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منتجب نیا : مصلحت نیست 
سیدحسن خمینی کاندیدای 1400 شود
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قتل عام فجیع 
یک خانواده

اگر این دولت نبود
وضعیت از این هم 

بدتر می شد

احمدی نژاد می آید 
 بازهم برای مدیریت جهانی!

 گفت و گوی آفتاب یزد با یک آسیب شناس اجتماعی
 در خصوص امتناع تحصیلکردگان از ازدواج

احمدی نژاد در یک گفت وگو گفته برای کاندیداتوری 1400 
تمایلی ندارد گرچه آماده فداکاری برای ایران است
تحلیل ها نشان می دهد او بازهم سودای پاستور دارد
 او بازهم از مدیریت و تحول جهانی گفت

3تحصیالت توقع جوانان را افزایش داده است

جای خالی
 علی طیب نیا 

در این روزهای سخت!

تحلیلی بر قانون 
کاهش مجازات 

حبس تعزیری

5

نگرانی از تکرار  ارج 
برای سایپا و ایران خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با آفتاب یزد مطرح کرد 

< رانت سود خودرو در 2 سال گذشته به جیب یک میلیون و 600 هزار خریدار رفته است، نه خودروسازان!
<  زیان قابل پیش بینی ۳0 هزار میلیاردتومانی خودروسازان امسال از چه محلی جبران خواهد شد!؟

مصاحبه اخیر رئیس جمهور ســابق و اینکه 
محمود احمدی نژاد گفته »تمایلی به نامزدی 
انتخابات 1400 نــدارد گرچه برای فداکاری 
برای ایران آماده است« نشان از نوعی آمادگی 
تلویحی او برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری آتی دارد و در واقع مبین این است 
که اگر به او فرصت کاندیداتوری داده شود 
 او خواهــد آمد. دربــاره تایید صالحیت او 
 نمی توان گمانه زنی کرد چرا که شورای نگهبان 
 نشان داده معجزه زیاد دارد و تایید احمدی نژاد 
 در 1400 نیــز می تواند یکــی دیگر از این 
معجزات باشد. اما درباره شرایط امروز کشور 
پیچیدگی های اقتصادی، تبعــات کرونا و 
همچنین مسائل بین المللی و اینکه آیا در چنین 
شرایطی احمدی نژاد می تواند گزینه جدی 
برای 1400 باشد نکته های مختلفی را می توان 
برشمرد. بخشی از شرایط امروز کشور به ویژه 
در وضعیت اقتصادی ناشی از نوع مدیریت 
هشت ساله احمدی نژاد است. در حالی که 
حدود 800 میلیارد دالر درآمد ارزی کشــور 
را در آن زمان هزینه کرد اما در نهایت وقتی 
ریاست جمهوری را تحویل داد رشد اقتصادی 
کشور منفی شش درصد بود! در موضوع یارانه 
او گفت کاری می کنم که بعد از من نیز کسی 
نتواند یارانه را حذف کند که البته از این حیث 
حرف درســتی زد چرا که امکان اصالح این 
تصمیم او میسر نشده است. درحالی که این 
یارانه بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشت و 
از آن طرف برای مردمی که آن را می گیرند نیز 
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احمدی نژاد 
و 1400 !

حسین انصاری راد
نماینده اسبق مجلس

سرمقاله

آفتاب یزد گزارش می دهد

هیچ گاه دلیل واقعی جدایی
 علی طیب نیا از دولت  روحانی 

شفاف گفته نشد

نوشتاری از محمدرضا حدادزاده  
دادستان عمومی و انقالب یزد

ربیعی: 

به سبب شیوع کرونا طی چند ماه اخیر کشور 
با مشــکالتی جدی در حوزه اقتصادی مواجه 
شــده که به نظر می رســد این رونــد به این 
زودی هــا خاتمه نخواهد یافت. دلیل عمده این 
 مســاله هم تحقق نیافتــن درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده در بودجه است که به احتمال 
زیاد تحقق نمی یابد و دولت با کسری بودجه ای 
فراتــر از پیش بینی ها نیز مواجه خواهد شــد. 
کسری بودجه ای که از یک سو ماحصل افزایش 
مخارج دولت و از ســوی دیگر کمک بالعوض 
به بنگاه های اقتصادی و اعطای یارانه به مردمی 

است که از کرونا صدمه دیده اند.
در این وادی اگرچه قیمت نفت نیز که در مدت 
اخیر کاهش شایان توجهی یافته بود، به آرامی 
در حال بازگشت اســت، اما در عین حال باید 
گفت از درآمدهای نفتی در این مدت کاســته 
شــده و تحریم ها نیز که از قبل وجود داشته، 
معضالت اقتصادی را برای کشــور پدید آورده 

است.
و طبیعی اســت از آنجا که کاهش صادرات از 
عوامــل آســیب زننده به اقتصاد ملی اســت و 
پیش از این بخش مهمــی از صادرات ایران به 
کشــورهای چین، عراق، امارات، افغانســتان و 
ترکیه به دلیل بسته بودن مرزها از نگرانی های 
بهداشتی و کاهش تبادالت بازرگانی روند نزولی 
داشته اســت؛ حتی با فرض رفع زودتر بحران 
 و احیــای دوباره صادرات، دســتکم 2 یا 3 ماه

 از دست رفته است.
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کرونا نفس اقتصاد 
ایران را بریده است ..!

دکتر کریم اسالملوییان
 عضو هیات علمی  دانشگاه شیراز

یادداشت-1

داستان تلخ رومینا اشرفِی ســیزده ساله را که 
توســط پدرش به قتل رسید همه می دانیم. اما 
بیایید با هم وجهی دیگر  از این اتفاق هولناک را 
که درباره  آن کمتر صحبت شده است مرور کنیم.
در خشــونت خونین بیمارگون پدر رومینا هیچ 
 بحثی نیست، امانباید از یاد ببریم که   نزدیکان ، 
مردم روســتا و به نوعی همه جامعه با باورهای 
نهادینه شــده غلط از غیرت و ناموس در عمق 
وجودشان احساس درماندگی و حقارت را به این 

پدر القاء کرده ا ند. 
آیــا بهتر نبود بــرای مدتی تــا فروکش کردن 
مســاله ی فرار رومینا و گرفتن کمک حرفه ای 
روانپزشکی و روانشناسی او را به جای خانواده-
یک اشتباه جبران  ناپذیر- به نهادی حمایتی مثل 

بهزیستی می سپردند؟
اگر به قبــل از این جنایت هولنــاک برگردیم 
و فرض کنیــم پدر رومینا بــا ازدواج دخترش 
-نوجوانی سیزده ســاله-با فرد مورد عالقه اش 
موافقت می کرد، مســاله به عنــوان موردي از  
کودک همسری تعبیر نمی شد؟ آیا اقشار  کثیری 
از اجتماع این عمل را شــماتت نمی کردند؟ آیا 
خانواده خصوصا پدر و فرزند تحت فشار و هجمه 

عظیم قرار نمی گرفتند؟
البته که چنین می شد.

انگار این خانواده ،خصوصا رومینای مظلوم و پدر 
جنایتگر پشیمان راهی جز حل و فصل مساله با 

خشونت و تحقیر نداشته اند.
ولی چنین نیست .راه حل ها وجود دارند ؛

کمی به عقب بر می گردیــم : دخترک نوجوان 
سیزده ساله ای عاشــق مردی می شود،مساله 
عالقه بین این دو جدی تر می شــود،پدر موافق 
 این ازدواج نیســت. مشکلی پیش آمده و ظاهراً
 راه حلــی به ذهن کســی از اعضــاء خانواده و 
اطرافیان نمی رسدو وقتی راه حلی به ذهن کسی 
نمی رسد راه حل، گرفتن کمک حرفه ای است.  
اینجا نقطه ای سرنوشت ساز است؛کاری سهل و 
ممتنــع: مراجعه به یک رواندرمانگر می تواند به 
میزان قابل توجهی به حل این مشکل کمک کند. 
مسائل طرح شود،خانواده با روان درمانگر جلسات 
شخصی و خانوادگی داشته باشد .شاید نیاز باشد 
مرد مورد عالقه دختر هم در جلسات شرکت کند.
شــاید اگر چنین می شد رومینا هنوز زنده بود. 
ناخودآگاه جمعی امــا - هرکس به رواندرمانگر  
مراجعه کند دیوانه اســت - خانواده رومینا را از 

گرفتن کمک حرفه ای می ترساند.
اصال آیا این خانواده و خانواده های مشابه از وجود 
کمک حرفه ای روانشناســی - مدد کاری اطالع 

دارند ؟
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رومینا و چیزهایی که 
فراموش کرده ایم

بابک خطی
 طبیب و فعال اجتماعي

یادداشت-4

آخرین نداهای مظلومیت جرج فلوید و فریاد رسای 
او در پهنه آمریکا که" نمی توانم نفس بکشم" چون 
شعله ای بر خرمن ادعاهای پوشالی  آمریکا؛ زبانه های 
آتش اعتراض را در ایاالت مختلف این کشور برکشید 
و رفته رفته دیگر کشورهای غربی را نیز درگیر یک 
چالش بزرگ حاصل از آگاهی، روشنگری و بازاندیشِی 
عمومی کرد. پیش از این حوزه های عدالت اقتصادی 
و عدالت در سالمت، بارها مورد هجمه ی توده های 
مــردم در آمریکا و دولت های غربی قرار گرفته بود 
لیکن این بار مواســات انســانی و برابری نژادی به 
 عنوان تجلــی حق بنیادین بشــری، نوک پیکان 
 اعتراضــات مردمــی قــرار گرفت. اینــک الگوی 
حقوق بشر آمریکایی، نشان می دهد که اسناد حقوق 
 بشــر از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر چگونه
 می توانــد در یک فرایند تبعیض سیســتماتیک، 

سرپوش گذاشته شده و به سخره گرفته شود.  
حقوق بشر غربی دیگر بار چهره عریان و مشوه خود 
را در جهان به نمایش گذاشت و جنبشهای مردمِی 
عدالت خواه را با عزمی راسخ تر در کارزار اعتراض، 
برانگیخت. وقایع اخیر نشــان داد که حقوق بشِر 
برساخته بر یاخته های اخالق سکوالر، تا چه اندازه 
سطحی، تبلیغاتی و رونما، و در عین حال با ستون ها 
و بن مایه ای سست و لرزان، است. دولتمردان آمریکا 
که در چند ماه گذشته به واسطه ضعف مفرط در 
مدیریت و کنترل پاندمی کرونا، قرار گرفتن در رأس 
 آمار تلفات انسانی، نادیده انگاشتن حق بر سالمت 
 شهروندان خود و انفعال در سایه فرافکنی و اتهام پراکنی،
  زیر تیــغ اعتراضات و انتقادات قــرار گرفته بود، 
اینک در گردابی بزرگتر و وسیعتر گرفتار آمده است. 
ســرکوب، ضرب و شــتم، زیر گرفتن بــا خودرو، 

بازداشت، تهدید و ارعاب، جنایاتی است که امروز در 
مهد هواخواهی از حقوق بشر، آمریکا، با چراغ سبز 
مقامات دولتی در قبال خواسته های برحق مردم 
انجام می پذیرد؛ همان مصادیق ناقض حقوق بشری 
که تا دیروز در تقابل با دیگر کشورها، علم می شد، 
پیوسته در بوق و کرنای رسانه های وابسته، بر آن 
می دمیدند و به واســطه آن، انگ ضدیت با حقوق 
بشر را در راستای منافع سیاسی خود و باج گیری 
دیپلماتیک، به دیگر کشورها می چسباندند، اینک 
در تناقضی آشکار و زننده در درون مرزهای آمریکا 

ارتکاب می یابد.  
مشــاهده رویکرد این کشور در قبال مسأله حقوق 
بشــر پیش از این نیز بارها و بارها در سطح داخلی 
و بین المللــی، واگویه رفتار منافقانه و بهره جویانه 
آمریکایی ها در قبال حقوق انســانی بوده است. در 
قلمرو داخلی نقض حق حیات افراد از طریق آزادی 
سالح و تجارت آن، اعمال خشونت از سوی پلیس، 
تعرض به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان، تبعیض 
نژادی و جنسیتی، کاستی ها و نابرابری ها در خدمات 
رفاهی، بهداشتی و درمانی، تعدی به حریم خصوصی 
شهروندان، زیر پا نهادن حقوق پناهجویان، ... و در 
ســطح بین المللی، مداخله و ماجراجویی در امور 
داخلی کشورها، جنایات جنگی در عراق، افغانستان و 
پاکستان، سکوت و حمایتگری در قبال جنایات رژیم 
صهیونیستی و عربستان سعودی در فلسطین و یمن، 
جنایات کور و نمایش تروریسم دولتی و... کارنامه ای 
سیاه و ننگین برای این کشور رقم زده است. اینک 
به وضوح می توان دریافت که اعمال تحریم و تهدید 
در مواجهه با دولت هایی چون ونزوئال و جمهوری 
اسالمی ایران به بهانه های حقوق بشری، حاکی از 
ماهیت ابزارگونه ی دستاویز حقوق بشر برای آمریکا 
در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی و اعمال فشار بر 
کشورهای مستقلی است که تابع سیادت خودخوانده 

این کشور بر جامعه جهانی نشده اند.  
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امریکا؛ حقوق بشر و 
آغازی بر یک پایان

دکتر محمود عباسی
 معاون   وزیر دادگستری

یادداشت- 2

همانطوریکه  هرفصل جذابیت ها وزیبایی های خاص 
خود را دارد؛ سرگرمی ها و فعالیت های فوق برنامه 
هم براساس ویژگیهای فصلی متفاوت هستند.  در 
زمستان ورزش های زمستانی از ساخت آدم برفی 
و پرتاب گلوله برفی برای اقشــار ضعیف تا اسکی و 
ورزش های زمســتانی برای افرادی که توانایی آنها 
را دارند مورد توجه وعمل قرار می گیرند.  تابستان 
فصل ســفر و خود را به  دریا زدن است؛عده ای به 
هر شکل و با هر وسیله خود را به حاشیه چشم نواز 
خزر می رســانند. با وجود  مشکالت و کمبودهای 
مالی، خوابیدن درپارک ها وحاشیه خیابان ها ، اتراق 
در سواحل و اقامت درهتل های لوکس و خانه های 
استیجاری و ویالهای خصوصی آنهم در شهرک های 
گرانقیمت در تابستان ها ، هدف مسافران می گردد. 
متاسفانه فقدان برنامه ریزی برای نوجوانان وجوانان 
در اوقات فراغت مخصوصا در طوالنی ترین تعطیلی 
سال موجب گردیده تا هرسال در این فصل شاهد 
حضور این اقشار در کوچه و خیابانها بوده ودر همین 
 رهگذر ناظــر زیان های مختلف جانی وتربیتی در 
 مورد آنها باشیم.  حدود دو میلیون یا بیشتر دانش آموزان 
در مقاطع مختلف ســنی، بــدون برنامه هم برای 
 خانواده های خود وهم برای مردم مشکالت ومسائل 
مختلفی ایجاد می کنند که اصلی ترین آنها سقوط 
در بعضی از آسیب های اجتماعی از جمله مصرف 
سیگار یا موادمخدر است. همه خانواده ها به ویژه آنان 
که هردو سرپرست شاغل بوده و یا فرزندان فاقد یکی 
از والدین می باشند؛ قادر به ثبت نام واعزام فرزندان 
به کالس های ورزشی یا اماکن رفاهی نبوده وحدود 

 ۱۰ درصد از دانش آموزان قادر به استفاده از دوره ها
  وکالس های اجرا شده توســط آموزش وپرورش 
 می باشند. هزینه های قابل توجه مراکز ورزشی خصوصی 
اعم از اســتخرها و مراکز آموزشی خصوصی باعث 
محرومیت تعداد قابل توجهی از فرزندان ما از اینگونه 
اماکن گردیده اند. امسال که براثر شیوع کرونا دغدغه 
اضافه ای به  چالش های فکری وعصبی خانواده ها 
به ویژه دارندگان چند فرزند گردیده است. والدین 
آن عده که دارای مشاغل خصوصی مثل  کارگاه یا 
مغازهای مختلف می باشند توانایی بردن فرزندان به 
اماکن مرتبط را دارند اما در مورد بقیه چنین فرصتی 
مقدور نمی باشد. از سوی دیگر هرسال با شروع فصل 
گرما شاهد مرگ تعدادی از نوجوانان وجوانان بر اثر 
غرق شدن هستیم. بنحوی که آمار اینگونه سوانح 
ارقام تاسف انگیزی را تشکیل می دهد. عدم استفاده 
از نقاط مجاز دریا که دارای ناظر ومربی نجات غریق 
 می باشد یکی از دالیل اصلی غرق شدن افراد است.
 استفاده از نقاط غیر مجاز دریا یا شنا در رودخانه های 
 فاقد ناجی غریق دومین دلیــل از فوت عده ای از 
افراد می باشد. عدم اشنایی با فنون شنا و نا آشنایی 
با این ورزش که حتی در باورهای دینی ما یادگیری 
شنا مورد تاکید وتوجه قرار گرفته، سومین دلیل در 
از دست رفتن تعدادی از هموطنان است. علیرغم 
 تابلوهای اخطار وباز دارنده از نقاط خطرناک رودخانه ها 
 بــاز عده ای از افراد وارد آب شــده و به هر شــکل 
عالقه در خنک شدن و تن به آب زدن موجب وقوع 
حوادث تلخی از این قبیل می گردد. ایجاد مراکز رفاهی 
یا ورزشی رایگان یا ارزان قیمت توسط وزارت ورزش 
 وجوانان مخصوصا در اســتان ها وشهرستان های
 محروم وکمتر برخوردار، یکی  ازگام های اساسی در 
کاهش آسیب های اجتماعی و صدمات جانی برای 

نوجوانان وجوانان است.
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 تابستان و
وحشت مرگ

مجید ابهری 
رفتار شناس

یادداشت- 3

پیامک: 09213553193 
)شبانه روز(

تماس: 09128197782 
)ساعت 6 عصر تا 9 شب(

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را 
در منطقه و محل کار خود در سراسر کشور 

به ما گزارش نمایید.

 مخاطبان محترم و همراهان گرامی

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما 
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

توضیح و پوزش آفتاب یزد
 بدینوسیله اعالم می شود منبع طرح نخست )عکس روی جلد( 
روز گذشــته روزنامه آفتاب یزد از روزنامه همشهری بود که 
متاسفانه ذکر نشده بود. ضمن اصالح از همکاران خود در این 

روزنامه و خوانندگان گرامی پوزش می خواهیم. 

روابط عمومی استانداری یزد: تاثیرات و تغییراتی 
که کرونا طی 6 ماهه اخیر پدیــد آورده را حتی در 
جریان جنگ سرد و حتی بســیاری از جنگ های 
 گرم شاهد نبوده ایم. تغییراتی که با سرعت و دامنه 
تاثیر گذاری باال، از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ 
را تحت تاثیــر جدی خود قرار داده و هیچ چشــم 
اندازی بهبود کوتاه مدتی را پیش روی ما نگذاشــته 
 است. در این میان، شرایط ایران نگران کننده تر است. 
 در شرایطی که اقتصاد تحریم زده ایران، نایی برای مردم 
نگذاشته، کرونا مانند تیر خالصی بر پیکر نیمه جان 

بسیاری از کسب و کارها و باالخص کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر بود 
چرا که رکود در ایران پیش از همه یقه فرهنگ و هنر را می گیرد. وقتی مردم 
سفره شان کوچک شــود، دیگر هنر و زیبایی برایشان معنی نداشته و اولین 
چیزی که از سبد مصرف خود حذف می کنند، محصوالت فرهنگی و هنری 
است. حذف این محصوالت موجب ورشکستگی صنایعی همچون صنایع دستی 

که حامل صدها سال فرهنگ و تمدن بوده می شود و 
با نابودی این صنعت، بیم فراموشی یا حداقل ضعیف 
شدن این هنر تاریخی می رود. با اینحال برخی بودند 
که در مقابل این جریان ایستادند و پروژه نجات صنایع 
دستی را کلید زدند. استان یزد و استانداری یزد، اولین 
استان و ارگانی بودند که چراغ صیانت از صنایع دستی 
را روشن و با ورود مستقیم استاندار یزد، اقدام به خرید 
صنایع دستی از تولید کنندگان استان را کردند. البته 
استاندار یزد به این موضوع بسنده نکرد و با ابالغی به 
تمامی دستگاه ها و نهادهای استان، به آنها دستور داد 
از این پس هدایای خود را از صنایع دستی استان تهیه کنند. همچنین نمایشگاه 
سالن اداری استانداری یزد که پیش از این به معرفی دستاوردهای دستگاه های 
مختلف استان می پرداخت را به نمایشگاهی برای معرفی تولیدات هنرمندان 
صنایع دستی استان تخصیص داد. این نمایشگاه 25 خرداد ماه توسط استاندار 

افتتاح شد.

عملیات نجات صنایع دستی در استان یزد
ورود مستقیم استانداری یزد برای صیانت از فعالین حوزه صنایع دستی
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ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

22سه شنبه  27 خرداد 1399    شماره 5758
ترامپ: بایدن ضعیف و فرتوت است

ــت  ــزب جمهوري ــركل ح ــا دبي ــول منتجب ني رس
ــى  ــدن برخ ــرح ش ــاره مط ــالمى،  درب ــران اس اي
ــور در انتخابات  ــراى حض ــان ب ــامى اصالح طلب اس
ــت جمهورى 1400 اظهار كرد: نزديك به يك  رياس
سال تا انتخابات رياست جمهورى باقى مانده و معموال 

گمانه زنى هاى انتخاباتى در اين مقطع انجام شده و برخى اسامى 
مطرح مى شوند كه طبيعى است، اما تا جايى كه من اطالع دارم، 
ــت جمهورى  احزاب اصالح طلب تاكنون به بحث انتخابات رياس

ورود نكرده اند.
ــى  ــرد: برخ ــان ك ــى خاطرنش ــال سياس ــن فع اي
ــتند  اصالح طلبان در انتخابات 92 و 96 حضور داش
ــت كه اكنون ذهنيت ها به سوى اين  و طبيعى اس
افراد براى حضور در انتخابات برود مثال اين ذهنيت 
ــحاق جهانگيرى كه در  ــن اصالح طلبان وجود دارد كه اس در بي
ــال  ــه نفع روحانى فعاليت كرد و در اين هفت س ــات 96 ب انتخاب
ــور بود، به انتخابات 1400 ورود مى كند  معاون اول رئيس جمه

ــت. افراد  ــزاران اس ــزب كارگ ــورد حمايت ح ــا كه م مخصوص
ــتند كه ممكن است وارد  ديگرى هم مثل محمدرضا عارف هس

انتخابات شوند.
به گزارش ايسنا، منتجب نيا  با اشاره به مطرح شدن نام سيدحسن 
ــت جمهورى گفت: امام  ــراى حضور در انتخابات رياس خمينى ب
ــان وارد مسئوليت هاى  خمينى(ره) راضى نبود اعضاى بيت ايش
اجرايى شوند. به خاطر جايگاه بيت امام (ره)، مصلحت نيست كه 

سيدحسن خمينى وارد انتخابات شود.

