیچ کش��وری خوشایند نیست و 
بی هیچ تردیدی زمینه خدش��ه دار ش��دن غرور 
ملت ها را به دنب��ال دارد و نه تنها طبق قوانین 
 AFC انسان دوس��تانه و جوانم��ردی ورزش و
 نیس��ت، بلکه می تواند زمینه ساز دشمن تراشی

 نیز شود.
در اص��ل همه داس��تان ب��ه انتخ��اب مدیران 
واس��طه  ب��ه  ک��ه  برمی گ��ردد  ناکارآم��دی 
اهمال کاری های خود سنگی را در چاه می اندازند 
که ۱۰۰ نفر توان بیرون کش��یدن آن را ندارند. 
درست مانند کلمات نسنجیده ای که به واسطه 
عدم نظارت درس��ت در صفحه رس��می باشگاه 
پرسپولیس منتشر می شود و نه فقط این باشگاه 
را در معرض جریمه ای سنگین قرار می دهد که 
آبروی فوتبال ایران را نیز خدش��ه دار می کند و 
این بار دیگر نمی توان هیچ توجیه قانع کننده ای 
برایش آورد، وقتی ندانم کاری ها احساسات ملتی 
را خدش��ه دار ک��رده و هیچ ملت��ی، حتی خود 
ای��ران هم نمی تواند چنین توهین��ی را بپذیرد. 
حت��ی اگر بار ها و بار ها هم بگوییم که این اتفاق 
عم��دی نبوده و س��هواً رخ داده، اما آب رفته به 
جوی باز نمی گردد و این پرس��پولیس است که 
یک بار دیگر باید تاوان س��نگینی را پس بدهد، 
تاوانی که ب��دون هیچ تردیدی از تبعات حضور 
مدیران بی کفایتی اس��ت که ترکش های حضور 
 آن ها تا سال ها بعد نیز توان زخم به جا گذاشتن

 را دارد.

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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 »پ��ل گرینگرس« ب��ار دیگر با اس��تودیو یونیورس��ال، کمپانی 
تهیه کننده فیلم های »اخبار جهان« و »یونایتد ۹۳« در اقتباسی 
از رمان »ش��ب کمپ دیوید« نوش��ته »فلچ��ر کنیبل« همکاری 
می کند. »گرینگرس« در کنار کارگردانی، مس��ئولیت تهیه فیلم 
را نیز برعهده دارد. »گریگ��وری گودمن« که در پرونده کاری اش 
فیلم »جیس��ون بورن« وجود دارد، دیگر تهیه کننده »شب کمپ 
دیوید« خواهد بود. »جد مرکوریو« فیلمنامه نویس »بادیگارد« نیز 
فیلمنامه این کار را می نویس��د. به گزارش صبا، کتاب کنیبل که 
در اصل س��ال ۱۹۶۵ منتشر شده است در سال ۲۰۱۸ در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ دوباره تجدید چاپ شد. 

آفتاب یزد: فیلم کوتاه »آخر هفته« عنوان اولین فیلم آریو متوقع 
اس��ت که در رقابت با فیلم های کوتاه بین المللی حاضر در بخش 
مسابقه جشن مستقل فیلم اروپا )ECU( جایزه بهترین فیلم غیر 
اروپایی این رویداد هنری را از آن خود کرد. اختتامیه پانزدهمین 
دوره این جشنواره آپریل سال میالدی جاری همزمان با فروردین 
ماه ۱۴۰۰ در ش��هر پاریس برگزار ش��د. در خالصه داستان »آخر 
هفته« آمده اس��ت: دو خانواده برای گذراندن تعطیالت به پارک 
رفته اند ولی مش��خص می ش��ود که آنها ب��رای کار دیگری آنجا 
هس��تند. گفتنی است؛ »آخر هفته« تاکنون چند جایزه معتبر را 

از جشنواره های مختلف کسب کرده است.

»برد پیت« بازیگر سرشناس هالیوود نقشی کوتاه در فیلم اکشن-
کمدی »ش��هر گمشده دی« برعهده گرفت. به این ترتیب بازیگر 
۵۷ س��اله به »س��اندرا بوالک« و »چنینگ تیت��وم« در این فیلم 
می پیوندد. گفته شده »پیت« برای جبران حضور »ساندرا بوالک« 
در فیلم »قطار سریع السیر« این نقش را پذیرفته است. »بوالک« 
۵۶ ساله در این فیلم برای نخستین بار در فیلمی با حضور »پیت« 
ظاهر ش��د. به گزارش مهر به نقل از نیوز، »ش��هر گمشده دی« 
یک کمدی ماجراجویی ب��ا بازی بوالک در نقش یک رمان نویس 
منزوی است که با شخصیت حامی کتابش به یک تور معرفی کتاب 

می روند و درگیر یک آدم ربایی می شوند.