منتجب نیا :مصلحت نیست سیدحسن خمینی کاندید ١٤٠٠ شود

«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا در پيامى در توئيتر نوشت: «كارى كه من در 
كمتر از 4 سال از جمله براى سياه پوستان آمريكا انجام داده ام از اقداماتى كه بايدن در 
بيش از 40 سال انجام داده، بيشتر است.» به گزارش فارس، ترامپ در ادامه اضافه كرد: 
«بايدن چندين دهه بخشى از تصميمات شكست خورده بود. وى با توافقات تجارى بد و 
جنگ هاى بى پايان، فقدان رهبرى را كامال نشان داد. او ضعيف و فرتوت است.»

ــيدگى به اتهامات 21 متهم كالن ارزى به رياست  نهمين جلسه رس
قاضى مسعودى مقام برگزار شد.در ابتداى جلسه قاضى مسعودى مقام 
ــعيدى فر خواست در جايگاه قرار گيرد تا اظهارات  از وكيل متهم س
خود را بيان كند.وكيل متهم سعيدى فر در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
ــچ كارى برخالف قانون انجام نداده  موكل بنده در بخش صرافى هي
است، موكل صرفا با گروهى كار كرده است كه امروز به عنوان متهم 

در دادگاه حضور دارند.
ــت عمل موكل من جرم  ــاس كيفرخواس ــن وكيل ادامه داد: بر اس اي
ــامانه سنا ثبت كرده  ــت، اما موكل من تمام اقدامات خود را در س اس
است. آيا نهاد هاى نظارتى كه وظيفه شان نظارت بر عملكرد صرافى ها 
است در اين باره گزارشى ارائه كرده اند؟ وزارت صمت و بانك مركزى 
ــتند آيا بانك مركزى كه بلك ليست را اعالم  از نهاد هاى نظارتى هس
مى كند اين افراد را در بلك ليست قرار داده است؟ و به صرافى اعالم 
داشته است؟ آيا بانك مركزى اعالم كرده است كه با اين گروه معامله 

نكند؟
ــت و اين موضوع  قاضى گفت: عدم نظارت توجيه رفتار مجرمانه نيس

رافع مسائل كيفرى نيست.
ــوان فكر نمى كردم كه  ــت: موكل من مى گويد به هيچ عن وكيل گف

اقدامات من برخالف قانون باشد.
قاضى ادامه داد: اتهامات موكل شما معامالت غير مجاز است.

وكيل متهم گفت: تمام اين معامالت غير مجاز ثبت شده است.

� قاضی: بانک مرکزی خود متھم است

ــى خطاب به وكيل متهم گفت: نهاد نظارتى كه مى گوييد مانند  قاض
ــى از وجوه متهمين كه مبالغى  ــت. برخ بانك مركزى خود متهم اس
ــد. مقامات  ــى خواهد ش دريافت كرده اند در دادگاه كيفرى دو بررس
بانك مركزى نيز بايد پاسخگو باشند. سيستم بانكى ما نظارتى نداشته 
است اگر نظارتى بود اين همه پول نمى رفت و اين نشان دهنده وجود 

فساد است.
ــد گزارش ها يك  ــس دادگاه تاكيد كرد: وقتى قوه قضاييه وارد ش رئي
ــفانه وظايفى كه بر عهده برخى  به يك در صرافى ها تغيير كرد. متاس
ــت درست انجام نمى شود كه اين موضوع به خاطر  كاركنان دولت اس
ــت و چينش ها  عدم تخصص، عدم رعايت موازين اخالقى و دينى اس
طورى است كه نه تخصصى دارند و نه خودشان تعقيب كننده هستند. 

همه پرونده هاى ما به علت عدم نظارت است.
ــعيدى فر ادامه داد: نهاد هاى نظارتى نه تنها گزارشى  وكيل متهم س

ارائه نكرده اند حتى به موكل بنده نيز موردى را اعالم نكرده اند.
قاضى خطاب به وكيل متهم گفت: در مورد انتفاع دو ميليارد تومانى 

توضيح دهيد.
وكيل گفت: موكل من مى گويد هيچ مبلغى دريافت نكرده است تمام 

اقدامات موكل من بر اساس دو امضا بوده است.
ــت يعنى  ــما از دو امضا چيس قاضى خطاب به وكيل گفت: منظور ش

نفر بعدى هم بيايد؟

� موکلم می گوید ما مرده شور بودیم و کاری نداشتیم این مرده کیست

وكيل اين متهم گفت: موكل من موردى به تنهايى انجام نداده است 
و شايد 30، 40 نفر ديگر هم بوده اند كه با آن ها نيز امضا داشته است. 
موكل من اقداماتش را با اين تصور انجام داده است كه تخلف و جرمى 
ــعيدى فر در ادامه دفاعيات  ــت. وكيل مدافع متهم س انجام نداده اس
خود گفت: موكلم مى گويد ما مرده شور بوديم و كارى نداشتيم اين 
ــت  ــا مى گفتند اين ارز، ارز اتاق مبادالت اس ــت. اگر به م مرده كيس
ــته در هر موردى از  ــان متفاوت بود. همچنين موكلم بيان داش جري
طرف بانك به وى دستور داده مى شد همان كار را انجام مى داده است.

ــاب بانك مى رود و به صرافى  وى ادامه داد: ارز اتاق مبادالت به حس
نمى آيد، صرافى امكان جابجايى اين ارز را ندارد و مشترى بايد به بانك 
ــد نيز مستقيما در بانك  مراجعه كند، در مورد درهم هايى كه ارائه ش

امارات بوده است و به بانك هاى داخلى ارتباطى نداشته است.
وكيل متهم ادامه داد: من سوالى دارم كه پرسيده شود صرافى چقدر 
سرمايه گذارى داشته است؟ 280 ميليون دالر بالغ بر 800 ميليارد به 
ــاب ذى نفع رفته است اگر تامين كننده ارز صرافى است بايد در  حس

كيفرخواست ثبت شده باشد.
ــتان خطاب به وكيل متهم گفت: صرافى مدعى است  نماينده دادس
به واسطه مراودات خريد و فروش ارز هنوز از اسدبيگى طلبكار است. 
شما به صحبت هاى من دقت نمى كنيد و دچار اشتباهات محاسباتى 

شده ايد، 1974 ميليارد تومان در عرض يك سال واريز شده است.

� پرونده را درست نخوانده اید

قاضى خطاب به وكيل متهم گفت: تمام اين موارد در پرونده موجود 
ــى و پرداخت ها  ــت نخوانده ايد به فاصله زمان ــده را درس ــت. پرون اس
ــى نداريد. اين توضيحاتى كه درباره مراجع نظارتى و صرافى ها  توجه
ارائه مى دهيد همه مى دانند به چه شكلى است. درباره زمان هم هيچ 
كدام قابل پذيرش نيست، قاضى دادگاه موظف به اجراى قانون است، 
ــت كه چقدر دريافتى داشته است، اين  ــخص اس حقوق كارمند مش
ــت پرونده را كامل نخوانده ايد  ــبه شده اس اعداد و ارقام تماما محاس
شما به اظهارات ديگران هم توجه نداريد، شما درباره عملكرد متهم و 

قاچاق ارز بايد توضيح دهيد.

� موکلم در خارج تنھا یک خانه دارد

ــت  ــته اس وكيل اين متهم گفت: موكل من كه درآمد خوبى هم داش
ــتان  در خارج تنها يك خانه دارد و دارايى خاصى ندارد.نماينده دادس
خطاب به اين وكيل گفت: شما مى گوييد چرا پول به حساب صرافى 
ــوئيفت، امكان پذير نيست. آقاى  ــت، تغيير سقف صدور س رفته اس
ــما كرده ايد  ــت و گفت كار هايى كه ش ــه گذاش معتمدى چرا جلس
غيرقانونى بوده است. شما اظهارات كارشناس بانك مركزى را بخوانيد، 
ــت. ما تمام اسناد جعلى را در  او از اين همه تغيير ها تعجب كرده اس
دفتر آقايان پيدا كرده ايم. شما مدعى تفكيك هستيد و من اميدوارم 
ــنويم. ما مى گوييم درباره ارز ها  ــما بيايد و حرفهايش را بش موكل ش

توضيح دهيد كه چرا بايد از بانك استعالم مى گرفتيد، اما نكرديد چرا 
پول ها به حساب صرافى رفته است؟ قاضى خطاب به وكيل گفت: بر 

اساس جدول و اعداد و ارقام توضيح دهيد.
ــتور داده  وكيل بيان كرد: من اعداد و ارقام را نمى دانم اگر بانك دس
صرافى انجام داده و تغيير ذى نفع در بانك انجام شده است در صرافى 
انجام نشده است. قاضى خطاب به وكيل گفت: ما روش ها را مى دانيم 
درباره اعداد و ارقام توضيح دهيد. شما كليات را توضيح ندهيد. تمام 
ــتعالمات و شكايات و اظهار نظر ها در پرونده موجود است. موكل  اس

شما نيز تمام اسناد را دارد اگر اسناد ديگرى داريد ارائه دهيد.
وكيل متهم پاسخ داد: صرافى نيز بايد جزو متهمين باشد، چون پول 

به حساب صرافى رفته است.

� متھمین صفر تا صد تعقیب خواھند شد

ــى خطاب به اين وكيل گفت: بقيه متهمين صفر تا صد تعقيب  قاض
ــد، هيچ مقامى مصون نخواهد بود ابعاد اين پرونده وسيع  خواهند ش
ــت. افراد ديگرى اضافه خواهيم كرد و تعيين تكليف خواهند شد.  اس
ــى  ــخاص حقيقى و حقوقى را در اين پرونده مورد بررس ــا تمام اش م
ــتر در اين  ــب قرار خواهيم داد و در حال انجام تحقيقات بيش و تعقي

پرونده هستيم.
نماينده دادستان در ادامه مستنداتى را در ارتباط با ريز حساب ارزى 
ــه صرافى در دادگاه به  ــركت دريا نور زئوس ب ــى و نامه اى از ش صراف
ــما مى گوييد ارزى از دنيا معتمد پارسه  ــت و گفت: ش نمايش گذاش
واريز شد اگر اين ارز امانى بوده خودشان بايد دستور پرداخت بدهند؛ 

اما دوباره شركت درياى نور زئوس درخواست مى كند.
ــت صدور وكالت دوم  ــتان افزود: بايد صالحيت و صح نماينده دادس
ــتند  ــود. آقايان مدعى هس ــود اثبات ش كه مبناى قرارداد دوم مى ش
امضاى آن ها نيست، قرارداد كارگزارى اول در شهريور منعقد مى شود 
ــد بيگى وكالت مى دهد، صرافى  ــتمى به اس و يك ماه بعد آقاى رس
سوئيفت هاى مختلف را به واسطه شركت ها درخواست كرده است و 
آقاى سعيدى فر كه رئيس صرافى بود بايد بررسى مى كرد ارز از چه 

حسابى آمده است.
وى ادامه داد: اگر نظارت بود اين اتفاق نمى افتاد، اگر آقايان درگير در 
ــده بودند چه علتى داشت به واسطه  اين پرونده تطميع و ترغيب نش
ــوئيفت صادر كنند. چرا دنياى معتمد  ــئول محلى س زنگ مقام مس
ــه حواله را صادر مى كند و درياى نور زئوس درخواست مى دهد،  پارس
ــه به صرافى داد تماما مبادالتى بوده  ارز هايى كه دنياى معتمد پارس

است و بانك هم به صرافى اعالم كرده كه ارز مبادالتى بوده است. 

� متھم میرزایی: گول خوردم 

در ادامه اين جلسه دادگاه ميرزايى ديگر متهم اين پرونده در جايگاه 
قرار گفت و گفت: قرار بود با فرد ديگرى شركت صرافى تشكيل دهيم 
ــت با من  ــتم نتوانس كه در آخرين لحظه با توجه به تعهداتى كه داش
شريك شود. يك شريك مالى را معرفى كردم، بصيرانى را نيز منزوى 
معرفى كرد. بر اين اساس يك قرار داد داخلى منعقد شد و مسئوليت 
انعقاد كارگزارى با بانك ها بر عهده بصيرانى و منزوى بوده است، من 
ــتم. با هيچ كدام  در آنجا حقوق بگير بودم و هيچگونه دخالتى نداش
ــتم. در  ــن متهمينى كه در اينجا حضور دارند مراوده مالى نداش از اي
ــتم بانكى چهل سال با شرافت كار كردم و امروز در 70 سالگى  سيس

گول خوردم، من فكر نمى كردم كار خالفى انجام داده باشم.
نماينده دادستان گفت: در خصوص الرجانى، منزوى و ميرزايى دچار 
يك دور مى شويم، ميرزايى مى گويد بصيرانى و منزوى من را دور زدند، 
من از شما مى پرسم مبلغ هاى واريزى به شركت دنياى معتمد پارسه 
چگونه واريز شده است. شما بفرماييد اين گول زدن چه معنايى دارد؟

ــه به جز  ــخ داد: در قرارداد داخلى قرار بود يك نفر هميش متهم پاس
ــد، چون ما در  ــن را فريب دادند و گفتن ــا كند، اما آن ها م ــن امض م
ــت بخورد و صرافى  ــرون فعاليت مى كنيم امكان دارد چكى برگش بي
ــود، من آورده ريالى نداشتم. اين ها قرارداد كارگزارى  دچار مشكل ش
داشتند، من فقط امضا مى كردم در امضايم سوء نيت نبود. اگر كارى 

كرده ام سهواً انجام دادم.
ــتان گفت: مبلغ ريالى اين اسناد را چه كسى پرداخت  نماينده دادس
ــت؟ متهم پاسخ داد كليه امور پرداخت ها با حسابدارى بوده  كرده اس
است و من فقط امضاى سند مى كردم. اين كار را به دستور بصيرانى 

انجام مى دادم.
به گزارش ميزان، در اين بخش از دادگاه قاضى با ختم رسيدگى گفت: 
ــيدگى در اين شعبه كيفرى، جلسه  ــات مختلف رس با توجه به جلس

بعدى دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در 
جلسه اى با موضوع «دستاوردهاى شركت هاى 
ــتان خراسان رضوى در  فناور و دانش بنيان اس
ــور با  مبارزه با كرونا»، با بيان اينكه آينده كش
دانشگاه رقم مى خورد، اظهار كرد: تجربه به ما 
نشان مى دهد كه بايد به دانشگاه  به عنوان مغز 
متفكر كشور اعتماد كرد كه مى تواند مشكالت 
ــائل  ــد؛ به همين دليل مس ــور را حل كن كش
دانشگاه مسائل ملى است كه بايد به آن توجه 
كنيم و آن را حل كنيم.وى تصريح كرد: دانشگاه 
ــد، نقد مى كند و  ــت كه فكر مى كن نهادى اس
راهكار ارائه مى دهد و مغز متفكر جامعه است؛ 
نهادى نيست كه بتوان به آن دستور داد. زنده 
و پوياست و با محيط اطراف خود ارتباط دارد، 
ــگاه ها حفاظت و  ــتقالل علمى دانش بايد از اس
حراست كرد.معاون اول رئيس جمهور با اشاره 
ــاى  ــوى روس ــده از س به موضوعات مطرح ش
دانشگاه ها، اضافه كرد: مشكالت و كمبود هايى 
ــك دولت و  ــگاه ها دارند، بايد به كم ــه دانش ك
وزارت علوم حل شود. بايد شرايط طورى باشد 
كه از نظر امكانات فيزيكى و ساختارى متناسب 
ــد.جهانگيرى با اشاره به  ــأن دانشگاه باش با ش
ــور  ــرايط كش ــتى مردم، گفت: ش وضع معيش

ــرايط ارزى  ــت، بودجه دولت و ش از نظر معيش
ــت كه از بعد انقالب تاكنون  بسيار بحرانى اس
ــم؛ در حال حاضر با  ــر با آن مواجه بوده اي كمت
كسرى بودجه مواجه نيستيم، اما شرايط منابع 
كشور خاص است، شرايط منطقه حساس است 
ــگاهيان به موقع  و بايد نخبگان جامعه و دانش
ــرايط را رصد كنند و اينكه چه راهكارى  اين ش
ــيم به اطالع دولت برسانند.  را بايد داشته باش
ــد: در زمان كرونا از زمان  وى در ادامه يادآور ش
درخواست تا ترخيص كاالى مورد نياز وارداتى 
ــاعت بيشتر زمان صرف نشد؛ حال آنكه  48  س
ــه در بنادر  ــايد چندين هفت ــل از كرونا ش قب
ــم. همچنين مردم  ــص كاال بودي معطل ترخي
ــان را در چند  ــتر كارهايش در زمان كرونا بيش
ــاعت و در قالب فضاى مجازى انجام دادند؛  س
ــه و صرف زمان اضافى.  بدون هيچگونه مراجع
ــوان به وام هايى كه به مردم  به طور مثال مى ت
ــد و هيچ كس به بانك  در رابطه با كرونا داده ش
ــاره كرد. حال اگر كرونا نبود  مراجعه نكرد، اش
همين افراد شايد ماه ها بايد در صف انتظار وام 
ــزارش فارس، معاون اول رئيس  مى بودند. به گ
جمهور تاكيد كرد: پس متوجه مى شويم بيشتر 

«نه» ها وجود ندارد و بايد كال از بين برود.

ــوى سخنگوى وزارت خارجه  سيد عباس موس
كشورمان در نشست خود با خبرنگاران در مورد 
ــتگيرى قاضى منصورى و روند اين موضوع  دس
در رومانى گفت: اين موضوع كه گفته مى شود 
ايشان در سفارت دستگير شده اند دقيق نيست. 
ــان به  ــه بنده دارم ايش ــاس اطالعاتى ك براس
ــت  ــفارت ايران در رومانى مراجعه كرده اس س
ــط سفارت  ــت كه چكار كنم و توس و گفته اس
راهنمايى هايى به ايشان براى بازگشت به ميهن 
ــود.وى با بيان اين كه او با حكم مراجع  داده ش
ــت گفت:  قضايى تحت تعقيب اينترپل بوده اس
ــان آن جا حالشان خوب نبوده است  ظاهرا ايش
ــتان مراجعه مى كنند تحت الحفظ  به بيمارس

قرارمى گيرند و بازداشت مى شود.
ــوددارى كره جنوبى  وى همچنين در مورد خ
ــدن ايران در اين  از بازگرداندن اموال بلوكه ش
ــور و تاكيداتى كه اخيرا رئيس جمهور در  كش
ــته اند  اين مورد به رئيس كل بانك مركزى داش
ــر مطالبات خود  ــت كه پيگي گفت: ما مدتهاس
ــتيم.وى ادامه داد: متاسفانه  از كره جنوبى هس
اين كشور رابطه خوب و صميمى دو كشور در 
ــته را با دخالت كشورهاى ثالث  نيم قرن گذش
ــتخوش جرياناتى كرده كه مناسب نيست. دس

موسوى با بيان اين كه ملت و بازرگانان و تجار 
ما رابطه خوبى همواره با بخش هاى مختلف در 
كره جنوبى داشتند گفت: ولى تبعيت كوركورانه 
اين كشور از آمريكا و بلوكه كردن اموال ايران در 
اين كشور به بهانه فشارهاى آمريكا براى ما قابل 
ــت. تحريم هاى آمريكا يك تصميم  قبول نيس
خودسرانه و يكجانبه گرايانه است و اين كشور 
ــتند  عليه ما و ديگرانى كه با ما در ارتباط هس
ــار و زور مى كنند. به گزارش ايسنا،  اعمال فش
سخنگوى وزارت خارجه اظهار كرد: كره اى حق 
ــت ايران را براى مدتى مديد با  ندارند اموال مل
ــه بهانه ها بلوكه كنند. آنها بايد به فكر  اين گون
ــور  ــند تا روابط ديرينه دو كش اين موضوع باش

خدشه دار نشود.

نامه

واكنش

دولت

نامه شهید ابومهدی المهندس 
به آیت الله سیستانی

به مناسبت سالگرد فتواى جهاد كفايى حضرت 
ــراى مبارزه با  ــتانى ب آيت اهللا العظمى سيس
ترويست هاى داعش، شفقنا براى نخستين بار 
ــهيد ابومهدى المهندس پس  نامه اى را كه ش
ــهور در لبيك به فتواى  ــه فتواى مش از خطب
ــتانى نگاشت،  حضرت آيت اهللا العظمى سيس
منتشر مى كند.يادآور مى شود، مرجعيت عالى 
دينى، شهيد ابومهدى المهندس رحمه اهللا را 
ــهادت وى  در خطبه نماز جمعه كه پس از ش
ــد، از قهرمانان نبردهاى پيروزى عليه  ايراد ش

تروريست ها ى داعش برشمردند.
ــفقنا، متن اين نامه ى عميق و  به گزارش ش
فاخر كه حاوى نكات مهم و تاريخى است، به 

شرح زير مى باشد:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

حضرت آيت اهللا العظمى سيد على الحسينى 
السيستانى (روحى لك الفداء)

لبيك لبيك لبيك يا داعى الحق
ــيانه يزيدى-  ــن حمله وحش ــراى توقف اي ب
تكفيرى و بعثى و به منظور دفاع از مقدساتمان 
و حرم امامانمان حضرت على، حسين، كاظم،  
جواد،  هادى و امام عسكرى و حضرت ابوالفضل 
العباس عليهم افضل الصلوات والسالم و دفاع از 
آبرويمان، عراقمان و همه مظلومان، با جان و 
مال و هر آنچه در توان داريم براى حمل سالح، 
جهاد و مشاركت در بسيج مقدس حسينى با 

شما پيمان مى بينديم.
هزاران مجاهد از فرزندانتان از افراد آگاه وخبره 
ــانى كه براى جبهه هاى  به فنون جنگى و كس
ــا  و تكفيريها  ــان، بعثى ه ــه ظالم ــرد علي نب
ــتند، به نداى شما لبيك  ــناخته شده هس ش
گفته اند و امروز به جبهه ها ى نبرد حق عليه 
ــته اند و در مديريت، سازماندهى  باطل پيوس
ــى مجاهدينى كه  ــوج طوفان ــى م و فرمانده
ــما راهى ميادين جهاد  در لبيك به فتواى ش
ــاركت دارند و به كمك نيروهاى  شده اند، مش
مسلح غيور ما شتافته اند كه در بيشتر از يك 
ــمن بى رحم و  جبهه در حال نبرد با اين دش

وحشى هستند.
ــيد ما، مطمئن باشيد كه  مطمئن باشيد، س
ــتيم و آنها امكان عبور  ــا در كمين آنها هس م
ــت مگر آنكه بخواهند از اجساد  نخواهند داش

ما بگذرند.
پيروزى فقط از آن خداوند عزيز و حكيم است.

ابومهدى المهندس

وزیر بهداشت استعفایش را 
تکذیب کرد

ــت، درباره برخى  ــعيد نمكى وزير بهداش س
ــتعفايش گفت: موضوع  ــارات درباره اس اظه
ــتعفاى بنده صحت ندارد و من استعفايى  اس

تقديم هيئت دولت نكرده ام.
وى در پاسخ به پرسشى درباره دليل كمرنگ 
ــات هيئت دولت  ــدن حضورش در جلس ش
گفت: طى روزهاى گذشته بيشتر وقت بنده 
صرف رسيدگى به مشكالت استانى بوده است 
ــرف برنامه ريزى  ــترين وقت خود را ص و بيش
براى كاهش موارد ابتال و پيشگيرى از شيوع 

مجدد كرونا در اين استان ها كرده ام.
ــت افزود:  ــر بهداش ــارس، وزي ــه گزارش ف ب
ــكالت استانى دليل كاهش  رسيدگى به مش
ــت  ــت دول ــات هيئ ــده در جلس ــور بن حض

بوده است.

کرونا نفس اقتصاد ایران را 
بریده است!

ادامه از صفحه اول:
ــته به  ــارى منفى در چند ماه گذش تراز تج
ــل ارزش كمتر صادرات در مقابل واردات  دلي
از جمله مصائبى است كه كشور را با كسرى 
ــت. با وجود تمام  تراز تجارى مواجه كرده اس
ــت كه مى توان  ــكالت، ترديدى نيس اين مش
ــت از پس آنها تا  ــروط بر مديريت درس مش

بحران به درازا نينجامد.
ــگرى و براى  ــه اقتصاد گردش فقط در زمين
ــتانى  ــه عنوان اس ــارس ب ــتان ف ــه، اس نمون
گردشگرپذير به ويژه در ايام نوروز 99 بخش 
مهمى از درآمدهايش را از دست داد؛ فقط به 
اين دليل كه فصل گردشگرى در استان فارس 
از اسفند آغاز مى شود و تا ارديبهشت ماه ادامه 
ــفرها به شدت  دارد. كرونا با تعطيلى و لغو س
به بخش گردشگرى، هتلدارى، حمل و نقل، 
رستوران ها و بنگاه هاى مرتبط با آنها صدمه 

وارد كرده است.
ــه از تداوم حضور  ــاس آنچ در مجموع بر اس
ــت اين بيمارى همه گير  ويروس كرونا گوياس
ــگام با دولت ها به  بنگاه هاى اقتصادى را هم
ــمت اقتصاد  ــتم و حركت به س تغيير سيس
الكترونيك، چابك شدن و نيز انعطاف پذيرى 
ــى در اين  ــر بنگاه ــت. و ه ــد داش وا خواه
ــريع و چابك عمل نكند  خصوص به روز و س
در ادامه جوالن كرونا در بازار زيانهاى سنگين 

بيشترى را خواهد ديد.

ربيعى: 

اگر این دولت نبود
وضعیت از این هم بدتر می شد

على ربيعى سخنگوى دولت در نشست خبرى 
هفتگى خود با اصحاب رسانه، اظهار كرد:اين 
ــته بايد از اقدامات گفته  روز ها بيش از گذش
ــويم، مردم شايعاتى  شود تا با آن ها آشنا ش
ــنوند كه بايد براى آن ها جواب داشته  مى ش
باشيم. به گزارش ايسنا، در ادامه گزيده اى از 

اين نشست خبرى را مى خوانيد.
ــتان به  ــرايط فعلى در چند اس ــا در ش * م
پيك بيمارى رسيده ايم؛ اين به معناى پيك 
جديد نيست، بلكه استان هايى كه وارد پيك 
ــده اند، امروز وارد پيك شده اند. نبايد به  نش

اشتباه گفته شود وارد پيك جديد شديم.
*براى دولت روز هاى سختى است هم براى 
نرسيدن آسيب به اقتصاد خانوار ها هم جان 
انسان ها . آثار تعطيالت عيد فطر امروز خود 
ــان مى دهد. عادى سازى كه انگار كرونا  را نش

تموم شده امروز خود را نشان مى دهد.
*(درپاسخ به سوالى درباره واكنش دولت به 
خودكشى اخير يك كارگر) به محض شنيدن 
ــد. مسئله  ــى ها آغاز ش اين خبر ناگوار بررس
ــت.  ــان حتما براى ما مهم اس جان يك انس
ــواده اين فرد  ــا الزم مى دانم به خان همينج
ــليت بگويم. نبايد در اين زمينه ها حتى  تس
با پيشداورى سوال را مطرح يا قضاوت كرد. 
خودكشى علت و عوامل متعددى دارد بدون 
مطالعه كافى و برسى علل مختلف نمى توان 
ــعى  ــبت داد. س ــك موضوع نس ــه ي آن را ب
مى كنيم با حمايت هاى اجتماعى انگيزه ها را 
براى خودكشى كاهش دهيم. توضيح بيشتر 
ــه بگويم نمى توانيم قضاوت كنيم. در  دادم ك
ــه كارگرى بود  ــاص مرحوم ك ــن مورد خ اي
ــاتش براى  تحقيقات صورت گرفته و گزارش
ــد در اين مورد  ــال ش دولت و براى من ارس
ــت. بايد روى  ــخصى بيشتر بوده اس علت ش
ــتر كار كنيم.  ــاب آورى اجتماعى خود بيش ت
ــى را بايد  ــوع حمايت هاى اجتماع در مجم
بيشتركنيم؛ ما هم نگران فقر و اقتصاد و هم 
جنبه روانشناختى خودكشى هستيم. اجازه 
ــخگوى نهايى  ــم نهاد هاى ذى ربط پاس دهي

اين موضوع باشند.
ــار داريم از  ــوراى حكام انتظ *از اعضاى ش
استقالل اين نهاد بين المللى در برابر قلدرى 
ــتقالل خودش را حفظ  آمريكا حمايت و اس
ــتفاده  ــدار مى دهيم اس كند. همينطور هش
ــيدگى متقابل  ــى در رس از معيار هاى سياس
ــس انرژى اتمى  ــور ها در آژان به تكاليف كش
ــته هاى  ــيختگى رش نتيجه اى جز از هم گس
ــى ندارد.  ــت بى ثباتى جهان ــاد و تقوي اعتم
جمهورى اسالمى ايران بيشترين دسترسى را 
كه يك كشور ممكن بود به آژانس بين المللى 
اتمى دهد، داده است. در حوزه دسترسى به 
بازرسان اين نهاد امكاناتى را اهدا كرديم كه 
هم اكنون مى توانيم ادعا كنيم كه شفاف ترين 
برنامه صلح آميز هسته اى جهان را داريم. به 
ــچ كدام  ــگاه كنيد هي ــور هاى منطقه ن كش
ــته اند؟ ايران  ــفافيت ايران را داش از آن ها ش
انتظار دارد آژانس بين المللى درخواست هاى 
ــنامه آژانس و  ــوب اساس ــود را در چارچ خ
ــد. ايران ملتزم به  ــد بين المللى ارائه كن قواع
ــودش بوده و  ــى تعهدات بين المللى خ تمام
ــن آن هم گزارش هاى 17 گانه مثبت  تضمي

آژانس است.
ــياه هواپيماى  ــال جعبه س ــاره ارس * (درب
ــياه  ــال جعبه س ــى) تصميم به ارس اوكراين
ــم كه جعبه  ــور را گرفته اي ــارج از كش به خ
ــرع وقت به  ــياه با نمايندگان ايران در اس س
اوكراين فرستاده شود، اگر در اوكراين امكان 
بازخوانى جعبه سياه فراهم باشد، اين كار در 
ــد و اگر اين امكان  ــن انجام خواهد ش اوكراي
ــد، جعبه سياه در فرانسه  وجود نداشته باش

بازخوانى خواهد شد.
ــحال است و  *ادعا نمى كنم كه جامعه خوش
ــور نگرانى وجود ندارد، اما علت آن را  در كش
ــت اگر اين دولت نبود  نيز بگوييد. ممكن اس
ــد بدون بيان  وضعيت از اين هم بدتر مى ش
على نمى توانيم تحليل درستى داشته باشيم. 
ــال 98 اقتصاد  ــرايط در س با توجه به اين ش
بدون نفتمان مثبت و در بودجه سال 99 هم 
رشد خواهيم كرد. البته ما با پديده كرونا هم 
ــديم. اين پديده بر اقتصاد تحريم  روبه رو ش
ــت در مديريت  ــت؛ آيا دول زده ما تاثير داش
ــتى  ــره قابل قبولى نگرفت؟ سياس كرونا نم
كه بايد هم از جان انسان ها در برابر ويروس 
ــر فقر و بيكارى محافظت كند.  و هم در براب
ــاز هاى ناكوك  ــال نمى خواهم در مورد س ح
ــزى بگويم آن ها نيز  ــار هاى داخلى چي و فش

بى نظير بودند.
ــك دوم نداريم، درحال حاضر  *ما اكنون پي
ــدند كه اصال پيك را  ــتان هايى درگير ش اس
ــيارى از آن هايى كه  تجربه نكرده بودند، بس
ــد كه اين  ــى مى كنند، مى گوين روندشناس
اتفاق رخ خواهد داد كه پيك در استان هايى 
كه تجربه نشده، اتفاق خواهد افتاد. همچنين 
شيب آمار جان باختگان هنوز روند صعودى 
ــى  ــتان ها كاهش ندارد و حتى در بعضى اس
ــى از  ــزان مراجعه ناش ــن مي ــا اي ــت، ام اس

بيماريابى فعال بوده است.

سياسى

برگزارى نهمين جلسه رسيدگى به اتهامات 21 متهم كالن ارزى

متهم: در 70 سالگى گول خوردم

وكيل متهم: 
� مـوكل مـن موردى بـه تنهايـى انجام 
نداده است و شـايد 30، 40 نفر ديگر هم 
بـوده اند كـه با آن هـا نيز امضا داشـته 
است. موكل من اقداماتش را با اين تصور 
انجام داده است كه تخلف و جرمى انجام 

نداده است

� موكلم مى گويد ما مرده شـور بوديم 
و كارى نداشـتيم اين مرده كيسـت. اگر 
به ما مى گفتنـد اين ارز، ارز اتاق مبادالت 
است جريان متفاوت بود. همچنين موكلم 
بيان داشته در هر موردى از طرف بانك 
به وى دسـتور داده مى شـد همان كار را 

انجام مى داده است

قاضى خطاب به وكيل متهم: 
بقيه متهميـن صفر تا صد تعقيب خواهند 
شد، هيچ مقامى مصون نخواهد بود ابعاد 
اين پرونده وسـيع اسـت. افـراد ديگرى 
اضافه خواهيم كرد و تعيين تكليف خواهند 
شد. ما تمام اشـخاص حقيقى و حقوقى را 
در ايـن پرونـده مورد بررسـى و تعقيب 
قرار خواهيم داد و در حال انجام تحقيقات 

بيشتر در اين پرونده هستيم

جهانگيرى: 

کسری بودجه نداریم، اما شرایط خاص است
سخنگوى وزارت خارجه: 

قاضی منصوری در بیمارستان بازداشت شده



آفت�اب ی�زد- گروه اجتماعی: چند روزی اس��ت که حواش��ی 
مرب��وط به پایین آمدن ه��وش ایرانیان که نماین��ده مردم قزوین 
بر آن تاکید کرده بود با حواش��ی های بس��یاری همراه شده است، 
در نهایت هم فاطم��ه محمدبیگی در توئیتی این موضوع را کذب 
اع��ام ک��رده و گفت:» در گف��ت  وگو با یکی از خبرگ��زاری ها از 
مش��کات جمعیت��ی و کاهش ذخایر ژنتیکی کش��ور که می تواند 
موجب کاهش آی کیو ش��ود ابراز نگرانی کردم. ولی رسانه مذکور 
در اش��تباهی فاحش، رتبه جهانی ایران را به جای ضریب هوش��ی 
درج کرده و موجب سوءاس��تفاده برخی از رسانه ها شده است؛ این 
موض��وع را پیگیری خواهم ک��رد.« با همه این اوصاف این نماینده 
م��ردم در گفت و گوی مذک��ور از موضوعی پرده برداری کرده که 
ت��ا کنون کمتر به آن توجه ش��ده و طی روزهای گذش��ته نیز به 
دلیل افزایش حاش��یه ها کمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت و آن 
هم موضوع  »امتناع نخب��گان و تحصیلکردگان ایرانی از ازدواج و 
فرزندآوری« است. آمار نشان میدهد که تا حد زیادی این موضوع 
می تواند صحت داش��ته باشد چرا که روز گذشته رییس دبیرخانه 
ش��ورای ملی سالمندان کشور نیز از وجود دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
 مجرد میانسال در کشور خبر داده بود! برای بررسی این موضوع با
 امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی به 

گفت و گو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

 چرا جوانان تحصیل کرده تمایل به ازدواج ندارند؟
  ای��ن موض��وع در دخت��ران و پس��ران متف��اوت اس��ت، دختران 
 ه��ر چه تحصیاتش��ان بیش��تر می ش��ود توقعش��ان هم بیش��تر 
 می شود و حقوقشان را بیشتر می شناسند، یعنی در شرایطی قرار 
 م��ی گیرند که می خواهند در تمام ابعاد زندگی مش��ارکت کامل 
داش��ته باش��ند. از طرف دیگر چون موضوع باروری در میان است 
بیشتر به ازدواج دختران توجه می شود چون اگر دختران به موقع 
ازدواج کنند تا حد زیادی مشکات مربوط به فرزند آوری برطرف 
خواهد ش��د، این در حالی است که دختران تحصیل کرده حقوق 
مختلفی برای خودش��ان قائل هستند و مش��ارکت کامل در همه 
ابعاد زندگی زناش��ویی، حق کار و حق تحصی��ل از جمله حقوقی 
 اس��ت که بر آن تاکید دارند  چون بر این باورند که تحصیل کرده اند 
 و بای��د از ای��ن تحصیاتش��ان اس��تفاده کنن��د، بنابر ای��ن به آن 
مثلث س��نتی خانه داری، بچه داری و همس��ر داری اعتقادی ندارند. 
آن ها دوست دارند که از حقوق مساوی برخوردار باشند و یکی از 
حقوقی که می شناس��ند در روابط زناش��ویی شان است. به همین 
دلیل هم اگر نگاه کلی به آمار طاق داش��ته باشیم در اکثر مواقع 
درخواس��ت طاق از طریق خانم های تحصیلکرده مطرح می شود 
و دلیل اکثر آن ها هم این اس��ت که رضایتی از روابط زناش��ویی 
ش��ان ندارند. در مورد پس��ران اما موضوع متفاوت است چون هر 
چقدر تحصیات در پس��ران مجرد بیشتر باشد توقع آن ها درباره 
اشتغال باال می رود به همین دلیل هم تن به شغل هایی با در آمد 
متوس��ط و حداقل نمی دهند. این در حالی اس��ت که ما به نسبت 
جمعیت مان بیش��ترین تع��داد تحصیل کرده های دنی��ا را داریم 
یعن��ی از 8۰ میلی��ون جمعیتی که داری��م 2۰ میلیون تحصیات 
دانش��گاهی دارند و 1۰ میلیون نفر از این تعداد تحصیلکرده واقعا 

بیکار هستند. این افراد تحصیل کرده توقعشان از شغل ایده آل باال 
است و وقتی به خواسته خود نمی رسند تن به ازدواج نمی دهند. 
خیلی از تحصیل کرده های ما در اسنپ کار می کنند و یا اشتغال 
 کاذب دارند، در چنین ش��رایطی معلوم اس��ت که ت��ن به ازدواج 
نمی دهند. به طور کلی باید بگویم تحصیات برای جوانان توقعاتی 
ایجاد می کند که زندگی مش��ترک را برای آن ها سخت می کند. 
فش��ار های اطرافی��ان درباره ازدواج و فرزند آوری هم اس��ترس و 
اضطراب تش��کیل زندگی مش��ترک را برای آن ها بیشتر می کند 
بنابرای��ن ترجیح می دهند که از زیر بار ازدواج و تش��کیل زندگی 
مش��ترک ش��انه خالی کنند. این در حالی است که بیشترین آمار 

طاق هم در بین اقشار تحصیل کرده دیده می شود.

 تله جمعیتی چیست؟
نرخ رش��د جمعیت در کش��ور ما در حال حاضر در وضعیتی قرار 
دارد ک��ه ب��ه آن تله جمعیتی م��ی گویند. واقعیت این اس��ت که 
هر کشور نس��بت به نسل سالمند و میانسالی که در جامعه وجود 
دارد باید جایگزین جمعیتی داشته باشد چون باید چرخ اقتصادی 
کش��ور بگردد و این موضوع تنها با جوان��ان تحصیلکرده و کاربلد 
 ام��کان پذیر اس��ت. این جوانان وقتی وارد میانس��الی می ش��وند 
می توانند چرخ های اقتصادی یک کش��ور را بگردانند. جامعه ای 
که پیر ش��ود و جایگزین نداش��ته باشد و نرخ جوانان در آن پائین 

بیاید با مشکات زیادی مواجه خواهد بود. میزان موالید در کشور 
ما در یک دوره 4 س��اله گذشته از یک میلیون و ششصدهزار تولد 
به یک میلیون و دویس��ت هزار تولد رسیده است. این موضوع اگر 
همینطور بخواهد ادامه پیدا کند به جایی می رسد که ما به عنوان 
نیروی جوان کس��ی را نخواهیم داشت که بتواند چرخ اقتصادی را 

بچرخاند.

 کاهش نرخ باروری چه مشکالتی را به وجود می آورد؟
فرزند آوری یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر کشور ما در 
خصوص آن با مشکات زیادی مواجه شده است. فرزند آوری برای 
زوج های جوان به طور طبیعی به 3 س��ال بعد از ازدواج رس��یده 
و معموال به یک فرزند خاصه می ش��ود چون شرایط مالی اجازه 
داش��تن بیش��تر از یک فرزند را به آن ها نمی دهد به همین دلیل 
هم ما در حال ورود به جامعه س��المند هس��تیم و این موضوع در 
س��ال های آینده برای ما مشکل ساز خواهد بود. اولین مشکل در 
خصوص کاهش نرخ باروری این است که ما در آینده نیروی جوان 
الزم برای اینکه بتوانیم چرخ اقتصادی کش��ور را بگردانیم نداریم. 
م��ا در حاضر به س��متی پیش م��ی رویم که از ه��ر 3 ایرانی یک 
نفر سالمند است،  افراد س��المند باالی 6۰ سال نیازمند خدماتی 
هس��تند که کش��ور ما توانای��ی ارائه آن را ن��دارد. همین حاال هم 
س��المندان ما رها شده هستند چه برسد به سال های آینده، بنابر 
این ما با بخشی مواجه می شویم که از نظر جمعیتی پیر محسوب 
می ش��وند و جوانانی که جایگزین این افراد س��الم شوند و نیروی 
کار و مولد محس��وب ش��وند هم نداریم! البته این پنجره هنوز در 
کش��ور ما باز اس��ت و ما می توانیم جبران مافات داشته باشیم اما 
با این نرخ موالید در کش��ور ما امکان پذیر نیس��ت. نرخ موالید در 
 کشور ما 11 در هزار است یعنی در حال حاضر در کشور ما به ازای 
ه��ر هزار نفر جمعی��ت 11 نفر اضافه می ش��ود و این یک فاجعه 
بزرگ اس��ت. یک زمانی نرخ موالید در کشور ما باالی 3۰ در هزار 
ب��ود که اصطاح��ا به آن نرخ انفجاری گفته می ش��د. حاال اما در 

چنین شرایطی قرار گرفتیم که فاجعه محسوب می شود. 

 چطور می توان جوانان را به ازدواج و فرزند آوری دعوت کرد؟
کش��ور های پیش��رفته نیز پیش از این با چنین مشکاتی مواجه 
ب��وده اند و راهکار آن ها برای این مش��کل این بوده که با پذیرش 
مهاج��ر بتوانند خاء جامعه جوان در کش��ور را بر طرف س��ازند، 
از طرف دیگر سیاس��ت های تشویقی بس��یار باالیی را به ویژه در 
خص��وص خانم ها لحاظ کردند تا جوانان به فرزند آوری تش��ویق 
شوند. مس��ئولین ما هم باید سیاست های تشویقی برای ازدواج و 
باروری اختصاص بدهند و از طرف دیگر هم آموزش های درس��ت 
برای جوانان داش��ته باش��ند تا جوانان ما هدایت شوند و  تحصیل 
کردگان یک قش��ر هس��تند اما در کنار این ها اکثریتی هم وجود 
دارد ک��ه توانای��ی الزم را برای تش��کیل زندگی مش��ترک ندارند. 
حمایت ها باید به اش��کال مختلف صورت بگیرد، مس��ئولین ما به 
دلیل نبود اشتغال، در دانشگاه ها را باز گذاشتند و نتیجه اش هم 
ش��د همین که االن ش��اهد آن هس��تیم؛ فارغ التحصیان بیکار و 

کاهش ازدواج در بین تحصیلکردگان!