 »برد پیت« در »شهر گمشده دی«جایزه برای »آخر هفته« »گرینگرس« در »شب کمپ دیوید«
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حسنروحانیزمینسوختهبهدولتبعدیمیدهد
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است کشورش 
می خواهد بدون دادن امتیازات عمده به ایران، به توافق 

هسته ای با ایران موسوم به برجام بازگردد. 
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، بایدن در پاسخ 

به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات مربوط به بازگشت آمریکا به 
برجام چنین گفته است. 

او با ابراز نگرانی از غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران گفته 
است که این اقدام کمکی به ایران نمی کند. 

بایدن با تاکید بر اینکه آمریکا در تالش است بدون 
دادن امتیازات عمده به ایــران، برجام را احیا کند، 
افزود: هنوز برای قضــاوت نهایی درباره نتیجه این 
مذاکرات زود اســت، چون مذاکــرات همچنان در 
جریان است. او درباره مذاکرات وین نیز گفته است: ما خوشحالیم 
که ایران پذیرفته به مذاکرات ادامه دهد. بایدن افزود با وجودی که 
از مذاکرات مربوط به احیای برجام حمایت می کند اما کشــورش 

امتیاز عمده ای بابت بازگشت به برجام به ایران نخواهد داد. 

دولت بایدن از سوی برخی محافل تندرو مخالف برجام در داخل 
آمریکا و نیز از ســوی برخی محافل در خــارج از آمریکا به ویژه 

اسراییل به شدت تحت فشار قرار دارد. 
مخالفــان احیای برجام می گویند دولت آمریکا نباید فشــارهای 
حداکثری علیه ایــران را بردارد و اگر می خواهد با ایران به توافق 
برســد باید بر سر یک توافق جامع )برجام جدید( که دربرگیرنده 
تمامی سیاست های منطقه ای و توسعه برنامه موشکی ایران باشد، 

با ایران وارد گفتگو شود. 

بایدن: می خواهیم بدون دادن امتیاز عمده به برجام برگردیم

»محسن رضایی« که به خبرگزاری مهر آمده بود، به گفتگو با خبرنگاران نشست. وی در بخشی 
از صحبت هایش با لهجه ای صریح نسبت به عملکرد دولت فعلی نقدهایی را مطرح کرد؛ تا جایی 
که میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم را زمین سوخته ای دانست که رئیس جمهور آن را با 
میلیاردها تومان قرض، خالی کردن خزانه و آسیب های جدی به زیرساخت های تولید ملی، تحویل 
دولت آینده خواهد داد. حتی در جایی گفت قوه قضائیه باید مسببان وضع مسکن را محاکمه کند.

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

گزارش خارجی
گزارشی علیه پمپئو و همسرش

استفاده شخصی 
از کارکنان وزارت خارجه

گزارش بــازرس کل در وزارت خارجه امریکا 
نشان می دهد که مایک پمپئو و همسرش در 
دوره ای که وزیر امور خارجه بود )دوره ترامپ( 

قواعد اخالقی را نقض کرده اند. 
بــه گزارش عصرایران به نقــل از خبرگزاری 
فرانســه، در این گزارش آمده است که آن ها 
با درخواســت از کارکنان وزارت خارجه برای 
انجــام دادن کارهای شخصی شــان مثل به 
گــردش بردن سگشــان یا رزرو رســتوران، 

چارچوب های اخالقی را نقض کرده اند. 
براساس تحقیقات بازرس کل وزارت خارجه، 
پمپئو و همســرش سوزان بیش از یکصد بار 
از کارکنان وزارت خارجه درخواســت انجام 

کارهای شخصی خود را کرده بودند. 
در این گزارش آمده اســت: بازرس کل این 
درخواســت ها را با قواعد اخالقی وزارتخانه و 
معیارهای رفتار اخالقی کارمندان قوه مجریه 

در تعارض می داند. 

< پمپئو از یک کارمند بارها خواسته از 
سگش نگهداری کند

در بخش دیگری از این گزارش توضیح داده 
شده که پمپئو از یک کارمند در سمت مشاور 
عالی بارها خواسته بود تا از سگش نگهداری 

کند و او را به گردش ببرد. 
این بــازرس کل قبال به درخواســت پمپئو 
و با حکم ترامپ، برکنار شــده بود اما بعد از 
دوره ترامپ به فعالیت خــود ادامه داد. قبل 
از برکناری جزئیات محدودی از این گزارش 

منتشر شده بود. 

< پمپئو از سمت خود سوءاستفاده کرده
»گریگــوری میکــس« نماینــده دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت این گزارش 
فاش می کند که پمپئو از سمت خود به عنوان 
وزیر امور خارجه برای منافع شخصی خود و 
خانواده اش و جاه طلبی های سیاسی آینده اش 

سوء استفاده کرده است. 
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
بیشــتر  بررســی های  همچنین خواســتار 
برای دانســتن این موضوع شد که آیا پمپئو 
قوانین از جمله قانــون »هاچ« را نقض کرده 
یا نه. براساس این قانون، کارکنان دولت حق 
ندارند از سمت های خود برای فعالیت سیاسی 

استفاده کنند. 
این نماینده افــزود وزارت خارجه امریکا باید 
تعیین کند گــزارش تحقیقات درباره پمپئو 
باید به وزارت دادگستری ارسال شود یا خیر 
تا پول مالیات دهندگان که توســط پمپئو و 

خانواده اش هدر داده شده بازگردد. 
بازرس کل در گــزارش خود توصیه ای برای 

اقدام علیه پمپئو ارائه نکرده است. 
پمپئو بعد از شکســت ترامــپ در انتخابات، 

سمت خود را نیز ترک کرد. 