سه شنبه 27 خرداد  1399    شماره 5758 اجتماعی aftab.yz@gmail.com

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰1۴1۴27 در میان بگذارید.
 ادامه برخورد با خانه های مجردی

س�ردار حس�ین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: اراده پلیس این است که با 
خانه ه�ای مجردی که برای محالت مزاحمت ایجاد می کنند، برخورد ش�ود. این طرح در 
 اواخر س�ال گذشته به واسطه تماس های گسترده ش�هروندان ساکن در آن محله به اجرا 
در آمد. مردم به شدت از وجود این خانه های مجردی گالیه می کردند و عنوان می شد افراد 

ساکن در این خانه ها بواسطه اعتیادی که دارند برای آن ها ایجاد مزاحمت می کنند./برنا

 گفتگوی آفتاب یزد با یک آسیب شناس اجتماعی در خصوص امتناع تحصیلکردگان از ازدواج

این روزها خبرهای خوبی از استان های مختلف کشور به گوش نمی رسد. 
با وجود اعام ممنوعیت برگزاری مراس��م عروس��ی، بسیاری از زوج های 
جوان که چند ماهی مراس��م ازدواج خود را به دلیل شیوع بیماری کووید 
1۹ به تعویق انداخته بودند، تصمیم به برگزاری  مراس��م عروس��ی خود 
گرفته  اند. این مراس��م ها نه به ش��کل معمول، بلکه به صورت مخفیانه در 
منازل، باغ ه��ا و حتی پارکینگ برگزار می ش��ود، حتی اخباری به گوش 
می رس��د که برخی مراس��م عروس��ی خود را در روف گاردن یا پشت بام 
مجتمع های مس��کونی برگزار می کنند که البته به گفته شاهدان چندان 
پروتکل های بهداش��تی هم در آنها رعایت نمی ش��ود. به گزارش ایرنا، به 
نظر می رسد ممنوعیت برگزاری مراسم عزا و عروسی در تاالرهای مهمانی 
باعث ش��کل گیری ن��وع جدیدی از برگزاری مراس��م آن ه��م به صورت 
زیرزمینی و مخفیانه شده است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باعث 
افزایش تجمعات ش��ده و می تواند آمار مبتایان به کووید 1۹ را افزایش 
دهد. البته اخبار متعدد از ابتای خوشه ای افراد به کووید 1۹ در مجالس 
عروس��ی این موضوع را تایید می کن��د. همین چند روز پیش بود که یک 
ع��روس ناقل ویروس کرونا در میهمانی عروس��ی خود بیش از ۷۰ نفر از 
مهمانان را به کووید 1۹ مبتا کرد. واکنش ها به این نوع از مراس��م های 
عروس��ی نیز متفاوت اس��ت. گروهی همانند روال همیشگی ش��ان با نگاه 
طنز به ماجرا ورود کرده و مدام برگزار کننده و ش��رکت کنندگان در این 
مراس��م را به تمسخر می گیرند اما گروهی دیگر هستند که با به اشتراک 
گذاشتن تجربیات واقعی خود از  برگزاری این مراسم در اقوام و نزدیکان 
خود، به شدت به آن می تازند. البته این ماجرا موافقانی هم دارد که گویا 
از دوران قرنطینه خانگی خسته شده و عاقمندند در یک جشن عروسی 

شرکت کنند، حتی اگر به قیمت ابتا به کرونا تمام شود.
هفته گذشته بود که خبرهایی از بازگشایی تاالرهای پذیرایی در مناطقی 
با وضعیت س��فید رسانه ای ش��د که البته موافقان و مخالفانی هم داشت. 
 مخالف��ان، این بازگش��ایی را باعث افزایش تجمع��ات و در نتیجه افرایش 
 تعداد مبتایان می دانستند و موافقان که اغلب زوج های جوان و خانواده های 
 آنه��ا بودن��د می گفتن��د تعویق مراس��م عروس��ی خ��ود یا فرزندانش��ان 
خس��ارت های مختلفی را متوجه آنها کرده اس��ت.  یک زوج که مراس��م 
ازدواج خود را در اسفند ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نکردند و 
 همچنان منتظر بهبود شرایط بیماری هستند می گویند که برگزار نشدن 
 مراس��م باعث مش��کات فراوانی برای آنها ش��ده اس��ت. آنه��ا مجبورند 
 اجاره بهای منزلی را پرداخت کنند که هنوز در آن زندگی نمی کنند، از طرفی 
نمی خواهند بدون برگزاری مراس��م، زندگی مشترک خود را شروع کنند. 
البته در میان موافقان بازگشایی تاالرها، صاحبان آنها هم حضور دارند که 
معتقدند در حالی که مش��اغل پرخطر بازگشایی شده، ممنوعیت فعالیت 
آنها غیرقابل توجیه اس��ت. البته در تهران محسنی بندپی استاندار تهران 
اعام کرده است که تا اطاع ثانوی بازگشایی تاالرها منتفی است.موضوع 
این اس��ت که  هر نوع تجمعی می تواند موجب گسترش  ابتا به بیماری 
ش��ود و پس از ش��یوع بیماری کووید 1۹ یکی از نخس��تین توصیه های 
مختصصان در س��طح جهان برای کنترل بیماری کووید 1۹ جلوگیری از 
تجمعات بود که باعث ش��د بس��یاری از تجمعات ممنوع شود که یکی از 

آنها مجالس عروسی بود.
<مهمترین نگرانی ما افراد محتمل  هستند

حمید س��وری اپیدمیولوژیس��ت، اس��تاد دانش��گاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی و عضو کمیته مقابله با کرونا می گوید: عمده نگرانی هایی که در 
نشست های خود داریم، این است که افراد محتمل یعنی افرادی که هنوز 
هیچ عائم بالینی ندارند و به ظاهر س��الم هس��تند، بیماری را به دیگران 
منتقل کنند و احتمال این انتقال در چنین مراسم هایی بسیار زیاد است.
این نگرانی در حالی از سوی این عضو کمیته مقابله با کرونا ابراز می شود 
ک��ه اقدامات اولیه هم مثل تب س��نجی و امثال آن که برای شناساس��ی 
افراد محتمل انجام می گیرد، کفایت الزم برای شناس��ایی افراد محتمل یا 

 بیمار را ندارد. چرا که به گفته س��وری در جامعه ما تب فقط 4۰ درصد 
 از اف��راد دارای عائ��م را شناس��ایی می کند و در 6۰ درص��د موارد، فرد 
م��ی تواند مبتا یا محتمل به بیماری باش��د، ولی هیچ عامتی از تب در 
وی وجود نداشته باشد. بنابراین مهمترین نکته  در این شرایط این است 

که  احتمال انتقال  به حداقل ممکن برسد.
ش��واهد نشان می دهد کش��ورهایی توانس��ته اند در کنترل اپیدمی موفق 
عم��ل کنن��د که با س��خت گیری تم��ام مق��ررات را به اج��را درآورده و 
نتایج موثری هم کس��ب کرده اند؛ به گفته س��وری اگر در اجرای قوانین 
س��خت گیری های الزم در نظ��ر گرفت��ه ش��ود و متخلف��ان  ب��ه  عنوان 
قانون ش��کن مورد بازخواس��ت قرار گیرند، ش��رایط خیل��ی بهتر خواهد 
ش��د. چون در واقع اگر کس��انی که در این شرایط مراسم عروسی برگزار 
می کنند  توسط پلیس توقیف شوند شرایط متفاوت خواهد بود. برگزاری 
این مراس��م در چنین ش��رایطی جان عده زیادی را به خطر می اندازد و 
نوعی تجاوز به س��امت دیگران محسوب می شود.فارغ از مباحث قانونی 
نگاه��ی به این ماجرا از زاویه دیگر نش��ان می دهد ای��ن اتفاق یک رفتار 
ضداجتماعی محس��وب می ش��ود که می تواند نتیجه خودخواهی افراد و 
نداش��تن آگاهی الزم از ش��رایط موجود کش��ور باش��د. به این معنی که 
ای��ن افراد ب��ه دلیل این که می خواهند برای خود یا فرزندانش��ان خاطره 
 بس��ازند، این رفتار ض��د اجتماعی را انج��ام داده و جان ع��ده زیادی را 

به خطر می اندازند.
<مخفیانه برگزار شدن مراسم عروسی

اما نکته دیگری که در این بین می توان به آن اش��اره کرد، این اس��ت که 
مخفیانه برگزار شدن این مراسم ها باعث می شود  افراد کمتر پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت کنند. به طوری که برخی معتقدند اگر این مراسم ها 
به ص��ورت معمول در تاالرها برگزار می ش��د، با رعایت نکات بهداش��تی 
صورت می گرفت و مخفیانه برگزار ش��دن آن باعث می شود هیچ نظارتی 
ب��ر برگزاری آنها صورت نگیرد. س��وری هم معتقد اس��ت: قطعا مخفیانه 
برگزار ش��دن این مراسم ها به رعایت نکردن نکات بهداشتی دامن می زند 
ام��ا در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی کند چ��را که ما معتقدیم در چنین 
ش��رایطی چنین تجمعاتی نباید برگزار شود.وی می افزاید: بعضا مشاهده 
می ش��ود عده ای ب��رای برگزاری مهمانی های خصوصی خود تس��ت های 
آزمایش��گاهی انجام می دهند و وقتی تست آنها منفی گزارش شد به این 
تصور که بیمار نیس��تند مهمانی یا مراس��م خصوصی برگزار می کنند. در 
صورتی که تست های انجام شده تا حد زیادی نتیجه را به صورت کاذب، 
منفی نشان می دهند. آمارها نشان می دهد حدود 2۰ درصد تستها نتیجه 
را منفی کاذب نش��ان می دهند. در صورتی ک��ه طبیعتا باید با روش های 
پیش��رفته تر ی��ا تکرار آزمایش ها و نمونه گیری درس��ت مطمئن ش��ویم 
 نتیجه تس��ت واقعا مثبت اس��ت یا منفی. بنابراین صرف گرفتن تست ها 

کفایت نمی کند. 
<۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر نسبت به  اپیدمی، ایمنی پیدا کرده اند

مشخص است که اساسا سرعت گسترش اپیدمی به همین موارد بستگی 
دارد و با توجه به اینکه جامعه ما تا رسیدن به ایمنی اجتماعی یا گله ای 
فاصل��ه زی��ادی دارد طبیعتا این اتفاقات می تواند بار ناش��ی از اپیدمی را 
در جامع��ه ما چند برابر کند.به گفته س��وری بر اس��اس برآورد وی تا به 
امروز چیزی بین 1۰ تا 12 میلیون نفر ایمنی در افراد ایجاد ش��ده است 
که این رقم نش��ان می دهد  تا رس��یدن به مرز ۵۰ میلیون نفری که در 
نتیج��ه آن ایمنی گله ای ایجاد ش��ود فاصله زی��ادی داریم. در واقع هنوز  
8۰ درصد افراد ایمنی پیدا نکرده اند که تعداد بس��یاری از آنها گروه های 
حس��اس هستند که احتمال بستری ش��دن و مرگ در آنها بیشتر است. 
بنابراین ابتا و مرگ افراد می تواند اتفاق نیافتد اگر که نخس��ت قوانین با 
س��ختگیری بیشتری اجرا شود و دوم اینکه مردم از انجام رفتارهای غلط 

و ضداجتماعی بپرهیزند.

 عروسی ها از ترس کرونا، زیرزمینی شد؟

 جمعه بازار پروانه دوباره راه افتاد
 ش��هردار منطق��ه 12 گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه 
 تصمیم گیری های جدید امکان فعالیت مجدد 
 جمعه بازار پروانه فراهم ش��ده است. به گزارش

  فارس، علی محمد  افزود: آخرین قرارداد حقوقی 
 پاساژ پروانه یک قرارداد سه ساله بوده است که بهمن 
ماه سال گذشته مهلت اجرای آن به پایان رسید. 
البته در حین قرارداد هم تاش شد تا اقداماتی 
برای ایمن سازی بهتر این مجموعه در برابر آتش 
س��وزی انجام بگیرد. البته برخی از ایرادات این 
مجموعه باید ریش��ه ای با کار عمرانی برطرف 
 ش��ودو نمی توان با یک کار معمولی مشکل را 
بر طرف کرد. قرار بود علیرغم پایان قرارداد کسب 
و کاری در پاساژ پروانه تا آخر فروردین ادامه پیدا 
کند اما به دلیل شیوع کرونا این موضوع محقق 
نش��د و مجبور به تعطیلی فعالیت ها ش��دیم. 
امروز شرایط به گونه ای است که امکان فعالیت 
جمعه بازار پروانه مجدد مهیا شده است و تاش 
ش��هرداری منطقه 12 این اس��ت که بتوانیم با 
هم��کاری های ف��ی ما بین با هم��ه ذی نفعان 
بتوانیم مجدد فعالیت جمعه بازارها را رقم بزنیم.

 خبر 

 جهان
تعداد مبتالیان: 7 میلیون و 995 هزار و 

877 نفر
تعداد فوتی ها: ۴35 هزار و 598 نفر

تعداد بهبود یافت�گان: ۴ میلیون و 128 
هزار و 318 نفر

ایران
تعداد مبتالیان: 189 هزار و 87۶ نفر

تعداد فوتی ها: 8 هزار و 95۰ نفر 
آمریکا

تعداد مبتالی�ان: 2 میلیون و 1۶2 هزار و 
228 نفر

تعداد فوتی ها: 117 هزار و 858 نفر
برزیل

تعداد مبتالیان: 8۶7 هزار و 882 نفر
تعداد فوتی ها : ۴3 هزار و 389 نفر

کرونا خبر

و  توج��ه  از  پناه��ی:  مه��دی   -1۶11 
پیگیری روزنامه وزین آفتاب یزد نسبت 
 به چاپ پیام های مردمی سپاس��گزاری

 می کنم. )3/24(
 1311- ج��واد شورگش��تی از نیش��ابور:
 ای��ن جان��ب همس��ر و فرزن��دی دارم، 
مستأجر و سال هاست بیکارم. نبود کار 
در شهرس��تان ها، معضلی برای جوانان 
به ویژه متأهان شده است. اگر بخواهم 
برای کار به تهران سفر کنم، زندگی در 
این شهر بخصوص برای مستأجرانی که 
پول ره��ن و اجاره خانه ک��ه این روزها 
گ��ران هم ش��ده، مش��کات فراوانی به 
هم��راه دارد. می گوین��د ازدواج کنید. 
افرادی مانند من ازدواج کرده و بیکارند، 
تکلیف شان چیس��ت. آیا کسی به فکر 

امثال من هست؟)3/24(
س��اندویچ  دوس��تان  از  1925-یک��ی 
فروشی زنجیره ای داشت، گفت بازرسان 
بهداش��ت به  سرویس بهداش��تی ایراد 
گرفتند و این مسئله باعث شد پرونده به 
دادگاه برود. از این که برخی بازرسان تا 
این حد حساس��ند، خوب است. اما بهتر 
است بیشتر به فکر رستوران هایی باشند 
که کارگران افغان دارند، از بهداشت هم 

خبری نیست! علی از تهران)3/24(
1232- م��ردم توقع دارند که ش��رایط 
زندگ��ی بهتری پیدا کنند س��ختی های 
زی��ادی آنها تحمل کردن��د باید باالخره 

اوضاع زندگی آنها بهتر شود. )3/2۵(
1229- آق��ای مظف��ری! زمان��ی قانون 
مالک و مستاجر و مدت قرارداد 2 سال 
بود اما بعد از سال 6۷ قراردادها یکساله 
ش��ده چرا قراردادها به نفع مستاجرین 
نباش��د؟ مردم توقع دارند قوانین به نفع 

طبقه ضعیف باشد. )3/2۵(

روی خط آفتاب
88318556-88318555

پیام کوتاه:  3000141427

پیامهای مردمی در صفحات8-۶-3

 افراد تحصیل کرده توقعش��ان از ش��غل ایده آل باال 
اس��ت و وقت��ی به خواس��ته خ��ود نمی رس��ند تن به 
ازدواج نم��ی دهن��د. خیلی از تحصی��ل کرده های ما 
در اس��نپ کار م��ی کنند و یا اش��تغال کاذب دارند، 
در چنین ش��رایطی معلوم اس��ت که تن ب��ه ازدواج 
نمی دهند. به ط��ور کلی باید بگویم تحصیالت برای 
جوانان توقعاتی ایجاد می کند که زندگی مش��ترک 
را برای آن ها س��خت می کند. فش��ار های اطرافیان 
درباره ازدواج و فرزند آوری هم استرس و اضطراب 
 تش��کیل زندگ��ی مش��ترک را ب��رای آن ها بیش��تر 
می کن��د بنابراین ترجی��ح می دهند ک��ه از زیر بار 
ازدواج و تش��کیل زندگی مشترک شانه خالی کنند. 
 ای��ن در حالی اس��ت که بیش��ترین آم��ار طالق هم 

در بین اقشار تحصیل کرده دیده می شود

تحصیالت توقع جوانان را افزایش داده است



ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

حوادثسه شنبه 27 خرداد  1399    شماره 5758

رئيس پليس تهــران بزرگ جزئيات قتل 3 نفــر از اعضاى يك 
خانــواده در منطقه باغ فيض تهران را تشــريح كرد. به گزارش 
تسنيم، سردار حسين رحيمى درباره وقوع يك جنايت خانوادگى 
در منطقه باغ فيض تهران، اظها ر كرد: ساعت 9 صبح روز يكشنبه  
خبــرى مبنى بر قتل 3 نفر از اعضاى يك خانواده در منطقه باغ 
فيض تهران به پليس واصل شد كه بالفاصله تيم هاى ويژه پليس 
آگاهى در محل وقوع جرم حاضر شــدند. بــا حضور مأموران  3 

نفر از اعضاى يك خانواده شــامل مردى 32 ساله، زنى 28 ساله 
و كودك 4 ســاله آنها به طرز فجيعى به قتل رسيدند و به نوعى 
مثله شــده بودند.  تيم هاى پليس در كمتر از 10 ســاعت موفق 
به شناســايى و بازداشت عامل اين جنايت شده و وى به جنايت 
خود اعتراف كرد.وى تصريح كرد: قاتل پســرعموى مقتول (پدر 
خانواده) است كه عنوان كرده بر اثر اختالفات مالى دست به اين 
جنايت زده اســت. رحيمى در مورد شيوه ارتكاب قتل نيز گفت:

 برابر آنچه كه متهم تاكنون اقرار كرده او وارد خانه پسر عمويش 
شده و در حالى كه همسر و فرزندش در خواب بودند پسرعمويش 
را با ضربات متعدد چاقو به قتل رســانده و پس از آن با توجه به 
اين كه زن جوان و فرزندش از خواب بيدار شده و متوجه جنايت 
شــدند آنها را نيز به قتل رســانده و محل را ترك كرده است. به 
گفته رحيمى، رسيدگى به جزئيات اين پرونده از سوى پليس با 

دستور مقام قضايى ادامه دارد.

كوتاه از حوادث كوتاه از حوادث

کشف کاشی نوشته حمام تاریخی پنجاھه 
فرمانده يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى از كشف كاشى 
نوشته مســروقه حمام تاريخى پنجاهه شهر 
نايين خبر داد. به گزارش پايگاه خبرى پليس، 
امير رحمت الهى اظهار داشت: در پى كسب 
اخبار واصله از دوســتداران ميراث فرهنگى 
مبنى  بر پخش فيلمى در فضاى مجازى حاوى 
يك قطعه كاشــى نوشته قديمى، موضوع به 
صــورت ويژه در دســتور كار يگان حفاظت 
اســتان اصفهان قرار گرفت. وى تصريح كرد: 
با اشــراف اطالعاتى، به محــض احراز ارزش 
تاريخى كاشى مذكور به لحاظ تطابق عينى 
و مشــخصات آن با كاشــى حمــام تاريخى 
شــهر پنجاهه نايين كه در ســنوات گذشته 
به ســرقت رفته بود، منزل متهم شناسايى و 
پس از هماهنگى با مراجع قضائى در بازرسى 
از آن، يك كاشــى نوشــته مســروقه حمام 

تاريخى پنجاهه كشف شد.

مرگ ۲ کودک زیر آوار 
ريزش ديــوار قديمى در يكى از روســتاهاى 
شهرســتان ســارى در مازندران 2 كودك را 
به كام مرگ كشــاند. به گزارش پايگاه خبرى 
پليس، در پى كسب خبرى از مركز فوريت هاى 
پليس 110 مبنى بر ريزش ديوار در روستاى 
«وليكچال» شهرستان سارى، ماموران پاسگاه 
انتظامى بنافت به محل حادثه اعزام شدند. در 
اين حادثه ، دو كودك 10 و 8 ســاله به شدت 
دچار آسيب ديدگى شده و توسط اهالى منطقه 
به بيمارستان منتقل شدند. در اين گزارش آمده 
اســت كه مصدومان اين حادثه به علت شدت 
صدمات و جراحت هاى وارد جان باختند؛ علت 

حادثه توسط ماموران در دست بررسى است.

انھدام باند خرید و فروش سالح 
رئيس پليس امنيت عمومى اســتان گلستان 
از انهــدام بانــد خريــد و فروش ســالح در 
شهرســتان هاى گرگان و كردكوى خبر داد. 
به گزارش ايلنا ، ســرهنگ رضــا محمودى 
گفت: ماموران پليس امنيت عمومى اســتان 
پس از يك سرى اقدامات اطالعاتى موفق به 
شناسايى اعضاى باند خريد و فروش سالح در 
گلستان شــدند. وى افزود: پس از هماهنگى 
با مقــام قضائى، در عملياتــى ضربتى 6 نفر 
از اعضــاى باند در شهرســتان هاى گرگان و 
كردكوى در مخفيگاهشان زمين گير شدند. 
وى با اشاره به كشف 19 قبضه سالح شكارى 
غيرمجــاز از نوع وينچســتر و 5 تير، گفت: 
سردسته اين باند، سالح ها را از غرب كشور به 

صورت قاچاق وارد استان كرده بود.

کشف ۵۰ کیلو شیشه 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت از 
كشــف 50 كيلو و 200 گرم شيشه خبر داد 
و گفت: در اين رابطه 3 سوداگر مرگ دستگير 
شــدند. به گزارش ايلنا، سرهنگ عبدالوهاب 
حسنوند اعالم كرد: ماموران خودروى متهمان 
را در بزرگــراه آزادگان ورودى امــام على (ع)

شمالى مشــاهده و تحت تعقيب قرار دادند . 
پس از مدتى تعقيب و گريز ماموران موفق شدند 
خودروى متهمــان را در بزرگراه صدر متوقف 
و راننده و 2سرنشــين آن را دستگير كنند. 
سرهنگ حسنوند با بيان اينكه در بازرسى از 
خودروى متهمان 50 كيلو و 200 گرم شيشه 
كشف شــد، افزود: هر ســه متهم براى سير 

مراحل قانونى به مرجع قضائى معرفى شدند.

فوت کودک ۱۰ ساله بر اثر کودک آزاری
بازپرس ويژه قتل عمد دادســراى مشــهد 
گفت: دختر 10 ســاله اى با عالئم كبودى در 
بــدن جان خود را از دســت داد كه احتمال 
كودك آزارى در مورد وى زياد اســت. قاضى 
على اكبر احمدى نــژاد در گفت و گو با ايرنا 
افزود: موضوع فوت اين دختر 10 ســاله در 
بيمارســتان دو شب گذشته اعالم و موضوع 
در دســتور قــرار گرفــت. وى ادامــه داد: 
پس از گزارش پزشكى قانونى مشخص شد 
ايــن دختر بر اثر شكســتگى مهــره كمر و 
خونريزى داخلى جان خود را از دســت داده 
 اســت. بازپرس ويــژه قتل عمد دادســراى 
مشــهد گفت: اين دختر بچه هنگام انتقال 
به بيمارستان فاقد عاليم حياتى بوده است. 
احمدى نژاد افــزود: مقتوله با نامادرى و پدر 
خــود زندگى مى كرده كه نامــادرى دختر ،

دســتگير شــده اســت و تحقيقات در اين 
خصوص ادامه دارد.

دالتون ھا در مشھد دستگیر شدند
قاضى ويژه فضاى مجازى دادسراى عمومى و 
انقالب مركز خراسان رضوى گفت: 3 برادر كه 
با تقليد صدا و فعاليت غير مجاز در شبكه هاى 
اجتماعى، افراد را اغفال مى كردند دســتگير 
شــدند .به گزارش ركنا، غالمرضا قنبرى راد 
گفت: اين3 برادر با همراه داشــتن 7 گوشى 
همراه، كه بعضى از آن ها قابليت تغيير صدا دارد 
صداى خود را به صداى زنانه تغيير مى دادند و 
از افراد به عنوان عرضه جنســى در شهر هاى 
مختلف، كالهبردارى مى كردند.اين مقام عالى 
قضايى اظهار كرد:اين متهمين براى تبليغ و 
توسعه رفتار هاى خود، اكانت هايى در فضاى 
مجازى مى ساختند و با اشــتراك قراردادن 

تصاوير مبتذل، افراد را اغفال مى كردند.
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اعالم مفقودی مدارک خودرو
برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو پژو slx  405 مدل 97 به  شماره شاسى NAAM31FE7JK112312 وشماره 
موتورB0060676 181 و شــماره پالك  54- 818 ل 76  به نام اقاى مهران موالئى فرد مفقود گرديده  و فاقد اعتبار 

مى باشد از يابنده تقاضا مى شود با اين شماره تلفن تماس بگيريد 09135237967

مفقودی  
برگ سبز و سند كمپانى خودرو پرايد ســايپا 141 رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1384 
به شــماره پالك ايران 55 _ 873 ص 52 و شــماره موتور 01350177 و شــماره شاسى 

S1482284134817 به نام هادى ايمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودی  
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب مريم فخرى فرزند حسن به شماره شناسنامه 945 صادره از 
خوى در مقطع كارشناسى ارشد رشته پژوهشگرى علوم اجتماعى صادره از واحد دانشگاهى 
علوم و تحقيقات تهران مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران به نشانى اشرفى اصفهانى, 
بعد از چهار ديوارى, خيابان دانشگاه آزاد اسالمى, روبروى بيمارستان فرهيختگان, دانشكده 

علوم انسانى ارسال نمايد.

مفقودی  
گواهى موقت تحصيلى اينجانب مهراد مهدي پور فرزند حميد به شماره شناسنامه 12221 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي علم مواد صادره از واحد دانشگاهى 
صنعتي شريف با شماره 33071 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا 
مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه صنعتي شريف واحد دانش اموختگان به نشانى دانشگاه 

صنعتي شريف ساختمان معاونت اموزشي طبقه 2 ارسال نمايد.

مفقودی  
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب فربد شفقتى فرزند فريور به شماره شناسنامه 3036 صادره 
از آستارا در مقطع كارشناسى رشته برق قدرت صادره از واحد دانشگاهى آزاد تبريز به شماره 
و تاريخ ثبت در سازمان 149010202576 و 90/12/03 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز به نشانى 
دو كيلومترى جاده تبريز _ تهران مجتمع اموزشى دانشگاه ازاد اسالمى تبريز ساختمان ادارى 

اداره امور فارغ التحصيالن ارسال نمايد.

مفقودی  
مجوز راه اندازى واحد درمان وابستگى به مواد افيونى با داروهاى آگونيست مهرشاد با شماره 
130 / 3032 / د / 97 و تاريــخ 6 / 3 / 97 بــه آدرس ســعادت آباد، ميدان كتاب، خيابان 

ايثارگران جنوبى، جنب نمايندگى ســايپا - ساختمان چشم انداز - پالك 7، طبقه چهارم، 
واحد 10 صادره از دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودی  
برگ ســبز و ســند كمپانى و كارت ماشين  پرشــيا نقره اى مدل1382 به شماره شاسى : 
82820210 به شماره موتور :    12682004729به شماره پالك:   78    ايران   332   س   39

مفقودگرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

مفقودی  
ســند مالكيت(برگ ســبز )وبــرگ كمپانى  موتورســيكلت  مدل:1395 به شــماره تنه: 
JF16EFGGM00476    : بــه شــماره موتــور  N2DEAKGDJG3R03755

به شماره پالك:   134/59395  مفقودگرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

مفقودی  
يك دســتگاه موتورسيكلت كثير200سى سى انژكتور به رنگ آبى  برگ كمپانى به شماره 
موتور :  0196NB1711318به شماره تنه:N131ACAKHEJSN14323 به نام سيد 

باقر دستگير مفقود گرديده و فاقد اعتبارمى باشد.

مفقودی  
گواهى موقت كارشناسى علوم تربيتى گرايش پيش دبستانى و دبستان از دانشگاه سيستان و 
بلوچستان به نام بى بى فاطمه قيصرى به شماره شناسنامه 3864 فرزند سيدابوالفضل مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودی  
اتومبيل پرايد مدل 87 رنگ نقره اى به شماره انتظامى: 30 ايران 852 ب 12 به شماره موتور: 
2495603 و شماره شاسى: S1412287499327 به نام: ميالد سليمانى ها مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودی  
ســند مالكيت اتومبيل ريو مدل 84 رنگ سفيد به شماره انتظامى: 38 ايران 638 ن 47 به 
شــماره موتور: 01001866 و شماره شاســى: NAS61002251103612 به نام: مسعود 

صادقى مجرب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اعالم مفقودی مدارک خودرو
مدرك معادل فارغ التحصيلى اينجانب حسين شهبازى فرزند خدارحم به شماره شناسنامه 
11338 صادره از دزفول در مقطع كارشناســى رشــته نرم افزار كامپيوتــر صادره از واحد 

دانشــگاهى آزاد اليگودرز با شــماره 502561 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد از 
يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد اليگودرز به نشانى اليگودرز جاده 

كمربندى اصفهان اليگودرز قديم ميدان دانشگاه  ارسال نمايد.

جدول شماره 5758

پاسخ جدول شماره5757 

 افقی 

 عمودی 

  1 - كنايه از نو كيسه پرافاده 2 - كارها 

- پدر شعر نو - عصاى حروف 3 - مزه 
اول خرمالو - آهسته عاميانه - كار بر 
عهده كســى  4 - آب به انگليسى - 
طبخ غذا - از ديدگان سرازير مى شود 
- پشته خاك 5 - از عبادات - بى تجربه 
- زندگانى آســان 6 - رسم كردن ،

 كشيدن - آداب و رسوم - پرده نقاشى 
7 - اســتوار - جواب پشتك - نوعى 

ماهى با خال هاى ســياه 8 - وسيله 
آرايشى - وسيله آبى خاكى - خودم 
9 - الفت - زيــارت كننده - منتهى 

شــده 10 - مربوط به هر نفر - كيف 
ســفرى - آســياى دهان 11 - شهر 
كردستان - همسر سغدى اسكندر  - 
يك عاميانه 12 - بيكاره - سود حرام -
 به طور ناگهانى -  باليا   13 - بزرگترين
 توليد كننده موتور سيكلت در جهان 
- فن مخصوص - امر رفتن 14 - شهر - 
ستون خيمه - مردم تحت سرپرستى 
15 - شاعر ايرانى مجموعه شعر " سياه 

مشق "

 1 - طــرح و مدل – اثرى از نيكالى 

گوگول روســى 2 - جادوگر - افسر 
ارشد فرنگى ها - تكيه دادن   3 - ضمير
 جمع - جستجو و خبرگيرى - رژه 

نظامى - گوسفند قربانى 4 - چمچه
- سنگ باران ســاز - انقالبى هند 

همرزم گانــدى 5 - گردش - دهان 
دره - برده و غالم 6 - قاره سرسبز 
ماركنى  اختراع   - پزشك  تجويز   -
قالب هاى  از  ايتاليايى 7 -  دانشمند 
شعرى - دليل وجود بيمه - كمانگير 
حماســى   8 - پول آسيايى - فن 
ســاالرى - شــهر توت 9 - قصد 
- محصول ســاوه - كم كردن 10 - 
طلب تجدد  اهلى -  پيشــه -  هم 

 11 - اصطكاك - غرنده ، خروشنده 

- وحشت 12 - يگانه - رود شمالى 

– ويرايــش  13 - اولين حرف الفبا 
- كندن گور - پشت سر هم - قعر

 14 - بله روسى - ياد دادن ، آموزش 

- گل يقه نشين 15 - لقب حضرت 

خديجه (س) - نام پسرانه

قتل عام فجيع يك خانواده

مرد جوان آبادانى ســرزنش را به دليل خيانت از 
بيخ بريد وخود رابه پليس معرفى كرد.به گزارش 
ركنا؛ ساعت حدود 22:30 يكشنبه شب 25خرداد 
جوان23 ســاله اى با در دســت داشتن كاردى 
خونين با حضــور در كالنترى11وليعصر (عج)

آبــادان اظهار كــرد به دليل 
خيانت همسرش او را كشته 
است. جوان آبادانى به ماموران 
گفت : سرهمسر 19ساله اش 
و  كــرده  جــدا  ازتنــش  را 
در منطقه بهــار 56 در كنار 
كرده  رها  بهمنشير  رودخانه 
اســت.در پى ايــن اظهارات 
با  بالفاصله  پليــس  مأموران 

راهنمايى فردى كه ادعا مى كرد زنش را به قتل 
رسانده سرصحنه جرم رفته و مشاهده كردند 
قاتل ســر زن جوان را از بدن جدا كرده و تنها 
ســر مقتول به يك موبند است. مرد جوان در 
بازجويى هاى اوليه ادعا كرد همســرش متولد 

سال 1380و دختر عمويش بوده است.

علت قتل 
وى گفت : عروس جوان يك ســال قبل 2 روز 
پس از مراســم عقد با مرد ديگرى از خانه فرار 
مى كند كه داماد جوان 1سال 
همســرش  جســتجوى  بــه 
مى پــردازد تا اين كــه او را در 
مشــهد مى يابد و همسرش را 
به بهانه اين كه بخشيده است 
به آبادان برمى گرداند. قاتل در 
ادامه گفت ، در فرصتى مناسب 
سر همسر جوانش را در نزديكى 
رودخانــه بــا كارد از بدن جدا 
كرده و خود را به پليس معرفى مى كند.جسد زن 
جوان به پزشكى قانونى انتقال يافت و تحقيقات 
وبازجويى هاى تخصصــى در خصوص ادعاهاى 
مرد همسركش توسط دايره جنايى پليس آگاهى 

آبادان دردست بررسى است.

رئيس پايگاه ســوم پليس آگاهــى پايتخت از 
دستگيرى متهمى كه با ارائه رسيدهاى جعلى 
پرداخت الكترونيكى يك ميليارد و600 ميليون 
ريال كالهبردارى كرده بود خبر داد. به گزارش 
برنا، ســرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، گفت : 
بيســت و پنجم ارديبهشــت ماه پرونده اى با 
موضوع كالهبــردارى از طريق فضاى مجازى 
در دادسراى ناحيه31 تهران تشكيل و با دستور 
قضائى پرونده براى رسيدگى تخصصى به پايگاه 
سوم پليس آگاهى ارجاع شد. رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهى تهران اظهار داشت: شاكى با حضور 
در پايگاه گفت، چند روز قبل براى فروش تلفن 
همراهم به مبلغ 120 ميليون ريال آگهى فروش 
در فضاى مجازى ثبت كردم تا اينكه شخصى به 
نام يونس با من تماس گرفت و گفت، قصد خريد 
گوشى ام را دارد. زمانى كه به جلوى درب منزل 
ما آمد به بهانه اينكه مبلغ موصوف را مى توان از 
طريق اپليكيشن ها پرداخت و نيازى به مراجعه 
به بانك و دســتگاهATM نمى باشد، تقاضاى 
پرداخت وجه با استفاده از همراه بانك را كرد، در 

ادامه با وارد كردن شماره حسابم پس از دقايقى 
تصوير فيش پرداختى الكترونيكى در گوشى اش 
را به من نشان داد و اظهار كرد، پيامك بانك را 
حدود يك ساعت ديگر دريافت مى كنم، من هم 
اعتماد كردم و تلفن همراهم را به همراه جعبه اش 
بــه او دادم. پس از ســاعتى بــا بانك تماس 
گرفتم و متوجه شــدم پولى به حســابم واريز 
نشده و خريدار كالهبردار بوده است. اين مقام 
انتظامى افزود : كارآگاهان در تحقيقات پليسى 
دريافتند، متهم با شناســايى فروشندگان كه 
ارزش ريالــى كاالهاى فــروش را حدود 100 
ميليون ريال در سايت هاى خريد و فروش درج 
كرده بودند به ســراغ آنها رفته و با ارائه تصوير 
جعلى پرداخــت الكترونيكى از فروشــندگان 
كالهبردارى مى كرده اســت .وى بيان داشت : 
كارآگاهان در مرحله بعدى از تحقيقات پليسى با 
شناسايى هويت و مخفيگاه متهم با دستور داديار 
دادسراى ناحيه 31 تهران وى را در مخفيگاهش 
در حوالى بلوار كشاورز دستگير و به پايگاه سوم 

پليس آگاهى انتقال دادند.

چند هفته اى از خبر قتل رومينا اشرفى مى گذرد، همان دختر 14 ساله 
طالشى كه توسط پدرش به قتل رسيد. با انتشار اين خبر احساسات 
تمام ما جريحه دار شد و قلبمان براى دختر بچه اى كه به اين شكل 
توســط پدرش كشته شــد، به درد آمد و باعث واكنش هاى شديد 
همه ما نســبت به قتل هاى ناموسى و قتل اين دختر شد، به دنبال 
اين اتفاق در فضاى مجازى موج پست گذاشتن ها و هشتگ زدن ها 
به راه افتــاد. در همين بين كه قتل رومينا جگرمان را ســوزاند و 
كم كم داشــتيم فراموش مى كرديم كه چه باليى بر سر اين دختر 
طالشــى آمده بود، دوباره خبر جديدى همه ما را شوك زده كرد، 
قتل ناموســى ديگر، اين بار دختر 16 ســاله اى توسط عمويش به 
قتل رسيد. همين يك جمله كافى بود كه دوباره داغ از دست دادن 
رومينا و رومينا هاى ديگر در دلمان تازه شــود. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران،  برخى رسانه ها با انتشار اين خبر ادعا كردند كه قتل اين 
دختر 16 ســاله به دليل مسائل ناموســى بوده و عموى اين دختر 

16 ســاله كه فاطمه نام دارد با انگيزه ناموسى او را از طبقه يازدهم 

به پايين انداخته اســت. اما واقعيت ماجرا چه بود؟ مادر فاطمه در 
خصوص ماجراى پيش آمده  گفت : چند ســالى است كه از همسر 
سابقم كه پدر فاطمه است جدا شدم و با فرد ديگرى ازدواج كردم. 
دخترم نيز با من زندگى مى كرد و روز حادثه برادر شــوهرم كه از 
اشــرار شهريار است همراه با خانمى به خانه ما آمد و طى درگيرى 
لفظى كه با دخترم پيدا كرد، شــروع بــه كتك و لگد زدن فاطمه 
كرد، حتى ســر فاطمه را به ديوار كوباند، به صورتى كه جاى ســر 
فاطمه بر روى ديوار افتاده است و نيم ساعت به اين كار خود ادامه 
داد. وى در ادامه افزود: او عموى دخترم نيســت و هيچ نســبتى با 
دخترم نداشته است و سوء سابقه زيادى دارد، در پرونده اش سابقه

 آدم ربايى، خفت گيرى، شرارت و ... دارد، حتى سال گذشته پيرمردى 
را به قتل رســاند كه از خانواده مقتول رضايت گرفت و آزاد شــد و 
حاال دختر من را از طبقه يازدهم به پايين انداخت و مى گويد ديه اش 
را مى دهم، اما در اين چند روز توانســته وثيقه يك ميلياردى گرو 
بگذارد و آزاد شود، اما نه من و نه پدر فاطمه رضايت نمى دهيم و پدر 
و پدرخوانده فاطمه (همسر فعلى ام) پيگير اين پرونده هستند. مادر 
فاطمه گفت: اينكه برخى از رسانه ها ادعا كردند قتل ناموسى بوده 
كذب اســت، بلكه دختر من به دليل درگيرى لفظى اى كه با برادر 
شــوهرم داشت اين اتفاق برايش افتاد و اصال اين موضوع به مسائل 
ناموسى مربوط نيست، همچنين برخى رسانه ها ادعا كردند عموى 
فاطمه بوده كه اين را هم تكذيب مى كنم، او برادر همســِر دوم من 
بود و هيچ نسبتى با فاطمه نداشت.وى در آخر افزود: از رسانه هايى 
كــه در اين چنــد روز اخبار كذب از نحوه قتل فرزند من منتشــر 

كرده اند شكايت كردم و وكيل من پيگير اين ماجراست.

سر عروس ١٩ ساله آبادانی توسط شوهرش از بدن جدا شد رسیدهای الکترونیکی جعلی باز هم قربانی گرفت

پشت پرده قتل  دختر ۱۶ ساله 



ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

سه شنبه  27 خرداد 1399    شماره 5758

دستگیری پنج متهم بین المللی در تهران و البرز

رئيس پليس بين الملل گفت: براساس اعالم مراجع قضائى و به درخواست پليس 
اينترپل يكى از كشورهاى منطقه، پنج نفر از متهمان بين المللى به اتهام 

ارتكاب جرائم خشن، با هماهنگى هاى به عمل آمده تحويل مقامات پليسى آن كشور 
شدند. به گزارش تسنيم اين متهمان بين المللى در استانهاى تهران و البرز 

دستگير شدند.

ــر ميز نداريم، همه  ــوه قضاييه گفت: هيچ پرونده اى زي رئيس ق
پرونده ها زير دست قضات و درحال رسيدگى است. شايعه سازى، 
ــم  ــى عادالنه س دروغ پراكنى و تهمت زنى به افراد براى دادرس
است و آنرا مختل مى كند. به گزارش ايسنا به نقل از مركز رسانه 
ــى در جلسه شوراى عالى قوه قضاييه  قوه قضاييه، آيت اهللا رئيس
ــتگاه قضايى برخورد بدون تبعيض با فساد  اظهار كرد: بناى دس
است. وى افزود: هيچ پرونده اى زير ميز نداريم، همه پرونده ها زير 
دست قضات و درحال رسيدگى است. شايعه سازى، دروغ پراكنى 

ــم  ــى عادالنه س ــت زنى به افراد براى دادرس و تهم
ــت و آنرا مختل مى كند. رئيس قوه قضاييه بيان  اس
ــكن، مردم باالخص  ــفتگى در بازار مس ــت: آش داش
طبقات ضعيف را دچار زحمت كرده است. سواالتى 
ــون ماليات  ــراى قان ــاله اج ــوص تاخير 4س درخص

ــفته بازار فعلى بازار مسكن  برخانه هاى خالى وجود دارد، اما آش
ــى  ــوى دولت مى طلبد. آيت اهللا رئيس ــدام فورى و جدى از س اق
ــد اگر نقدينگى  ــل هم پيش بينى مى ش ــان كرد: از قب خاطرنش

ــمت توليد هدايت نشود در  ــور به س موجود در كش
ــكن و ارز و طال التهاب ايجاد خواهد كرد.  حوزه مس
رئيس قوه قضائيه با اشاره به گزارشات دريافتى درباره 
ــهرهاى مختلف و گفت وگوى  افزايش قيمت ها از ش
ــور در اين زمينه، از  ــود با معاون اول رئيس جمه خ
مقامات دولتى خواست كه براى ساماندهى قيمت ها و كنترل بازار 
اقدامى فورى و جدى انجام دهند و تأكيد كرد هر جا الزم باشد، 

دستگاه قضايى نيز آماده همكارى با مسئوالن اجرايى است.