< پمپئو در فکر ریاست جمهوری
خبرگزاری فرانســه می نویسد که این اعتقاد 
وجــود دارد که پمپئو تــالش می کند برای 
دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری امریکا 

)۲۰۲۴( کاندیدا شود. 
با این حال بازرس کل در گزارش خود توصیه 
کــرده قواعد وزارت خارجه بــرای کارکنان، 

توضیح داده شود. 
او گفته است که کارکنان وزارت خارجه درباره 
اینکه آیا باید خواسته های پمپئو برای خرید 
بلیط سینما یا بلیط های دیگر را قبول کنند یا 

نه گیج شده بودند. 
وی افزود: برخی از این کارمندان معتقد بودند 
این گونه کارها در چارچوب وظایف رســمی 
آنان است زیرا نیروهای امنیتی محافظ پمپئو 
نیز باید در این برنامه ها حضور داشته باشند. 

از جمله اتفاقــات دیگر که در این گزارش به 
آن ها اشاره شــده این بود که پمپئو بیش از 
۳۰ مرتبه، به کارمندان وزارت خارجه دستور 
داده بود برای او در رستوران ها فضای شخصی 

رزرو کنند. 
بــازرس کل در گزارشــش همچنین گفته 
است که سوزان )همسر پمپئو( از کارمندان 
وزارت خارجه خواسته بود هدیه هایی را برای 
دیدار شخصی آن ها از خانه یک گوینده اخبار 

تلویزیون و یک تحلیلگر تدارک ببینند. 
همچنین همســر پمپئــو از کارکنان وزارت 
خارجــه خواســته بود یــک پیراهــن را به 
 عنــوان هدیه برای دختر یکی دوستانشــان 

خریداری کنند. 
این گزارش همچنین اشاره می کند که پسر 
پمپئو نیز از تخفیــف رزو اتاق در هتل ویژه 
کارکنان دولت برخوردار شده است. هنگامی 
که او به همراه پدر و مادرش برای تماشــای 
یک مســابقه فوتبال به ســفر رفتند، آن ها 
 این ســفر را به عنوان ســفر رسمی / کاری 

ثبت کردند. 
پمپئو به بازرس کل گفته است که او دوست 
دارد تخفیف بگیرد و هزینه ها را کمتر بپردازد 

اما نمی تواند جزئیات را به خاطر بیاورد.

رئیس جمهور بر تغییر سبک زندگی برای مقابله با کرونا تاکید کرد و 
اعالم کرد: هفته جاری، هفته سختی است. 

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز ما با یک شدتی از جانب 
کرونا مواجهیم، اظهار کرد: طبق گزارش ســازمان بهداشت جهانی 
در دو ماه گذشــته هر هفته سرایت ویروس دوبرابر شده است و این 
به دلیل همه گیری ویروس جهش یافته اســت. من با برخی از سران 
کشورهای همســایه که صحبت می کردم همه آنان گرفتار این موج 

تازه شده اند. 

< تنها رعایت یک پروتکل کافی نیست
وی بــا تاکید بر اینکه تنها رعایت یک پروتکل کافی نیســت، گفت: 
فقط شستن دســت کافی نیست، فقط ماسک زدن و دست شستن 
کافی نیســت باید فاصله گذاری اجتماعی هم انجام شود و نیز باید از 

تجمعات دوری کرد. 
روحانی یادآور شد: اینکه فکر کنیم فقط سفر نرویم و این کافی است، 
نه. در شرایط فعلی فقط سفر نرفتن کافی نیست. پس هیچکس نیاید 
و یک موضوع را بگوید و تأکید کند که مشکل فقط این یکی است. نه 
اینگونه نیست. باید همه مشکالت حل شود و حل آن در یک جمله 

جمع می شود و آن تغییر سبک زندگی است. 
رئیس جمهــوری با تاکید بر اینکه هیــچ عاملی به تنهایی نمی تواند 
مســئله کرونا را حل کند، تصریح کرد: در شرایطی که مشکل ایجاد 
می شــود، باید همه به فکر باشــیم و دست به دســت هم دهیم. در 
تریبون ها باید هم هشدار باشــد و هم آرامش. نباید تریبونی داشته 

باشیم که آرامش را بهم بریزد. 