رئیسی: هیچ پرونده ای زیر میز نداریم

آفتاب يزد-گروه سياسـى: محمود احمدى نژاد همچنان مى تواند 
خبرساز باشد حتى اگر همه متحدان ديروزش بگويند او در سال 96 با 
ثبت نام در انتخابات خودكشى كرده و ديگر جايى در عرصه سياسى 
ــد خودكشى سياسى احمدى نژاد را نبايد  ايران ندارد. به نظر مى رس
ــى  چندان مورد توجه قرار داد چرا كه او هربار كه اظهار نظرى سياس
ــته كما فى السابق واكنش هاى  ــفرى به شهرستان داش ــته يا س داش
ــتور را ترك كرد كمتر  ــت. وقتى 1392 پاس زيادى را برانگيخته اس
كسى گمان مى كرد كارنامه احمدى نژاد جاى دفاع داشته باشد اما اين 
ــايد  روزها با وجود برخى اقدامات دولت روحانى در بعضى حوزه ها ش
ــتند كسانى كه مى گويند صد رحمت به احمدى نژاد! با اين حال  هس
ــت سال رياست جمهورى خود  نمى توان ناديده گرفت كه او در هش
ــيارى را كج نهاد. شايد مهمترين آن در عرصه اقتصادى  پايه هاى بس
ــازى هايى بود كه در دولت او جا افتاد و در دولت روحانى  خصولتى س
ــبه دولت ظهور كنند. با اين  ــز ادامه يافت تا غول هاى اقتصادى ش ني
ــوراى نگهبان احمدى نژاد را رد صالحيت  ــال 1396 ش حال وقتى س
ــابق بودند اما او  ــيارى منتظر واكنش هاى رئيس جمهور س كرد بس
تقريبا در اين سال ها گوشه نشينى را ترجيح داده است. هرچند گهگاه 
ــرى از لبخندهاى معروف او  ــى را انجام مى دهد و تصاوي مصاحبه هاي
ــات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ديده دوربين هاى  در جلس
عكاسان دور نمى ماند. شايد سكوت نسبى احمدى نژاد در اين سال ها 
را با اين فرضيه بتوان ارزيابى كرد كه او براى 1400 صبر كرده است. 
برخالف بسيارى از كشورها كه روساى جمهور بعد از پايان كار خود به 
بازنشستگى سياسى مى روند در ايران اما اينگونه نيست و تقريبا همه 
ــاى جمهور دوباره سوداى بازگشت به پاستور را داشته اند و البته  روس
تا كنون هيچ يك در اين مسير موفق نبوده اند، هاشمى رفسنجانى در 
ــال 92 رد صالحيت شد و احمدى نژاد 96! رئيس دولت اصالحات  س
ــت اما مجالى  ــا 92 تمايل چنين كارى را داش ــال 88 ي هم براى س
ــد. احمدى نژاد اگر براى 1400  حتى براى ثبت نام نيز به او داده نش
ــت كه بعد از هشت سال رياست  ــركت كند در واقع دومين بار اس ش
جمهورى تالش مى كند به پاستور بازگردد. او ديروز در يك مصاحبه 
ويديويى درباره احتمال حضور در انتخابات1400 گفت:« امسال سال 
ــان و اصالح آن  ــان. بايد به فكر جه ــت و از جمله در جه ــول اس تح
ــاره حضور در انتخاب  ــت. درب بود. تا انتخابات زمان زيادى مانده اس
هنوز فكرى نكرده ام و تمايلى ندارم، گرچه آماده فداكارى براى ايران 
ــتم.» درباره اين جمالت دو نكته را مى توان گفت. نخست اينكه  هس
ــال ها اصال عوض نشده است. او بار ديگر  احمدى نژاد در طول اين س
ــت جمهورى نيز بارها  از تحول و اصالح درجهان گفت! در دوره رياس
ــرايطى كه در همان  ــت جهانى را مطرح كرده بود در ش ــده مديري اي
ــار ديگر او از تهران  ــران با بحران مديريت مواجه بود! حاال ب ــان اي زم
ــى را مى دهد درحالى كه اين روزها بيش  وعده تحول و اصالح جهان
از همه بحث برسر اين است كه در كشور چگونه ميتوان اصالحات را 
ــت يا خير! نكته دوم اين است كه او گفته  ــدنى اس انجام داد اصال ش
ــت.  ــور در انتخابات ندارد اما براى فداكارى آماده اس تمايلى به حض
ــتمداران ايرانى به زبان عادى فارسى  ترجمه اين جمله از زبان سياس
ــت كه بسيار تمايل به شركت در انتخابات دارم و اميدوارم  (!) اين اس
چنين فرصتى مهيا شود كه بار ديگر رئيس جمهور شوم! اصوال تعداد 
ــئول در ايران گفته تمايلى به حضور نداشتم اما  مواردى كه يك مس
ــمارش گذشته است! بنابراين بايد  براى خدمت به مردم آمده ام از ش
ــت و با همان ديدگاه ها به دنبال  گفت احمدى نژاد همان فرد قبل اس

حضور مجدد در 1400!

� احمدی نژاد می آید!

ــاور ورياست شوراى فرهنگى و  در همين زمينه عباس اميرى فر مش
ــت جمهورى در دولت دهم  ــجد سلمان نهاد رياس امام جماعت مس
ــناختى كه من دارم او در انتخابات شركت خواهد  ديروز گفت: با ش
كرد. ممكن است كه افراد ديگرى هم در اين انتخابات شركت كنند، 
ــم، االن با توجه به  ــان را هم در نظر بگيري ــرايط زم منتهى بايد ش
ــالها و...محبوبيت آقاى  ــابقه و فضاى اقتصادى اين س اين تورم بى س
ــركت مى كنند.  ــت، بنابراين به نظر من ش احمدى نژاد باال رفته اس
ــوراى محترم نگهبان است  او افزود: اما بحثى كه االن داريم بحث ش
كه اگر بتوانند مذاكره كنند، اميدى است كه برگردد. مشابه اين اتفاق 
ــس هم افتاد يعنى تعدادى كه االن منتقد آقاى احمدى نژاد  در مجل
ــان بودند، مردم به آنها اقبال كردند  ــتند اما مدتى در دولت ايش هس
ــت كه بستگى به عملكرد  ــدند، اين نكته اى اس و تعدادى انتخاب ش
ايشان دارد، يعنى بايد مذاكراتى داشته باشد كه با مقدارى تفاهم در 

مسائل، مى تواند خودشان را عرضه كند.

اميرى فر اظهار داشت: بله. من با دوستان كه مذاكره مى كنم شواهدى 
ــابقش را در دفترش عوض  ــه آقاى احمدى نژاد تيم س ــود دارد ك وج
كرده است و افراد داناترى را آورده است و ديگر اسمى از آقاى بقايى و 
ــايى نيست يعنى اصال ديگر در دفتر رفت و آمدى ندارند و يعنى  مش
ــت. با روحياتى كه من از آقاى احمدى نژاد  ــده اس تغييراتى ايجاد ش
مى شناسم تغيير مواضع مى دهد يعنى اينگونه نيست كه حتما روى 
ــال با تجربه اى كه  ــت 8 س ــد و االن هم با گذش موضع خودش باش
ــت اين روحيه را دارد كه بخواهد در گذشته خود  ــت آورده اس به دس

تجديدنظر كند و اشتباهات خود را در گذشته تكرار نكند.
احمد خورشيدى آزاد، دبيركل جمعيت خدمتگزاران انقالب اسالمى 
درباره احمدى نژاد مى گويد:« آقاى احمدى نژاد قطعا انقالبى است.» او 
افزود:« به نظر من احمدى نژاد يا هر كسى ديگر كه اطمينان از تائيد 
صالحيت خود نداشته باشد به ميدان آمدنش چه سودى به حال خود 
يا كشور دارد؟ طبيعى است بنده هم وقتى بخواهم در حوزه انتخابات 
ــد مى كنم كه به من تائيد صالحيت مى دهند يا  ورود پيدا كنم، رص
خير.» او در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما آيا او مى تواند با شوراى 
نگهبان به توافق برسد؟، گفت:«بله در شرايطى امكان دارد. به نظر من 

اگر او تصميم بگيرد بيايد زمينه تائيد صالحيتش وجود دارد.»

� معمای مذاکره با شورای نگھبان

ــابق شوراى اسالمى شهر  هفته پيش مرتضى طاليى نايب رئيس س
ــاره به احتمال  ــگاه خبرنگاران جوان، با اش تهران در گفت و گو با  باش
ــت جمهورى اظهار  حضور محمود احمدى نژاد در انتخابات آتى رياس
داشت: گفته بودم كه احمدى نژاد در حال رايزنى براى تاييد صالحيت 
خود در شوراى نگهبان است و صرفا پيش بينى ام اين است كه او تاييد 
صالحيت شود، اما ممكن است كه اين اتفاق رقم نخورد. او ادامه داد: 
ــت  ــيارى از افراد در حال آمدن به ميدان انتخابات رياس به نظرم بس
ــتند، اما معلوم نيست كه در نهايت چه اتفاقى  جمهورى 1400 هس

ــود  ــورد، اما مى توان گفت كه اگر احمدى نژاد وارد ميدان ش رقم بخ
مى تواند تبديل به موج سومى شود كه در وضعيت موجود جامعه ما 
استقبال زيادى هم در پى خواهد داشت. طاليى افزود: آن قِشرى كه 
در جامعه امروز متمايل به رفتار، گفتار، سبك زندگى و الگوى رفتارى 
آقاى احمدى نژاد هستند به اكثريت قابل توجهى تبديل شدند و حجم 
جمعيتى بسيارى امروز به سبب مشكالت اقتصادى و ساير مشكالت 
به سمت او تمايل خواهند شد؛ زيرا مردم ما رهبرى، واليت، حكومت 
و جامعه شان را دوست دارند، اما از عملكرد مديران كارگزاران ناراضى 
ــتند؛ بنابراين احمدى نژاد به عنوان كسى كه پيشينه اش در نزد  هس
افكار عمومى به عنوان يك مدير مردمى ساده زيست و فعال شناخته 
شده اگر به ميدان بيايد به نظرم اقبال عمومى به او بسيار خوب خواهد 
بود. از سوى ديگر اما بهمن شريف زاده از نزديكان سياسى احمدى نژاد 
ــوراى نگهبان براى نامزدى در  درباره رايزنى محمود احمدى نژاد با ش
انتخابات رياست جمهورى 1400 گفت: اين خبر دروغ است و صحت 
ــت. اين فعال سياسى نزديك به  ندارد. هيچ رايزنى صورت نگرفته اس
ــت جمهورى را خيلى مهمتر از انتخابات  احمدى نژاد انتخابات رياس
ــتى  ــس خواند و اظهار كرد: از چند ماه پيش بحران هاى معيش مجل
ــردم را براى  ــتياق م ــت كه قطعا رغبت و اش ــترش اس در حال گس
مشاركت در رقابت هاى سياسى كاهش مى دهد اما ظرفيت هواداران 
ــرم كند، براى همين  ــژاد مى تواند تنور انتخابات را گ آقاى احمدى ن
ــت را مطرح مى كنند. وى در پاسخ به اين سوال  خبرهايى از اين دس
كه «اصول گرايان مى خواهند از ظرفيت هوادارى آقاى احمدى نژاد به 
نفع خود در انتخابات رياست جمهورى استفاده كنند يا اصالح طلبان 
به طرح اين مسئله مى پردازند تا با ايجاد ترس در جامعه، اقبال عمومى 
براى شان ايجاد شود؟» گفت: اهداف گوناگونى براى طرح يك مسئله 
ــد اما من به اين نتيجه نرسيدم كه  ــته باش ــت وجود داش ممكن اس
اصالح طلبان دنبال طرح اين خبر هستند اما چند شخصيت اصول گرا 
ــريف زاده اظهار كرد: آقاى  ــئله خالف واقع را بيان كردند. ش اين مس
احمدى نژاد بدون مطالبه مردم هيچ تصميمى براى آمدن در انتخابات 
ــت جمهورى ندارد. وى افزود: يك شاهد مهم براى كذب بودن  رياس
ــت كه هيچ كس درباره نامزدى در انتخابات رياست  اين اخبار آن اس
ــوراى نگهبان وارد مذاكره و رايزنى نمى شود. هميشه  جمهورى با ش
درباره نامزدى انتخابات رياست جمهورى دو مسير وجود دارد، بزرگان 
سياسى كه مى خواهند نامزد شوند استيذان مى كنند، راه دوم نيز آن 
ــان تصميم مى گيرند و ثبت نام مى كنند اما  است كه افرادى خودش
مسيرى به عنوان رايزنى با شوراى نگهبان وجود ندارد. معتقدم كسى 
كه خبر رايزنى آقاى احمدى نژاد با شوراى نگهبان را داده است فقط 
مى خواسته اين خبر را تثبيت كند حال آنكه كذب بودن اين خبر از 

محتواى خودش عيان است.

� شانسی ندارد

ــد اگر احمدى نژاد مجالى  با وجود چنين تناقضاتى اما به نظر مى رس
ــد براى حضور مجدد درنگ نخواهد كرد. در همين باره گفت وگو  بياب
كرديم با يك فعال سياسى اصالح طلب. على صوفى به «آفتاب يزد» 
ــر مواردى همچون  ــاى اخير احمدى نژاد و تاكيد ب گفت:«صحبت ه
ــه او و نزديكانش  ــار ديگر ثابت مى كند ك ــول و اصالح جهانى ب تح
ــتند كه مبناى  همچنان گرفتار خياالت و نوع خاصى از تفكرات هس
ــر را قبول ندارد بلكه بيشتر خرافه محور است. در  علمى و تجربى بش
واقع مديريت ملى يا جهانى بيش از هر چيز نيازمند تجربه، تخصص 
و بهره گيرى از روش هاى علمى داردو نمى توان با بيان برخى عقايد از 
مديريت و اصالح جهانى گفت.» او افزود:«احمدى نژاد در هشت سال 
ــت جمهورى خود نيز تالش كرد با استفاده از روش يا واژگانى  رياس
ــد رنگى از توهم نيز در آن ديده مى شد مديريت و  كه به نظر مى رس
ــان دهد درحالى كه  ــتم هاى رايج نش دولت خود را متفاوت از سيس
چنين امرى پذيرفته شدنى نبود و كار به جايى رسيد كه حاميان دو 
آتيشه او يعنى اصول گرايان نيز از احمدى نژاد به عنوان يك خطر ياد 
ــد و او و نزديكانش را جريان انحرافى ناميدند!» صوفى در ادامه  كردن
گفت:«در شرايط كنونى و براى 1400 نيز اگر او به دنبال بازگشت به 
ــد نه از سوى نهادهاى باالدستى و نه از سوى اصول گرايان  قدرت باش
ــت.» صوفى در پايان گفت:«آنچه امروز  مورد وثوق قرار نخواهد گرف
ــه آن نياز دارند رئيس  ــرايط اقتصادى و اجتماعى ب ــردم در اين ش م
ــت كه اسير برخى خياالت به دنبال مديريت و اصالح  جمهورى نيس
جهانى باشد بلكه مردم نيازمند فردى هستند كه بتواند با قابليت هاى 
خود وضعيت فعلى و محدوديت هاى معيشتى را كاهش دهد و بتواند 
ــطح زندگى را ارتقا دهد بنابراين احمدى نژاد از نگاه مردم نيز براى  س

1400پذيرفته نيست.»

اصولگرايان

سياست خارجى

ناصر ايمانى، تحليلگر سياسى اصول گرا:

تندروی رویه  غالب مجلس شود
به وجهه آن آسیب می زند

ــى اصول گرا بيان كرد: مجلس  تحليلگر سياس
بايد دقت كند كه هم اسير تندروى و هم دچار 
رفتارهاى عوام فريبانه، سطحى و زودگذر نشود، 
ــن صورت به عقيده من مى تواند عملكرد  در اي
خوبى داشته باشد. ناصر ايمانى تحليلگر سياسى 
اصول گرا درخصوص انجام برخى نطق هاى تند 
ــه دولت از تريبون مجلس در حاليكه تنها  علي
چند هفته از آغاز به كار مجلس يازدهم گذشته 
ــال حاضر مجلس  ــت، به ايلنا گفت: در ح اس
هنوز درگير بحث اعتبارنامه ها است، همچنين 
كميسيون ها هم تشكيل نشده و به عبارتى هنوز 
مجلسى ها درگير كار جدى نشده اند، اينكه در 
مجلس چند نماينده كه مشى مقدارى راديكال 
دارند، نطق هايى عليه دولت داشتند، خب اين ها 
هميشه در همه مجالس هستند اما نكته مهم 
اين است كه مشى غالب مجلس تندروى نباشد. 
ــه داد: اگر تندروى رويه  غالب مجلس  وى ادام
ــود، به وجهه آن آسيب مى زند، البته اكنون  ش
اينطور نيست، اما مجلس بايد دقت كند كه هم 
اسير تندروى و هم دچار رفتارهاى عوام فريبانه، 
سطحى و زودگذر نشود، در اين صورت به عقيده 
من مى تواند عملكرد خوبى داشته باشد كه البته 
ــان  ــادى وجود دارد كه نش ــون قرائن زي تاكن
مى دهد اين مجلس، يك مجلس قوى، معتدل و 
منسجم است. اين تحليلگر اصول گرا درخصوص 
آرايش احتمالى اين جريان سياسى در آستانه 
ــت جمهورى سال 1400 بيان  انتخابات رياس
داشت: با توجه به اينكه هنوز يكسال يا كمتر 
ــت، به نظر من زود  به انتخابات باقى مانده اس
است كه وارد مباحث انتخاباتى شويم، در حال 
ــرايط و تحوالت كشور خيلى سريع  حاضر ش
ــت و به نظر من هنوز هيچ جناح و جريانى  اس
ــته است كانديدا يا كانديداهايى را براى  نتوانس
انتخابات مشخص كند، البته عملكرد مجلس 
يازدهم هم در اين دوره روى آينده اصول گرايان 
در انتخابات 1400 و انتخابات هاى بعدى بسيار 
موثر است. وى افزود: اينكه چه كانديداهايى به 
ــخص نيست و  صحنه مى آيند هم چندان مش
ــه اى را مطرح مى كند،  هر فردى هم كه گزين
ــاس گمانه زنى هاى شخصى است،  بيشتر براس
در غير اينصورت هيچ فكر و تدبيرى در جناح 
ــاح اصالح طلب براى  ــرا و يا حتى جن اصول گ
ــانى در انتخابات آينده كانديدا  اينكه چه كس
ــت. ايمانى  ــده اس ــوند، تاكنون مطرح نش ش
همچنين درخصوص لزوم همكارى مجلس و 
ــال 99 كه كشور به طور همزمان  دولت در س
ــكالت اقتصادى و بيمارى كرونا مواجه  با مش
ــت: برخالف اينكه برخى فكر  است، ابراز داش
مى كنند به دليل تفاوت ميان خاستگاه سياسى 
مجلس و دولت، اين دو قوه باهم وارد چالش و 
درگيرى خواهند شد، در اينكه مجلس يازدهم 
قطعا رويه همكارى با دولت را در پيش خواهد 
گرفت، ترديد نكنيد. مجلس با دولت همكارى 
كامل خواهد داشت البته اين همكارى كامل به 
معناى اين نيست كه هرچه كه دولت گفت را 
ــا به نظر من مجلس به  ــس انجام دهد ام مجل
هيچ وجه رفتارهايى كه باعث شود دولت نتواند 
كارهاى خود را انجام دهد، نخواهد داشت. وى 
ــخت بودن كار مجلس يازدهم،  ــاره به س با اش
تصريح كرد: در ميان تمامى مجالس ده گانه اى 
ــكيل شدند، هيچكدام با  كه پس از انقالب تش
چنين وضعيتى در زمان تشكيل مواجه نبودند. 
ــرايطى شروع به كار كرد  مجلس يازدهم در ش
كه ما تحت شديدترين تحريم هاى خارجى قرار 
ــم و در عين حال با يك بيمارى فراگير به  داري
ــتيم. همچنين با توجه به  نام كرونا مواجه هس
اينكه وضعيت اقتصادى بدى داريم، ميزان فقر 
و بيكارى به حد نسبتاً خطرناكى رسيده است.

تحليلگر سياسى اصول گرا همچنين ابراز داشت: 
در مجموع با توجه به شرايط سختى كه كشور 
ــس بايد عاقالنه و با تدبير قدم هايى  دارد، مجل
ــار آسيب پذير  بردارد كه اوال در كوتاه مدت اقش
ــردم اندكى التيام پيدا كنند و بعد طرح هاى  م
ــد اقتصاد كشور و تغيير  بلندمدتى را براى رش
ــد مثبت حتى  ــد منفى به رش وضعيت از رش

اندك، ارائه دهد.

فالحت پيشه:

ترامپ سیاست خارجی 
آمریکا را ضعیف کرده است

ــت ملى و  ــيون امني ــين كميس رئيس پيش
ــت خارجى مجلس مى گويد: به نظر  سياس
مى رسد كه در كنگره آمريكا اقداماتى فراتر 
ــكام اجرايى ترامپ عليه ايران در حال  از اح
ــت به نحوى كه حتى در  صورت گرفتن اس
ــت  صورت راى نياوردن ترامپ امكان بازگش

اين كشور به برجام فراهم نشود.
ــه، در مصاحبه با  ــمت اهللا فالحت پيش حش
ــاى اخير آمريكا در  ــنا در مورد تالش ه ايس
ــازمان  ــوراى امنيت س ــوراى حكام و ش ش
ــى عليه  ــب قطعنامه هاي ــت تصوي ملل جه
كشورمان گفت: واقعيت قضيه اين است كه 
ــكا تالش هاى جدى در حال  در داخل آمري
ــت هاى فشار  ــت تا سياس صورت گرفتن اس
ــد كه ترامپ  ــر ايران فراتر از اقداماتى باش ب
ــت. در واقع  عليه ايران در حال انجام آن اس
ــمنان ايران در آمريكا در تالش هستند  دش
ــور  كه به گونه اى پرونده ايران را در اين كش
دچار وخامت كنند كه حتى در صورت راى 
نياوردن ترامپ امكان بازگشت اين كشور به 

برجام وجود نداشته باشد.
ــن چارچوب  ــه در همي ــان اينك ــا بي وى ب
ــكا اقداماتى  ــه در كنگره آمري ــم ك مى بيني
ــپ عليه ايران  ــكام اجرايى ترام فراتر از اح
ــت، گفت: در اين  در حال صورت گرفتن اس
ــد جمهورى خواهان و دموكرات ها هر  فرآين
دو با يكديگر در اين فرآيند مشاركت دارند 
و ايران چون البى در آمريكا ندارد دشمنان 

ايران در اين كشور جوالن مى دهند.
ــاره به  ــين مجلس با اش ــن نماينده پيش اي
ــران در عرصه  ــتى كه آمريكا عليه اي سياس
ــوراى حكام، آژانس  ــى از جمله ش بين الملل
ــوراى امنيت  ــرژى اتمى و ش ــى ان بين الملل
ــال مى كند اظهار  ــازمان ملل متحد دنب س
ــه ام به رغم  ــن پيش از اين نيز گفت كرد: م
ــود دارد برجام  ــى از بحث هايى كه وج برخ
يك توافق قابل دفاع بود. اين سخن البته به 
ــت. برجام  معناى خوب بودن يك چيز نيس
در شرايطى بسته شد كه قدرت هاى دنيا در 

برابر ايران در حال مذاكره بودند.
ــه با تاكيد بر اينكه برجام نقطه  فالحت پيش
ضعف ها و پاشنه آشيل هايى دارد، گفت: در 
ــه قوت نيز  ــن مباحث چندين نقط كنار اي
دارد كه از جمله آن اين است كه ايران تنها 
كشورى در دنيا است كه بر اساس قطعنامه 
شوراى امنيت سازمان ملل و همچنين رژيم 
ــاى دنيا آن را  ــاعه كه اكثر قدرت ه منع اش
ــازى هسته اى  امضا كرده اند، از حق غنى س
ــن فناورى را  ــت و مى تواند اي برخوردار اس

داشته باشد.
ــن فرآيند  ــان اي ــه در جري ــزود: البت وى اف
ــران در نظر  ــراى اي ــى نيز ب محدوديت هاي
گرفته شده است كه اين محدوديت ها سقف 
ــن محدوديت ها  ــى دارد و وقتى كه اي زمان
ــچ گونه  ــدون هي ــران ب ــود اي ــته ش برداش
ــد فعاليت هاى خود در  ــى مى توان محدوديت
ــد و اين يك امكان  ــن عرصه را دنبال كن اي
خوب براى ايران است. آمريكا به دنبال اين 
ــوراى  ــت كه در مورد اين موضوع در ش اس
حكام براى ايران ايجاد مشكل كند. چنانچه 
روند به نحوى پيش برود كه حقوق ايران در 

اين عرصه ضايع شود.
ــه گفت: دومين ويژگى برجام  فالحت پيش
ــه از 27 مهر  ــت ك ــن قالب اين اس در همي
ــال مى تواند اقدام  ــال جارى ايران عم ماه س
به مبادله سالح هاى متعارف در قالب خريد 
و فروش با كشورهاى مختلف كند. در حال 
ــور توليدات نظامى  ــر بيش از 30 كش حاض
ــران مى تواند  ــتند و اي ايران را خريدار هس
ــد از رفع اين تحريم ها به صورت جدى تر  بع
ــه فعاليت كند و  ــترده تر در اين عرص و گس
اين موضوعى است كه آمريكايى ها را نگران 
كرده و آنها تالش دارند كه مكانيزم ماشه را 

در اين راستا فعال كنند.
ــت ملى و  ــيون امني ــين كميس رئيس پيش
سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى در 
ــاى خود با بيان  بخش ديگرى از صحبت ه
اينكه آمريكا از قدرت ايجاد اجماع به مانند 
قبل برخوردار نيست در پاسخ به اين سوال 
ــال وجود دارد  ــه ميزان اين احتم كه به چ
ــر قطعنامه هاى  ــيه در براب كه چين و روس
ــكا عليه ايران به عنوان دو عضو  جديد آمري
دائم شوراى امنيت سازمان ملل ايستادگى 
ــوع رفتار و  ــرد: ترامپ با ن ــد، اضافه ك كنن
موضع گيرى هاى خود توان سياست خارجى 
آمريكا را به تحليل برده است. چنانكه حتى 
برخى از كشورهاى همپيمان آمريكا از نوع 
ــت  ــور در عرصه سياس ــاى اين كش رفتاره
خارجى دل چركين هستند و از طرف ديگر 
سياست هاى تحريمى آمريكا متوجه چين و 
ــت و اين دو كشور مى دانند  روسيه هم هس
كه هر گونه عقب نشينى در برابر فشارهاى 
ــينى  ــه منزله عقب نش ــران ب ــكا به اي آمري
ــورد  م در  ــود  خ ــت هاى  سياس از  ــا  آنه
ــارها  ــت. بنابراين در برابر اين فش آمريكاس

ايستادگى مى كنند.

ــداد، در  ــالمى ايران در بغ ــفير جمهورى اس س
ــانه عراقى به  گفت وگويى اختصاصى با يك رس

آخرين تحوالت منطقه و جهان پرداخت.
ــنا، ايرج مسجدى در گفت وگو با  به گزارش ايس
شبكه العراقيه، گفت: رويكرد جمهورى اسالمى 
ــا دولت جديد عراق همكارى و  ايران در رابطه ب
تعاون با دولت مصطفى الكاظمى است. ما آماده 
انجام هرگونه حمايت هستيم. ايران نيازمند عراق 
ــت و در دوره  ــت و عراق نيز نيازمند ايران اس اس
حكومت الكاظمى روابط ما گسترده تر خواهد بود.

ــردار قاآنى به  ــفر س وى در رابطه با اين كه آيا س
ــراق با گفت وگوهاى عراقى - آمريكايى ارتباط  ع
ــه عراق آمد با  ــت: آقاى قاآنى هرگاه ب دارد؟ گف
ــمى و هماهنگى مسئوالن عراقى بود  دعوت رس
ــتاى تقويت روابط دو  و همه اين سفر ها در راس
ــت. گفت وگوهاى عراقى - آمريكايى  ــور اس كش
ــت و اگر  ــئوالن عراقى اس ــم داخلى مس تصمي
پارلمان عراق از تصميمات دولت حمايت كند ما 

نيز حمايت مى كنيم.
ــت  ــان كرد كه سياس ــن خاطرنش وى همچني
ــالمى ايران اين است كه نيروهاى  جمهورى اس
آمريكايى نه تنها از عراق بلكه بايد از تمام منطقه 

خارج شوند.

ــجدى تاكيد كرد: زمان سفر سردار قاآنى به  مس
عراق هيچ ارتباطى با گفت وگوى عراق و آمريكا 
ــتاى منافع دو كشور و  ــفر در راس ندارد و اين س
ــت، حاال مى خواهد مذاكرات  روابط دوجانبه اس

باشد يا نباشد.
ــورمان در بغداد تاكيد كرد: از طرف  ــفير كش س
ــمى عراق از سردار قاآنى استقبال  مسئوالن رس
ــان جايگزين سردار سليمانى هستند.  شد و ايش
ــردار قاآنى يكى از  ما نبايد فراموش كنيم كه س
مسئولين عالى رتبه ايران است و مسئوالن عراقى 
ــتند. ديدارهاى  احترام خاصى براى او قائل هس
سردار قاآنى در سطح ديدارهاى سردار سليمانى 
ــان نقش مهمى در راستاى تقويت  ــت و ايش اس
روابط دو كشور دارد. چه بسا برخى از اين ديدارها 
رسانه اى نشود و اين مسئله طبيعى است اما همه 

اين ديدارها با اطالع مسئوالن عراقى انجام شد.
ــران و هم با  ــت: عراق هم با اي ــه گف وى در ادام
ــت  ــكل ما با آمريكاس آمريكا روابط دارد اما مش
ــد بايد از  ــه از ما انتقاد مى كنن ــورهايى ك و كش
ــان را  آمريكا انتقاد كنند زيرا آن ها پايگاه هاى ش
در منطقه ايجاد كرده اند و در كشورهاى منطقه 

دخالت مى كنند.
مسجدى خاطرنشان كرد: ما توصيه مى كنيم كه 

ــاس منافع خود روابط خود  همه كشورها بر اس
ــا ايران را تنظيم كنند. تحريم هاى آمريكا عليه  ب
ــوراى امنيت نيست بنابراين  ايران تحريم هاى ش
كشورها بايد بر اساس منافع خود با ايران ارتباط 
ــند. ما به عراق توصيه مى كنيم كه  ــته باش داش
تعامل خود با ايران را بر اساس منافع مردم خود 
مشخص كند نه تحريم هاى آمريكا. بنابراين اگر 
عراق به برق ايران نياز دارد بر اساس منافع مردم 

خود تصميم بگيرد.
سفير جمهورى اسالمى ايران در بغداد گفت: ما 
ــازنده با تمام كشورهاى  به دنبال ايجاد روابط س
اسالمى و عربى هستيم و به دنبال روابط دوستانه 
ــتيم و  ــورهاى جهان هس ــه با تمام كش و برادران
ــرائيل را دولت غيرقانونى و  تنها رژيم غاصب اس
ــور مداخله جو و سلطه گر مى دانيم.  آمريكا را كش
توصيه ما به همه كشورها اين است كه خودشان 
ــاس  ــان با ايران را تنظيم كنند نه بر اس روابطش
ــت ها. آمريكا از شرايط  منافع آمريكا و صهيونيس
ــتفاده مى كند، ما مى خواهيم كه  منطقه سوءاس
ــتى به سوى  ــورها منطقه دست دوس تمام كش
ــالمى ايران كشورى  ما دراز كنند. جمهورى اس
ــت، ايران به كدام  ــت همه اس ــالمى و دوس اس
ــالمى بى احترامى كرده است؟ ايران با  كشور اس

ــالمى دشمنى كرده  ــورهاى اس كدام يك از كش
است؟ هركس خواهان دوستى با ماست ما دست 

دوستى به سوى او دراز مى كنيم.
ــيد كه اگر  ــرد: مطمئن باش ــجدى تاكيد ك مس
تاكنون روابطى ايجاد نشده است مشكل از ايران 
ــورهاى  ــت، ما به دنبال روابط خوب با كش نيس
ــتيم. من از شما مى پرسم كه ايران  اسالمى هس
ــم به دنبال  ــت؟ ايران دائ ــه دخالتى كرده اس چ
همكارى با عربستان، امارات و كشورهاى اسالمى 

است.
سفير كشورمان در عراق تاكيد كرد: ما نه خواهان 
جنگ با آمريكا هستيم و نه مذاكره خواهيم كرد. 
زيرا ترامپ اهل گفت وگو، مذاكره و منطق نيست. 
آن ها نمى خواهند مذاكره كنند. آن ها مى خواهند 
زور بگويند، ايران چندين سال مذاكره كرد و اهل 

مذاكره است اما ترامپ از آن خارج شد.
سفير كشورمان در بغداد در پايان در رابطه با لغو 
ويزا ميان ايران و عراق، گفت: ما با دوستان عراقى 
توافق كرديم كه ويزا به صورت مجانى صادر شود 
و اين مسئله ادامه دار خواهد بود، اكنون به دليل 
ــت اما اگر  ــده اس ــيوع كرونا اين توافق لغو ش ش
عراقى ها با ما توافق كنند ويزا را به طور كلى لغو 

خواهيم كرد.
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خبر تلگرامى

� امانوئـل ماكـرون پايـان قرنطينه 
سراسرى در فرانسه و بازگشت زندگى 
شـهروندان اين كشـور به روال عادى 
را اعـالم كرد. در شـبانه روز گذشـته 
در فرانسـه 9 نفر بر اثـر ابتال به كرونا 
جـان خود را از دسـت دادند و شـمار 
جانباختـگان بـه 29 هـزار و 407 نفر 

رسيد./عصرايران

� گارد يونان 36 مهاجر را از غرق شدن 
در ساحل شمال غربى جزيره لسووس 
نجـات داد. مهاجران 16 مـرد، 10 زن و 
10 كودك خردسال از ايران و افغانستان 
بودند كه براى معاينه پزشـكى به بندر 
پتـرا منتقل شـدند، قبـل از اينكه به 
مكانى براى قرنطينه منتقل شوند. گارد 
ساحلى اعالم كرد، اين سومين كشتى 
حامل مهاجران است كه در ماه ژوئن به 

لسووس رسيده است./ايلنا

سياسى

على صوفى: 
احمدى نژاد و نزديكانش همچنان گرفتار 
خيـاالت و نوع خاصى از تفكرات هسـتند 
كـه مبناى علمـى و تجربى بشـر را قبول 
ندارد بلكه بيشتر خرافه محور است. در 
واقـع مديريت ملى يـا جهانى بيش از هر 
چيز نيازمند تجربه، تخصص و بهره گيرى 
از روش هـاى علمـى داردو نمى تـوان بـا 
بيـان برخى عقايـد از مديريـت و اصالح 
جهانى گفت. احمدى نژاد در هشت سال 
رياسـت جمهورى خود نيـز تالش كرد با 
اسـتفاده از روش يا واژگانـى كه به نظر 
مى رسـد رنگى از توهم نيز در آن ديده 
مى شد مديريت و دولت خود را متفاوت 
از سيستم هاى رايج نشـان دهد درحالى 
كـه چنين امـرى پذيرفته شـدنى نبود و 
كار به جايى رسـيد كه حاميان دو آتيشه 
او يعنى اصول گرايان نيز از احمدى نژاد به 

عنوان يك خطر ياد كردند

ايرج مسجدى:

سفر سردار قاآنی ارتباطی با گفت وگوی عراق و آمریکا ندارد

احمدى نژاد در يك گفت وگو گفته براى كانديداتورى 1400 تمايلى ندارد گرچه آماده فداكارى براى ايران است
تحليل ها نشان مى دهد او بازهم سوداى پاستور دارد، او بازهم از مديريت و تحول جهانى گفت

احمدى نژاد مى آيد  بازهم براى مديريت جهانى!
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جزئیات دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی

ــازمان توسعه تجارت شرايط ورود و خروج رانندگان  س
خودروهاى ترانزيتى ايران و تركيه را اعالم كرد. به گزارش 
ــا در مرز  ــس از توقف رفت و آمده ــنا، چند ماه پ ايس
مشترك ايران و تركيه سرانجام دو طرف از چند روز قبل 
ــالم كردند امكان رفت و آمد خودروها براى صادرات  اع

ــده است. با اين وجود با  و واردات و همچنين ترانزيت كاال فراهم ش
توجه به تداوم شيوع ويروس كرونا همچنان شرط هايى براى رفت و 
آمد امن رانندگان در نظر گرفته شده كه سازمان توسعه تجارت اين 

شرط ها را اعالم كرده است. براساس اطالعات ارائه شده 
از سوى سازمان توسعه تجارت، در ورودى مرز سالمت 
رانندگان از طريق بخش هاى سالمت رصد خواهد شد 
و افرادى كه عالئم ابتال به ويروس كرونا را دارند اجازه 
ورود به تركيه را نخواهند داشت. همچنين خودروهاى 
ورودى به تركيه نيز ضد عفونى مى شوند و رانندگان موظف هستند 
در زمان حضور در تركيه ماسك و مواد ضد عفونى كننده همراه داشته 
ــند و همچنين مواد غذايى براى حضور طوالنى مدت خود در  باش

ــير و محل هاى توقف  تركيه نيز به همراه خود ببرند. همچنين مس
و استراحت خودروهاى ترانزيتى مشخص خواهد شد و رانندگان در 
ــكل دقيق رصد مى شوند و  طول زمان حضور خود در تركيه به ش
بايد تعهدنامه اى مبنى بر عدم توقف و انتظار در شرايط غيرضرورى 
امضاء كنند. تركيه همچنين اعالم كرده رانندگان تبعه اين كشور نيز 
در صورتى كه عالئم بيمارى داشته باشند براى درمان و قرنطينه به 
محل هاى مشخص شده ارجاع داده خواهند شد و در غير اين صورت 

بايد به مدت دو هفته در قرنطينه باقى بمانند.

اعالم شرایط تردد خودروهای ترانزیت در مرز ایران و ترکیه 

مدير اعتبارات بانك مركزى شرايط دريافت وام ازدواج 50 ميليون تومانى براى هريك از 
زوجين را تشريح كرد. به گزارش صدا و سيما، شهرزاد دانشمندى، درباره پرداخت وام 
ازدواج به زوجين، اظهاركرد: طبق قانون قرار شده امسال براى كسانى كه از يكم فروردين 
سال 96 تاكنون وام ازدواج نگرفته اند، به هر يك از زوجين 50 ميليون تومان وام با دوره 
بازپرداخت 7 ساله اختصاص يابد.

ــت  آفتـاب يـزد – گـروه اقتصـادى: صنع
خودروسازى ايران به ويژه در حوزه 2 خودروساز 
بزرگ و دولتى كشور عمدتا زيان ده بوده اند و جز 
ــاز خصوصى معدود مانند بهمن و  چند خودروس
ــركت هاى خصوصى هم  كرمان خودرو، حتى ش

سودشان ناچيز بوده است.
ــناس صنعت خودرو  ــين كاكايى، كارش اميرحس
ــو با روزنامه "آفتاب يزد" در خصوص  در گفت وگ
ــورهاى خارجى به  ــت كش ــاوت رضاي داليل تف
ــكاى آنها به  ــدى خودرو و ات ــود 7 تا 8 درص س
ــود  ــاس با ايران كه رقم س ــود ليزينگ در قي س
ــيار باالست،  ــازان از فروش خودرو بس خودروس
ــد از ابعاد واقع بينانه  ــئله را باي مى گويد: اين مس
ــاوت زمانى و مكانى توليد و فروش خودرو  و متف
ــورهاى ديگر قضاوت كرد. چرا كه  در ايران با كش
2خودروساز بزرگ ما در 2 سال گذشته 40هزار 
ــتند و رانت  ميليارد تومان زيان هم به جا گذاش
سودهاى حاصل شده نيز فقط عايد يك ميليون 

و 600 هزار خريدار آن شد.
وى با بيان اينكه در شرايط ابرتورمى ايران كه به 
ــال تورم آن دورقمى بوده است امكان  جز يك س
توليد با صرفه و با ثبات اقتصادى براى بنگاههاى 
ــت و مقايسه سود 7 درصدى  توليدى فراهم نيس
ــورهايى كه نرخ  ــازهاى اروپايى در كش خودروس
تورم يك درصد و بهره بانكى آنها 25 صدم درصد 

است قياسى مع الفارق است.
ــود به اين نكته  ــريح اين دليل خ كاكايى در تش
ــد سود  ــاره كرد كه وقتى تورم 22 درصد باش اش
ــت و نه  ــه معناى 2 درصد زيان اس 20 درصد ب
ــه دولت در قبال حل  ــود اظهار مى كند: اگرچ س
ــئله خودرو در ايران و  ــاختارى مس اساسى و س
ــود  ــزوم تحوالت مثبت در آن به گونه اى كه س ل
واقعى عايد خود توليد كننده شده و آنها نيز روى 
ــطح كمى و كيفى آن  كيفيت خودرو و ارتقاى س
ــى را جوابگو بوده و  ــه ميزانى كه تقاضاى داخل ب
ــت آورد مى گويد: دليل  حتى بازار خارجى به دس
ــازها در بورس نيز عواملى ديگر  ــود خودروس س
است كه همچون بسيارى واحدهاى ديگر داليلى 
ــد از منطق اقتصادى و  ــود عاي غيراقتصادى و س

رشد توليد و صادرات داشته است.
ــان اينكه  ــودرو با بي ــناس صنعت خ ــن كارش اي
ــازيهاى ايران سرمايه گذارى جدى روى  خودروس
ــته اند و خطوط كنونى  خطوط توليد جديد نداش
ــا آنها صرفه  ــت و توليد ب ــت دوم اس عمدتا دس
اقتصادى ندارد اظهار مى دارد: شوربختانه وكالى 
ــعارى به  ــى و ش مجلس با اتخاذ مواضع احساس
ــى سياستهاى توليد و  جاى كمك به حل اساس
ــى در تحول كمى و  ــازار خودرو در ايران، كمك ب

كيفى خودرو در ايران نداشته و ندارند.
ــش فروش  ــراى طرح پي ــان اينكه اج ــا بي وى ب
25هزار خودرو توسط 2 شركت بزرگ خودروساز 
ــى اقدامى  ــم قرعه كش ــور با برگزارى مراس كش
عاقالنه در هيچ اقتصادى در جهان نبوده و نيست 
مى گويد: سرمايه گذارى تنها شرط افزايش توليد 
ــرمايه گذارى در فناورى هاى  ــت و س خودرو اس
ــت و به  ــد هم نيازمند اختصاص بودجه اس جدي
ــت خودرو نيز در عمل اين  دليل زيان دهى صنع

اقدام رخ نمى دهد.
وى با بيان اينكه روش فروش بصورت قرعه كشى 
ــال  ــى متقاضيان بازار خودرو را تا پايان امس مدت
ــفانه  ــد: متاس ــرد، مى افزاي ــد ك ــرگرم خواه س
ــتگذاران با اين استدالل كه بنا داريم بازار  سياس
ــودرو به متقاضيان  ــودرو را كنترل كنيم و خ خ
واقعى عرضه شود، عمال بازار گسترده اى را ايجاد 
ــدت براى سرمايه گذارى تحريك  كردند كه به ش

شده و حاال حاال تشنه خواهد بود.
ــگاه علم و صنعت ايران  عضو هيئت علمى دانش
ــراى فروش  ــت ب ــد دول ــت جدي ــراى سياس اج
خودروسازان را به لحاظ مديريت بازار و همچنين 
توليد اقدام اشتباهى مى داند و مى گويد: تا پيش 
از اين توليد با سياست هاى قيمت گذارى با مشكل 
ــت جديد فروش نيز  روبرو بود، اما امروز با سياس
بازار تقاضا نيز به شدت تحريك شده است؛ البته 
پيش از اين نيز بازار خودرو به جهت قيمت هاى 
ــاد در بازار،  ــتورى و ايجاد اختالف قيمت زي دس
ــرمايه گذاران  پالس مثبتى را براى خريداران و س
براى كسب سود از اين بازار مخابره كرده بود، اما 
اجراى قرعه كشى رسما بازار تقاضا را تحريك كرد 
ــخصى كه نيازى براى خريد  و موجب شد هر ش
ــرايط جديد فروش براى محك  نداشت نيز با ش

شانسش وارد اين بازى شود.
ــن جريان بازار  ــت با ادامه اي ــى معتقد اس كاكاي
ــن هم بدتر  ــال از اي ــودرو و تقاضا تا پايان س خ
خواهد شد، زيرا مردم به تدريج متوجه مى شوند 
ــان  ــت و شانس ش ــى بزرگى اس كه چه قرعه كش
ــود  ــت آوردن دهها ميليون تومان س را براى بدس
بادآورده و ظرف يك شب بصورت مجانى امتحان 

خواهند كرد! 
ــف از اينكه  وى با ابراز تاس
ــق  ــا منط ــتگذاران ب سياس
ــد  ــادى مى خواهن غيراقتص
ــت  ــاد خودرو را درس اقتص
كنند، مى گويد: هر دو طرف 
ذى نفع هم ناراضى تر از قبل 
ــوند، به طورى كه در  مى ش
ــاز هر  اين جريان خودروس
روز زيان بيشترى را متحمل 
ــان اين  ــود و متقاضي مى ش
بازار نيز در سوى ديگر براى 

خريد خودرويى ثبت نام مى كنند كه عمال شانس 
آنها نسبت به گذشته بسيار كمتر است.

ــف از  ــناس صنعت خودرو با ابراز تاس اين كارش
رونق بازى با پول به جاى توليد و فعاليت مولد و 
تبعات سوء اين جريان بر اقتصاد كالن در كشور 
ــال گذشته تفكرات اصلى  اظهار مى دارد: در 2 س
حاكم بر سياست گذارى در صنعت خودرو، عمال 
ــاى توليد بود كه  ــرات متمركز بر بازار به ج تفك
ــن صنعت بوده  ــال نابود كننده اي ــه آن كام نتيج
است حتى با تغيير وزير صمت نيز همچنان اين 

سياستها ادامه دارد.
ــاره به آغاز اين جريان از اوايل سال  كاكايى با اش
ــد كه  ــح كرد: البته به هر نحو اعالم ش 97 تصري
ــاد صنعت خودرو نابود خواهد  با اين روش اقتص
ــى توجهى نكرد و امروز هم  ــد، متاسفانه كس ش
ــت كه چرخ توليد در اين صنعت  ــخص نيس مش
چگونه مى چرخد چون با 40 هزار ميلياردتومانى 
ــد و 30 هزار  ــته زيان كردن ــال گذش كه در 2 س
ــال با قيمت گذارى فعلى  ميلياردتومانى كه امس
تحميل خواهد شد اين سوال مطرح مى شود كه 

محل اين زيانها از كجا قرار 
است جبران شود.