< موج های کرونا در ایران سنگین تر از موج های اروپا نیست
وی با اشــاره به اینکه موج های کرونا در ایران سنگین تر از موج های 
اروپا نیســت، اظهار کرد: البته موج چهارم موج بلندتر و سخت تری 
اســت ولی باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم. هفته جاری هفته 
ســختی اســت و همه باید مراعات کنیم؛ رعایت پروتکل ها باید به 

۹۰درصد برسد. 
روحانی با تاکید بر اینکه امروز وزارت بهداشت ما اعالم کرده که این 
واکسن چیزی نیست که مصونیت دوساله و حتی یک ساله ایجاد کند، 
یادآور شــد: ما باید به فکر تهیه واکسن انبوه برای ماه ها و حتی سال 
بعد باشیم. یادمان نرود، برخی حافظه شان ضعیف شده است. یادمان 
نرود آن روزی که رفتیم از روســیه و چین واکســن تهیه کنیم، چه 

فضایی درست شد. 
در روزنامه ها، فضای مجازی و برخی مراکز رسمی آدم هایی بودند که 
مسئولیت داشــتند و آمدند پشت تریبون و با افتخار گفتند - چون 
برای شان خیلی مهم بود - که من این واکسن را نمی زنم! بسیارخوب 
نزن! دیگــری متخصص بود و آمد گفت از روســیه اگر بیاورید من 

نمی زنم، آن یکی گفت اگر از چین بیاورید من نمی زنم. 
رئیس جمهوری تاکید کرد: شما یادتان هست، نامه هایی که به خود 
من نوشتند و پزشکانی که آن را امضا کردند که هنوز نامه ها در دفتر 
من هست. پزشــکانی که امضا کردند و برخی از تشکیالت پزشکی 
نامه نوشــتند که از روس و چین واکسن نیاورید که خطرناک است 

و به درد نمی خورد. 
وی با اشاره به اینکه آن روزی که ما می خواستیم واکسن تهیه کنیم 

شــما آمدید و یک تزلزل ایجاد کردید، تصریح کرد: برای کسانی که 
دنبال خرید واکسن بودند و حتی می خواستید در وزارت بهداشت هم 
همین کار را کنید تا آنان را متزلزل کنید البته ما هم گوش نکردیم. 
روحانی یادآور شد: برخی به ما نوشتند که واکسن فالن کشور مورد 
تایید سازمان بهداشــت جهانی نیست و اگر بخرید ما فالن و چنان 

می کنیم.
رئیــس جمهوری ادامه داد: هنوز هم آن کشــورهایی که ما از آن ها 
واکســن می خریم را سازمان بهداشت جهانی تایید نکرده است. پس 
مــا یادمان نرود که دیروز چه گفته ایــم و حاال چه می گوییم! همان 
آدم هایــی که دیروز می گفتند نخرید حاال امروز آمده اند و می گویند 
چــرا کم خریدید؟ چرا زودتر نخریدید؟ چرا اینطور نخریدید؟ چرا از 

آنجا نخریدید و چرا از اینجا نخریدید؟ 

< بیاییم و منصفانه رفتار کنیم
وی افزود: بیاییم و منصفانه رفتار کنیم، ما همه می دانیم که واکسن 
االن یک ضرورت است. واکسنی هم که به دردبخور است و باید بخریم 
را حتماً وزارت بهداشــت ما باید تایید کند، مــا که جای دیگری را 
نداریم، آن واکســنی که باید بخریم و مجاز است را وزارت بهداشت 

ما باید اعالم کند. 
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه وقتی در شرایط 
آرامــش قرار می گیریم و وضع هم خــوب و آمار مرگ ومیر دورقمی 
می شــود و به رقمی زیر ۵۰ می رسد، مسابقه شروع می شود، تصریح 
کرد: در آن شــرایط یکــی می گوید من ایــن کار را کردم، دیگری 
می گوید من این کار را کردم، یکی می گوید ستاد خیلی معجزه کرد، 
دیگــری می گوید قرارگاه این کار را انجــام داد و یکی هم می گوید 
فــالن وزارتخانه معجزه کرد. از آن طرف هم می گویند محله محوری 

معجزه کرد. 

رئیس جمهوری یادآور شــد: اما وقتی این شــرایط بعکس می شود 
و مردم متاســفانه پروتکل ها را مراعات نمی کننــد و با یک ویروس 
جهش یافته مواجه می شــوند، اینجا داستان تغییر می کند؛ هر کسی 
می خواهــد این را به گردن دیگری بیندازد. یکی می گوید این بخش 
مقصر اســت، آن یکی می گوید بخش دیگر مقصر است و بخش دوم 
می گوید من خوب عمل کردم این بخش سوم است که مقصر است. 

< همه تریبون ها هم باید همراه با هشدار و آرامش باشد
وی با اشــاره به اینکه در شرایطی که مشکل پیش می آید همه باید 
باهم دست به دســت هم دهیم، تاکید کرد: همه تریبون ها هم باید 
همراه با هشدار و آرامش باشد. نباید تریبونی داشته باشیم که آرامش 
را در نظر نگیرد. تریبون هم باید به مردم آموزش و هم آرامش دهد و 
هم هشدارهای الزم را به مردم ارائه کند و به طور متوازن رفتار کند 

تا به یک نقطه مطلوب برسیم. 
روحانی با بیان اینکه در برخی استان ها رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حد ۷۰ درصد است که باید به ۹۰ درصد برسیم تا موج چهارم را 
مهار کنیم، گفت: البته همه اســتان ها یک رقم نیستند و بسیاری از 
آن ها در موج رو به باال در حرکت هستند و در مسیر پیک باالتر قرار 
دارند و برخی اســتان ها کمتر است. اما در مجموع به همه ما هشدار 

می دهد که به طور کامل مسئله را مراعات و به آن توجه کنیم. 
رئیــس جمهوری همچنین با بیان اینکه قباًل تاکید کردم و االن هم 
می گویم و وزیر بهداشت هم تایید می کند که اگر شرکت معتبری که 
مورد تایید وزارت بهداشــت ما است و توان خرید و آوردن واکسن با 
قیمت نیمایی را دارد، وارد کند، اظهار کرد: در این صورت ما مشکلی 
نداریم. اگر بیمارستان خصوصی یا شرکت و نهادی هست که می تواند 
بیاورد مشــکلی ندارد، اما باید نوع واکسن و چارچوب از سوی وزارت 
بهداشت تایید شود.  وی ادامه داد: ما همه توان خود را می گذاریم که 
واکسن داخلی ما زودتر به نتیجه برسد. برای ما مهم است روی پای 
خود بایســتیم و خیلی امید داریم تابستان بتوانیم از واکسن داخلی 
خود اســتفاده کنیــم. در دو ماه اول بهار کــه در روزهای پایانی آن 
هستیم باید هر چه می توانیم از خارج واکسن بخریم و بیاوریم. چه آن 
۱۶ میلیون که از کواکس گرفتیم را باید بیاوریم، چه از آن کشورهایی 

که قرارداد بستیم و بخشی را آوردیم باید بیاوریم. 

< تا پایان همین هفته، تزریق نزدیک به 
       یک میلیون و چهارصد هزار واکسن انجام می گیرد

رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه مشخص شد تا پایان همین 
هفته، تزریق نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واکســن انجام 
می گیرد، تاکید کرد: گروه اولی که برای ما خیلی مهم بود واکسن را 
دریافت می کنند و وارد گروه دوم می شویم. یعنی حدود ۹ میلیون نفر 
هستند که اگر بتوانیم واکسن را برای آن ها بیاوریم و تزریق کنند که 

سن شان از ۶۵ به باال هست، شرایط خیلی متفاوت می شود. 
روحانی با تاکید بر اینکه همه تالش ها بر این است که واکسن بیاوریم 
و در اختیار مردم قرار دهیم، گفت: مردم با اطمینان خاطر بیشتری 
به آینده نگاه کنند. ما همچنین برای تخت بیمارستانی تالش خواهیم 
کرد. در این چند ماهه باقی مانده از دولت، ان شــاءاهلل هزاران تخت 
بیمارستانی فراهم کنیم. وزارت بهداشت تخت ها را آماده کرده است 
و تزریق مالی الزم انجام می گیرد و بقیه تخت ها آماده می شــود تا با 

آرامش بیشتر این هفته های سخت را پشت سر بگذاریم.

حسن روحانی: 

میخواستیمواکسنبخریماماتزلزلایجادکردند
ما همه توان خود را می گذاریم که واکسن داخلی ما زودتر به نتیجه برسد. 

برای ما مهم است روی پای خود بایستیم و خیلی امید داریم تابستان بتوانیم از واکسن داخلی خود استفاده کنیم
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سخنان صریح و واقع گرایانۀ سید حسن خمینی 
در دیدار با اعضای ارشــد حــزب اعتماد ملی از 
آغاز سیاســت ورزی علنی او در قامت یک چهرۀ 
سیاسی به اعتبار خود و البته با پشتوانۀ نَسب خبر 
می دهد و نیز از دست و زباِن بازتر پس از منتفی 
شــدن بحث کاندیداتوری در انتخابات ریاســت 

جمهوری و به تعبیر دیگر »خروج از سایه«. 
پیش تر نیز جای دیگر نوشــته بــودم که صالح دیِد 
رهبری بر نامزد نشدن سید حسن خمینی در انتخابات 
ریاســت جمهوری نه تنها دست و بال او را نمی بندد 
بلکه به عکس به عنوان یک شخصیت سیاسی می تواند 

جایگاه تازه ای برای خود تعریف کند. 
همیــن کار را هم تنها چند روز پس از مصاحبۀ 
ســید یاســر )اعالم نظر رهبری دایــر بر صالح 
ندانستن کاندیداتوری برادرش در انتخابات( انجام 

داده و گفته است: 
»باید عقیده و مشرب سیاسی خودمان و خطری 
را که پیش روســت بگوییم. به نظــر من واقعا 
حکومِت یک دسِت افراطی برای کشور خطرناک 
است. همه نسبت به مملکت، آینده، فرزندان مان و 
گذشته تاریخی مان مسئولیت داریم؛ تلقی من هم 
این بود که شاید بتوانیم کاری کنیم که این امر 
در مورد شخص بنده دیگر امکانش فراهم نیست، 
اما نه به این معنا که به عنوان یک کنش گر، فعال، 
توصیه کننده و همدل حضور نداشته باشم؛ بلکه 

در عرصه حضور خواهم داشت.« 
او در این سخنان از سید محمد خاتمی، مهدی 
کروبی و میرحسین موسوی به نیکی نام برده و 
راه حل مشکالت اقتصادی را سیاسی دانسته در 
عین حال به نقل از هاشمی رفسنجانی گفته »تا 
وقتی مردم شغل و درآمد نداشته باشند بحث های 

فرهنگی و اجتماعی، بازی است.« 
با این حال به نظر نمی رســد که نوادۀ بنیان گذار 
جمهوری اسالمی قصد داشته باشد نقش محوری 
را در جبهۀ اصالحات ایفا کند و در پی جانشینی 

 سید محمد خاتمی در این طیف باشد. از این رو
می تــوان گفت اگر پیش از ایــن ترجیح می داد 
»لوال« یا واسطی بین جریان های سیاسی باشد 
اکنون می خواهد دری یا دریچه ای به روی جامعه 
بگشــاید. در عین این که می داند هویت او ناشی 
از نظام سیاسی ای است که نیای او پایه گذاشته 
و از این رو ابایی نــدارد که بگوید: »توجه کنید 
که امثال ما اگر گوشــت و پوســت مان هم برود 
نمی خواهیــم جمهوری اســالمی از بین برود و 
هیچ کس نباید چنین توقعی را داشته باشد و اگر 
کسی روزی می خواهد به بنده اقبال کند بداند که 
ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم 
که جمهوری اسالمی بخواهد لطمه ببیند و اگر 
هم احیانا کاری انجــام می دهیم برای این نکته 

)حفظ جمهوری اسالمی( است«. 
مهم ترین بخش از سخنان او اما آنجاست که میان 
واکنش مردم به مشکالت کنونی و اوایل انقالب 

اشاره کرده و گفته است: 
»گاهی خود جامعه به هر علتی تصمیم می گیرد 
که ایســتادگی کند. در این صــورت کار خیلی 
راحت اســت؛ چون خودش تصمیم گرفته است. 
لذا محکم می ایستد و مثل سال های اول انقالب 
بــه صف نفت هم مــی رود و مانند دوران جنگ 
در صــف همه کاالهــا هم می ایســتد؛ در واقع 
چون خودش تصمیم می گیرد، احساس سختی 
نمی کنــد و یا احســاس ســختی اش را تحمل 
می کند. ولی وقتی احساس کند دیگران برایش 
تصمیم می گیرنــد و در فرآیند تصمیم گیری، 
تصمیم ســازی و عمل مدخلیت ندارد، »ایِنرسی 
سکون« پدید می آید و جامعه به یک مقاومت به 

شدت منفی روی می آورد. «
می دانم که سید حسن اهل کلمه و شعر است و 
بی نهایت به ادبیات عالقــه دارد. از این رو گزاف 
نیست که گفته شود اگر به دالیل سیاسی نبود 
شاید این شعر شاملو را وصف حال بخش هایی از 
جامعه و چه بسا اکثریتی می دانست که احساس 
می کننــد در حالی محکوم بــه پرداخت هزینه 
هستند که در فرآیند تصمیم سازی نقش ندارند: 

از رنجی خسته ام که از آِن من نیست
بر خاکی نشسته ام که از آِن من نیست

مراد او این است که نمی توان همۀ شهروندان را 
واداشت به سبب تصمیمی که همه نگرفته اند یا 
مجال اظهار نظر دربارۀ آن را نیافته اند رنج بکشند. 
در مقــام مثال و بی آن که شبیه ســازی در کار 
باشــد می توان گفت چرا مردم کشــورهای تازه 
اســتقالل یافته انواع مصایب و مسائل را دهه ها 
تحمــل می کردند؟ چون خود، خواســته بودند. 
بنگالدشــی ها وقتی از پاکستانی که خود از هند 
جدا شده بود، استقالل یافتند، دهه ها درگیر فقر 
و هزار گرفتــاری بودند اما چون تصور می کردند 
بهای استقالل خود را می پردازند و نمی خواستند 
به دامان پاکستانی بازگردند که اگرچه مسلمان 
بود اما زبان بنگالی ها را به رسمیت نمی شناخت 
تحمل می کردند و خود پاکستانی ها که احساس 
می کردند شهروند درجه دو در هند هستند راهی 
دیگــر در پیش گرفتند. همان بنگالدش حاال به 
قطب تولید پوشاک در دنیا تبدیل شده و از فقر 

مفرط خالصی یافته است. 
اگر حس پرداخت هزینه به خاطر تصمیم کالن 
خود وجود داشته باشــد مردم تحمل می کنند. 
کما این که مواجهۀ مردم با وقایعی چون جنگ 
و مشــارکت و تحمل شــان، متفاوت اســت با 
موضوعاتی که ناشی از سوء تدبیر یا اِعمال تبعیض 

می دانند یا دست کم توجیه و قانع نشده اند. 
بحــث ایران و تمامیت ارضــی و خاک و انقالب 
در میان باشد وفاق وجود دارد ولی در بقیۀ امور 
نمی توان انتظار داشــت بدون جلب نظر عمومی 

همه همراهی کنند. 
او با این ســخنان به دو تلقی از منتفی شــدن 
کاندیداتوری هم پاسخ داده است. تلقی نخست 
این که برخــی از اصولگرایان رادیکال این بحث 
را پیش کشــیدند که با تأیید مصوبۀ مجلس، در 
تعریــف »رجل سیاســی« نمی گنجیده و تأیید 

نمی شده و پیش دستی کرده است. 
این در حالی اســت که اتفاقــا در همان مصوبه 
»ریاســت یک نهاد غیر دولتی در ســطح ملی« 
از مصادیق »رجل سیاســی« برشــمرده شده و 
مؤسسۀ تحت مدیریت او نیز نهاد غیر دولتی در 
ســطح ملی است و مانند مجلس خبرگان شرط 
اجتهاد هم الزم ندارد تا بر ســر آزمون شــورای 

نگهبان بحــث درگیرد و از این رو شــاید گفته 
اســت: »تنها عاملی که من را در تصمیم گیری 
مــرّدد کرده بود - البته تصمیم هم نگرفته بودم 
- این بود که نکند فردای قیامت پیش خدا، روح 
امام، شهدا و آیندگان بگویند یک موقعی کاری از 
شما می آمد و نکردید. فرآیند شورای نگهبان هم 
خیلی برایم مهم نبود. اگر هم رد می کردند اتفاق 

مهمی نمی افتاد«. 
تلقی دوم این بود که کناره می گیرد یا ســکوت 
اختیار می کند ولی اتفاقا صریح تر اظهار نظر کرده 

است. 
از این رو می توان گفت: از سایه بیرون آمده نه آن 
که صرفا در دو مناســبت ســالروز درگذشت امام 
خمینی و پدرش - سید احمد خمینی- ظاهر شود. 
اگر هــم بخواهد نمی تواند به پدرش شــباهت 
داشــته باشد چراکه پشــت صحنه نفوذ فراوان 
داشــت و روی صحنه تنها در حد مشــاور امام 
تلقی می شــد و اکنــون آرایــش صحنه تغییر 
کرده است و سید حســن باید انتخاب می کرد: 
یا تنها »یادگار« باشــد یعنی مردم را به »یاد« 
رادیکال  اصولگرایــی  بینــدازد هرچندکه  امام 
عنــوان »یادگار« را هم منحصر به ســید احمد 
خمینی می دانند و اگر بخواهند لطف کنند تعبیر 
»یادگارِ یادگار« را برای حسن به کار می برند که 
قدری هم تحقیرآمیز اســت. یا از پشتوانه و نام 
»خمینی« بهره جوید اما خودش باشد و دومی را 

انتخاب کرده است. 
وقتی اگر هم بخواهد نمی تواند نقش پدر را تکرار 
کند بدیهی اســت که با پدربزرگ به طریق اولی 
قابل قیاس نیست. از این رو گزاف نیست اگر گفته 
شود دایِی مادر را الگو قرار داده است: امام موسی 

صدر که در سیما هم شباهت هایی با او دارد. 
توصیف او از وضعیت کنونی جامعه هم قابل تأمل 
اســت. اگر نامزدی جدی بــود یا چنین قصد یا 
امکانی داشت حمل بر تبلیغ می شد اما اکنون بر 

این گفته ها بیشتر می توان درنگ کرد: 
»ســعی کنید امید را به جامعه برگردانید. مردم 
خیلی ناامید و قهر هستند و حق هم دارند. چرا 
که در این سال ها روش های درستی در مواجهه با 

جامعه انجام نگرفت«. /عصرایران

سید حسن خمینی؛ 
خروج از سایه

مهرداد خدیر

یادداشت

کیهان در آخرین شــماره خود نوشت: »پاسخ 
اقــدام عملی علیه تأسیســات اتمــی ایران، 
انجام اقدام عملی علیه تأسیســات اتمی رژیم 
صهیونیستی است. نه اینکه ما استفاده از حقوق 
و صالحیت های داخلی را به عنوان واکنش ایران 
به اعمال دشمنی اسرائیل سند بزنیم. براساس 
فرمول »چشم در برابر چشم« و »تهدید متقابل 
و هم طراز«، در پاسخ به حادثه نطنز، ایران باید 
اقداماتی را علیه تأسیسات »دیمونا« ی اسرائیل 
به اجرا بگذارد چرا که واکنش در هیچ ســطح 

دیگری هم طراز و بازدارنده نخواهد بود. «
یاللعجب از این سطح تحلیل! در حالی که تیم 
مذاکره کننده در حال مذاکــره در وین درباره 
احیای برجام و بهبود شــرایط اقتصادی کشور 
هســتند، کیهان در تهران، از جنگ استقبال 

می کند. 
این نظریه کیهان نشان می دهد معیشت مردم 
برای این روزنامه و این تفکر اصال مهم نیست. 
تقریبا کسانی که چند خط خبر از رادیو آنهم 
در تاکسی گوش کرده باشند، می دانند چنین 
حرکتی چــه تاثیری روی اقتصاد فشــل این 

روزهای ایران می گذارد. 
مردم تاب و توان فشــار دیگری را ندارند. اصال 
هدف اسرائیل از خرابکاری در نطنز همین است. 
وارد کردن ایــران در چالش های جدید و زدن 

زیر میز مذاکره! 
آن ها در عصر ترامپ به هدف خود رسیده بودند 
و حاال دوست ندارند گوشه ای بنشینند و سرپا 
شدن برجام را نگاه کنند. صهیونیست ها دست 
به دست سعودی ها می خواهند ایران را عصبانی 

کنند. 
این عصبانیت با قدرت رسانه ای که دارند، تبدیل 
به اهرم فشار علیه مردم ایران خواهد شد. فعال 
با توجه به مشکالت اقتصادی کشور، بهتر است 
کیهانی ها، آبی بر آتش خشــم خود بریزند و 
شاهد شکست اسرائیل و عصبانی شدن آن ها 

از مذاکرات باشند. 
در مدتی که مذاکرات میان ایران و طرف های 
برجام برقرار است، اسرائیل به آب و آتش می زند 
تا برجام به سرانجام نرسد و ایران دوباره تبدیل 

به تنهاترین کشور منطقه شود. 
اسرائیل و عربستان به دنبال این هستند که به 
جهان نشان دهند، جمهوری اسالمی یک خطر 
جدی و بالقوه برای صلح جهان اســت. رفتار 
برخی در ایران و مقاالتی مثل یادداشت کیهان، 
بنزینی اســت بر این آتش. قطعا، رســانه های 
وابسته به اسرائیل همین مقاله را علم می کنند 
و می گویند کیهان که رسانه رسمی ایران است، 
درخواست حمله به تاسیسات هسته ای اسرائیل 

را کرده است. 
اگر برجام احیا شــود و اقتصــاد ایران به قبل 
از دوران ترامپ برگــردد، بهترین تودهنی به 
اسرائیل و عربســتان است. همیشه با چوب و 
چماق نمی شود به هدف نهایی رسید. همیشه 

پاسخ کلوخ، سنگ نیست. 
دولت روحانی و دولت بعدی که معلوم نیست 
چه کسی سکان هدایت آن را به عهده دارد، باید 
از مسیر مذاکره خارج نشود تا وضعیت اقتصادی 

کشور به نقطه مطلوب برسد. 
فرامــوش نکرده ایم که در زمــان مذاکرات و 
توافقات هســته ای، اقتصاد ایران بعد از ۸ سال 
پرآشــوب، به آرامش رسید و قیمت دالر ثابت 
ماند و مردم هر روز منتظر ارزان شــدن کاالها 

بودند تا گران شدن آن. 
اگر یادتان باشد، مردم می گفتند نخریم تا ارزان 
شود و امروز می گویند بخرید تا گران نشده است. 
مذاکره را باید جدی گرفت و از تنش دوری کرد 

تا اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب برسد. 
هیچگاه با تنش و درگیری، اقتصاد کشــور به 
سامان نخواهد رســید. تاریخ نشان داده است 
هیچ کشوری با درگیری تبدیل به قدرت برتر 
اقتصادی در منطقه یا جهان نشده است. ما باید 
کاری کنیم که شرکت های خارجی به راحتی 
و با اطمینان کامل حاضر به سرمایه گذاری در 

کشور شوند. 
تنش نظامی میان اســرائیل و ایران می تواند 
چین و روسیه را هم از ما دور کند چه برسد به 
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قابل توجه 
کیهان

مصطفی داننده

یادداشت

همه تریبون ها هم باید همراه با هشدار و 
آرامش باشد. نباید تریبونی داشته باشیم 
که آرامش را در نظر نگیرد. تریبون هم 
باید به مردم آموزش و هم آرامش دهد 
و هم هشــدارهای الزم را به مردم ارائه 
کند و به طور متوازن رفتار کند تا به یک 

نقطه مطلوب برسیم

خبر تلگرامی

وزارتخانه های  های  همکاری  D سند 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
نیکوال  امضا شد.  تهران  صربستان در 
سالکوویچ، وزیر امور خارجه صربستان 
دیروز در جریان ســفر بــه ایران با 
امور خارجه  وزیر  محمد جواد ظریف، 
کشــورمان دیدار کرد. براساس اعالم 
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه نیکوال ســالکوویچ وزیر امور 
خارجه صربســتان، در طول اقامتش 
در ایران عالوه بر دیدار با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان با 
رئیس جمهور ، رئیس مجلس شورای 
اسالمی و برخی مقامات دیگر دیدار و 

گفت وگو خواهد داشت.