ــر اينكه تا  ــد ب ــا تاكي وى ب
ــذارى  قيمت گ ــه  ك زمانى 
ــكل ادامه  خودرو به اين ش
يابد توليد هر خودرو زيان ده 
ــود، ابزار اميدوارى  خواهد ب
ــت وزارت  ــرد كه سرپرس ك
ــس جمهورى  رئي و  صمت 
ــس جديد در  با كمك مجل
ــيوه قيمت گذارى خودرو  ش
ــى نمايند؛  ــرى اساس بازنگ
زيرا اين روش قيمت گذارى كنونى مسير درستى 
ــازان تحميل شده و آنها  ــت كه به خودروس نيس
ــود را در كميت و كيفيت توليد بروز  هم عدم س

خواهند داد.
ــارد تومان  ــان 40 هزار ميلي ــاره به زي وى با اش
خودروسازان در 2 سال گذشته مى گويد: به زبان 
ــال گذشته باالى 40 هزار ميليارد  ديگر در 2 س
ــان رانت به حداكثر يك ميليون و 600 هزار  توم
ــده است در حالى كه  نفر خريدار خودرو داده ش
ــت و در  ــور اس اين عدد بيش از يارانه نقدى كش
واقع با اين اقدام يارانه نقدى 58 ميليون نفر بين 
ــون و 600 هزار نفر كه نقدينگى  فقط يك ميلي
ثبت نام در خريد خودرو را داشته اند تقسيم شده 

كه اين مسير ناعادالنه و اشتباه است.
ــودرو در عين حال  ــت خ ــناس صنع ــن كارش اي
ــروش و قيمت ها را  ــازان را در ف تالش خودروس
چارچوب سياست گذارى ها و اجراى تصميمات و 
ــت و گفت: نگرانى امروز  سياستهاى دولت دانس
ــت كه  ــال جارى اس از وضعيت اين صنعت در س
ــزار ميلياردتومانى  ــل پيش بينى 30 ه زيان قاب

ــال از چه محلى جبران خواهد شد؛ چرا كه  امس
ــى از زيان خودروسازان  ــارت ناش قطعا تمام خس
ــهامداران اين  را دولت نمى پردازد بلكه مردم و س
شركتها هستند كه درصدى از اين زيان از جيب 

آنها پرداخت مى شود.
ــزاران ميلياردى  ــارت ه ــى نابودى و خس كاكاي
ــب رضايت يك  ــه صنعت خودرو در مقابل كس ب
ــوان مى كند و  ــر را نگران كننده عن ــون نف ميلي
ــه اگر كار يكى از  ــد: از اين ترس دارم ك مى گوي
ــازان به ورطه ورشكستگى برسند،  اين خودروس
اين اتفاق بخش زيادى از صنايع مختلف كشور را 

نيز متاثر كرده و نابود خواهد كرد.
ــركت "ارج" به عنوان يك برند  ــا مثال از ش وى ب
ــوازم خانگى كه به دليل تحميل  ملى در توليد ل
ــج در ايران  ــاال و ابرتورم راي ــده ب هزينه تمام ش
ــه دليل  ــتد مى گويد: ب ــا بايس ــت روى پ نتوانس
ــت از منطق سود اقتصادى يك  عدم درك درس
بنگاه توليدى و همچنين فشار مضاعف روشهاى 
پوپوليستى عرضه بدون سود و حتى با زيان يك 
كاال جهت كنترل نارضايتى ها برندى مانند ارج از 

چرخه توليد كاالهاى ايران خارج شد.
ــتفاده  كاكايى در ادامه در خصوص دليل عدم اس
ــى از روش ليزينگ به مانند  ــازان ايران خودروس
ــفانه به  ــى نيز مى گويد: متاس ــورهاى خارج كش
ــال  ــن تجارت ايران به 50 س ــل تعلق قواني دلي
ــا زمان  ــدن آن مطابق ب ــه روز نش ــته و ب گذش
ــيل هاى كالهبردارى ليزينگى در ايران با  پتانس
وجود اينكه چند ليزينگ هم خوب كار مى كردند 
ــان فضاى ابرتورمى در  زياد بود؛ اما به دليل هم
ــعه با  ــاد ايران امكان ايجاد يك چرخه توس اقتص
ــرمايه گذاران فراهم  ثبات و داراى برنامه براى س

نبوده است.

اقتصادى

خودرو

اعداد

تبعات حقوقی برای صادرکنندگان 
آگهی فروش حواله خودرو

ــدار  ــايپا هش رئيس دفتر مركزى حقوقى س
ــه حواله  ــه ممنوعيت معامل ــا توجه ب داد: ب
ــده در طرح هاى اخير  ــاى عرضه ش خودروه
ــت از حقوق  ــا هدف صيان ــازان و ب خودروس
مشتريان و جلوگيرى از تكرار التهاب در بازار 
ــخاص، سايت ها و صفحات  خودرو، عليه اش
ــروش حواله  ــده آگهى ف ــازى تبليغ كنن مج

خودرو اقدام حقوقى خواهد شد.
به گزارش ايرنا، «محمدهاشم سمتى» افزود: 
ــودرو هرگونه نقل و  ــق مصوبه كميته خ طب
ــر كيلومتر  ــت خودروهاى صف انتقال مالكي
ــده در طرح هاى فروش فوق العاده  عرضه ش
و پيش فروش محصوالت گروه خودروسازى 
ــت و  ــورت وكالتى ممنوع اس ــه ص ــايپا ب س
ــنده  ــراى خريدار و فروش ــات حقوقى ب تبع

خواهد داشت.
ــايپا اظهار كرد: سند مالكيت  اين مسئول س
ــن طرح هاى  ــده در اي خودروهاى عرضه ش
ــن و نزد  ــال در ره ــروش، به مدت يك س ف
ــه اين  ــد و معامل ــى مى مان ــاز باق خودروس
ــوى دولت و نهادهاى ذى ربط  خودروها از س

به رسميت شناخته نخواهد شد.
ــده  ــاهده ش ــان اينكه گاهى مش ــا بي وى ب
ــمى  ــتريان به صورت غيررس كه برخى مش
خودروهاى مذكور را معامله مى كنند، گفت: 
ورود به معامله هاى غيررسمى فاقد روش هاى 
ــت و در صورت بروز  ــراى اثبات اس معتبر ب
ــن معامله،  ــى از طرفي ــالف يا فوت يك اخت
ــيار زمان بر و  ــند بس فرآيند انتقال قطعى س
ــل توجه در  ــرف هزينه هاى قاب ــتلزم ص مس

محاكم دادگسترى خواهد بود.
ــوالت  ــايپا محص ــت: س ــمتى اظهارداش س
ــده در طرح هاى فروش فوق العاده  عرضه ش
ــخص  ــاله را فقط به ش ــروش يكس و پيش ف
ــدار تحويل خواهد داد و با هدف كاهش  خري
ــازار، از پذيرش هر نوع  ــطه ها در ب نقش واس

وكالت نامه خوددارى خواهد كرد.
ــى از  ــال حقوق ناش ــد: انتق ــادآور ش وى ي
ــامانه هاى فروش  ــرارداد پيش فروش در س ق
ــل ثبت  ــع ديگرى قاب ــچ مرج ــايپا و هي س
ــت و اين امر، انتقال سوء استفاده افراد  نيس
ــودجو و فروش يك خودرو به چند نفر را  س

تشديد مى كند.
ــايپا ادامه داد:  رئيس دفتر مركزى حقوقى س
ــده براى  ــيده ش با توجه به تمهيدات انديش
ــه امر خريد  ــطه ها ب ــرى از ورود واس جلوگي
ــودرو، ورود به اين  ــاى خ ــروش حواله ه و ف
ــت  معامالت با خطرپذيرى بااليى همراه اس
ــم براى جلوگيرى  و از هموطنان مى خواهي
ــه قرارداد  ــكل از هر گونه معامل ــروز مش از ب
پيش خريد تحت عنوان خريد حواله خودرو 

خوددارى كنند.

17880 تومان
قيمت دالر آمريكا

قيمـت دالر آمريكا دوشـنبه 26 خرداد 
1399 در صرافى هاى بانكى براى فروش، 
بـه 17,880 تومـان رسـيد. همچنيـن 
صرافى هـاى بانكـى هـر دالر آمريكا را 
17,620 تومان خريدارى مى كنند. عالوه 
بر اين، هـر يـورو در صرافى هاى بانكى 
براى خريد 19,520 تومان و براى فروش 

19,880 تومان است.

1.2 ميليون واحد
شاخص كل بورس

 شـاخص كل بورس در ميانـه معامالت 
دوشـنبه 26 خـرداد از يـك ميليـون 
و 200هـزار واحـد عبـور كـرد بـه رقم 
يك ميليـون و 204 هـزار و 789 واحـد 
رسـيد. رشد ديروز شـاخص كل بورس، 

19هزار و 367 واحد بوده است.
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خبر تلگرامى

� رئيس سـازمان دامپزشكى كشور 
طى نامه اى به شهردار تهران خواستار 
رفع پلمب مراكز درمانى دامپزشكى بر 

اساس نظر مجلس شد./ فارس

� سخنگوى سـتاد آزادسازى سهام 
عدالـت گفت: كسـانى كـه 10 خرداد 
اقـدام به فروش سـهام عدالت كردند 
حدود 16 درصد متضرر شدند./ تسنيم

ــان. لوايحى  ــالم بى پاي ــرض س  با ع
ــوراى  كه براى تصويب تقديم مجلس ش
ــت قبل از  ــود بديهى اس ــالمى مى ش اس
ــل و متن لوايح بايد در  تصويب، خود اص
ــل و منافع ملى و  ــوب منطق، عق چارچ
دينى بوده و هيچ نوع تبعات منفى نداشته 
باشند و سپس در مرحله بعد نمايندگان 
محترم مجلس در تصويب يا عدم تصويب 
ــان به  با توجه به تعهدات و پايبندى هايش
نظام اسالمى صاحب اختيار خواهند بود. 
اميدواريم در مجلس يازدهم به اصل لوايح 

پيشنهادى اهتمام جدى و مستمر بشود.
0938...

 شوراى رقابت براساس كدام استدالل 
منطقى آمد مجوز افزايش قيمت داد بعد 
ــوراى رقابت است آيا  ــم اين شورا ش اس
ــمش رقابت است بعد  انحصار موجود اس
هزينه هاى سربار فراوان اين خودروسازان 
ــاليان گذشته  منحصرى را چرا طبق س
ــكن كردن بر مصرف كنندگان كه  سرش
همان پاك كردن صورت مسئله 38ساله 
است چرا هزينه هاى خودشان را با خروج 
ــركت هاى پيچ  از بنگاه دارى بانكدارى ش
ــتخدام هاى چندبرابر  در پيچ اقمارى اس
ــش  ــه بخ ــت ب ــت و دادن مديري ظرفي
غيردولتى كاهش نمى دهند اگر ادله شان 
تورم افزايش قيمت ارز جاى سوال است 
ــته در حمايت از اين  ــم نگذاش دولت ك
خودروسازى هاى انحصارى كه اتفاقا ارز 
ارزان، آب، برق و گاز و انرژى رايگان بازار 

دربست در دسترس شان در اين7سال.
0936...

ــاله يارانه ها اصأل  ــالم. االن ده س  س
ــده، اون وقت هر  يك ريال هم اضافه نش
ــال قيمت برق، آب، گاز و نفت گران  س
ــه، االن به 45هزارتومن چى ميدن  ميش
ــال با افزايش قيمت  دوكيلو برنج. هر س
ــد رقم يارانه ها هم  حامل هاى انرژى باي

زياد بشه.
0919...

ــه خوبى به ياد دارم  كه كفش هاى   ب
ــه اى اغلب  ــه كتانى و پارچ ــى با روي مل
ــرمه اى رنگ كه االن با آب و تاب زياد  س
ــر روز در چند نوبت در تلويزيون براى  ه
ــدود 180 هزار  ــه قيمت ح خريد آن ب
ــابق بر اين  ــغ مى كنند، س ــان تبلي توم
ــى هم  ــدود 40 هزار تومان بود و كس ح
شايد به علت كالس پايين دانستن آن را 
نمى خريد و زياد نمى پوشيدند! ولى حاال 
با وجود گذشت چهل پنجاه سال بعد از 
آن، به علت عدم توان مالى و ضعف مالى 
ــادى، اغلب مردم با وجود قيمت  و اقتص

نسبتاً زياد آن مجبورند آن را بخرند. 
0913...

ــالم): چقدر   حضرت على(عليه الس
ــت است  ــت وفادارى و چقدر زش زيباس

بى وفايى.
0912...

 اينكه هنوز هم مردم براى حل كردن 
ــژاد  ــاى احمدى ن ــه آق ــون ب مشكالتش
ــوزى  نامه ميدن بيانگر محبوبيت و دلس
ــت  همچنين مى دونند  احمدى نژاد اس
تنها كسى كه براى مردم وقت مى گذاره 
و مشكالت مردم رو تا جايى كه دستش 
برسه حل ميكنه در كشور احمدى نژاده 
ــش دارن و  ــر همين مردم قبول به خاط
ــراى همه مردم  ــتش دارن چون ب دوس
ــه آقاى احمدى نژاد و  ارزش قائله بايد ب
همه كسانى كه گره از مشكالت مردم باز 
مى كنند خدا قوت گفت و بهشون گفت 

دمت گرم. بهزاد ازگيالن
0911...

ــش  ــالمى بي ــوراى اس ــس ش  مجل
ــت و  ــال و برقرار اس ــه فع ــار ده از چه
ــپرى  ــيرين و تلخى را س تجربه هاى ش
ــت نمايندگان  ــار اس ــت. انتظ كرده اس
محترم با نگاهى گذرا به گذشته مجلس، 
نگذارند لحظات تلخ حاصل از تصميمات 

غلط تكرار شود.
0938...

 سالم. پيشنهاد مى كنم به دولت به 
فوريت مصوب كنند كسانى كه بيش از 
سه ماشين با كمتر از سه سال از ساخت 
ــات يا  ــمول مالي ــد مش ــار دارن در اختي
عوارض بيشتر شهردارى شوند. شناسايى 
ــت  ــخت نيس افراد ثروتمند زياد هم س

هماهنگى مى خواد.
0915...

پيام هاى مردمى در صفحات 8-6-3

روى خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427
يك كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با آفتاب يزد مطرح كرد

نگرانى از تكرار«ارج» براى سايپا و ايران خودرو
� رانت سود خودرو در 2 سال گذشته به جيب يك ميليون و 600 هزار خريدار رفته است نه خودروسازان!

� زيان قابل پيش بينى 30 هزار ميلياردتومانى خودروسازان امسال از چه محلى جبران خواهد شد!؟



ــينما با اشاره به اهميت محصوالت  جواد نوروزبيگى، تهيه كننده س
ــينمايى در روزهاى قرنطينه و حمايت دولت از اين چرخه گفت:  س
«تمام كسب و كارها لطمه ديده اند اما موضوع فرهنگ بايد اهميت 
بيشترى داشته باشد چون در اين روزهايى كه مردم خانه نشين بودند 
ــرگرمى و گذران وقت  ــينما موجب س ديديم چطور محصوالت س
شد و آثار سينمايى توانستند مفيد ظاهر شوند. در اين شرايط تنها 
ــينماگران داشت مالى  است كه اى كاش  حمايتى كه مى توان از س
دولت كمك خود را معطوف به سينماگرانى نكند كه در اكران عيد 

ــامل  ثبت نام  كرده اند، چرا كه وام هاى حمايتى تنها ش
ــده است.» نوروزبيگى با تاكيد بر تسريع  اين فيلم ها ش
در بازگشايى فضاهاى فرهنگى مثل سالن  هاى سينما و 
تئاتر گفت: «دولت بايد هرچه سريع تر فضا را باز كند، 
چرا كه سينما آسيب ديده، تئاتر آسيب ديده، استوديوها 

آسيب ديده اند و البته ما اين موضوع را اعالم كرده بوديم و پيش بينى 
ــبكه نمايش  كرده بوديم كه با كارهايى از قبيل اكران آنالين در ش
خانگى نمى توان جلوى ضرر و زيان چرخه اقتصادى سينما و ديگر 

حوزه  هاى فرهنگى را گرفت. پيش بينى مان درست بود 
و ميزان فروش و برگشت سرمايه توسط نمايش آنالين 
ــت.» به گزارش برنا، اين  بسيار اندك بود و جوابگو نيس
تهيه كننده در مورد تاثير كرونا روى هزينه هاى ساخت 
فيلم و باال رفتن دستمزد عوامل هم گفت: «بحران كرونا 
همانطور كه هزينه  هاى جارى را باال برده است موجب افزايش قيمت 
در پروسه توليد فيلم هم شده و تمام اين گرانى ها به پاى سرمايه گذار 
و تهيه كننده است و بايد پاسخ گرانى همه چيز تا دستمزدها را بدهد.»
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 حميدرضا عطايى به «خانه امن» پيوست

 بحران کرونا موجب افزایش هزینه تولید فیلم شده است

حميدرضـا عطايى كه تجربه بازى در «مختارنامـه» را دارد، براى ايفاى يكى از نقش هاى 
اصلى، به گروه بازيگران سريال «خانه امن» به تهيه كنندگى ابوالفضل صفرى و كارگردانى 
احمد معظمى پيوست. به گزارش مهر، عوامل ساخت سريال پيش از اين با «سارق روح» 
سراغ فرقه هاى انحرافى رفته؛ در «ترور خاموش» مباحث مافيايى موادمخدر را افشا كرده 

و حاال در «خانه امن» روى موضوعات جاسوسى- امنيتى دست گذاشته اند.

آفتاب يزد – گروه فرهنگى: چندى پيش فرهاد 
ــنده ادبيات كودك و نوجوان در  ــن زاده نويس حس
گفتگويى درباره پرداختن به مسائل نوجوانان و نقش 
ادبيات بر جلوگيرى از خشونت هاى خانگى اظهاراتى 
ــرد. در اين گزارش بنا داريم به مهمترين  را بيان ك
ــنده ادبيات معاصر  ــخنان اين نويس بخش هاى س

سرزمينمان بپردازيم. 
ــترين  ــا در جامعه اى زندگى  مى كنيم كه بيش * م
ــرد، از  ــورت مى گي ــر آن ص ــرل ب ــارت و كنت نظ
ــه تا محيط  ــگاه گرفت ــه و دانش مهدكودك، مدرس
ــز تفريحى و اينترنت. اما هيچ گاه از خود  كار و مراك
ــيم با وجود اين همه كنترل از راه دور و از  نمى پرس
راه زور چه نتيجه اى عايدمان شده است؟ جامعه با 
اين همه سياست هاى هدايتى به كجا رسيده است؟ 
ــاوت  ــيار متف ــى بس ــه موضوع ــروز ب ــزارش ام گ
مى پردازد؛ موضوعى كه سخنان فرهاد حسن زاده ما 
ــت كه با اينكه چند روزى از اتفاقى كه  را بر آن داش
ــيم گذشته، اما به اين  مى خواهيم درباره اش بنويس
ــه صحبت كردن درباره اين مسائل  دليل كه هميش
ــوده و طبيعتاً آنچنان كه  جزو تابوهاى اجتماعى ب
بايد و شايد درباره شان سخن به ميان نيامده، به آنها 
مى پردازيم. حتماً خاطرتان هست كه چند روز پيش 
پدرى در يكى از روستاهاى شمال كشور به وسيله 
ــاله اش را گرفت. اتفاقى  ــان دختر 13 س داس، ج
ــويم بسيارى از ما در شكل گيرى  كه اگر مدعى ش
ــوده ايم، بيراه نگفته ايم. يكى از  ذهنى آن دخيل ب
ــخنى  مهمترين داليلى كه اين ادعا را مى كنيم، س
است كه فرهاد حسن زاده در اين بخش عنوان كرده 
ــت. او بيان مى كند نظارت و كنترلى كه توسط  اس
بخش هاى مختلف اجتماعى كه طبيعتا مهمترين 
ــد، روى رفتار كودكان و  ــا مى تواند خانواده باش آنه
نوجوانان صورت مى گيرد اقدامى خوب و پسنديده 
ــت چرا كه حداقل اين حسن را  دارد كه جلوى  اس
اتفاقاتى كه ممكن است براى فرزندان ما رخ بدهد را 
مى گيرد، مثال اينكه به فرزندمان بگوييم «سوار ماشين

 غريبه ها نشو» يا «اگر كسى بهت گفت منو مامانت 
ــتاده تا تو رو پيش اون ببرم، به حرفش اعتماد  فرس
ــى اجتماعى به اين  ــا او نرو» در روانشناس نكن و ب
مى گويند پيشگيرى قبل از وقوع اتفاق. اما هنگامى 
ــت و حساب شده  ــيم و درس كه كارمان را بلد نباش
ــارت  و كنترل رفتارهاى عزيزانمان نپردازيم،  به نظ
محكوميم كه از آن سوى پشت بام سقوط كنيم. چرا 
ــه عمال نه تنها به وظيفه خودمان در بيدار كردن  ك
ــت عمل نكرده ايم، بلكه مقدماتى  فرزندانمان درس
ــا در موقعيت هاى ــم آورده ايم كه آنه ــم فراه را ه

 حساس دست به انتخابهاى نادرست بزنند. پرسش ها 
ــين جيم كردن هاى پياپى فرزندان از صبح تا  و س
شب مقدمه رخ دادن اتفاقاتى شبيه اتفاقى كه براى 
«رومينا» افتاد را ايجاد مى كند. اينكه صبح زود كه 
ــد او را هدف آماج بمباران سواالت  نوجوان بيدار ش
ــته شدن او  خودمان قرار دهيم، نتيجه اى جز خس
ــزده ايم. «چرا االن  ــدنش از ما را رقم ن و فرارى ش
ــدى؟ چرا وقتى ميرى دستشويى  از خواب بيدار ش
ــيدى؟ چرا  دير مياى بيرون؟ چرا اين لباس رو پوش
موهاتون اين شكلى شونه كردى؟ چرا با تلفن زياد 
ــه كجا بودى؟ با كى  ــرف مى زنى؟ بعد از مدرس ح
ــتت بهت چى گفت؟ چرا با فالنى  بودى؟ اون دوس
دوستى؟ چرا دير اومدى خونه؟ چرا هنوز بيدارى؟ 
ــرا اينقدر  ــتى؟ چ ــدر جلو آيينه مى ايس چرا اينق
ــت ــرا غذاتو درس ــت، چ ــاى اينترن ــينى پ ــى ش م
 نمى خورى؟ چرا همش ميرى تو اتاقت؟ و .... » خودمانيم،

ــوال خسته كننده است ديگر، نيست؟   اين همه س
ــوالها؟  ــه نتيجه اى مى خواهيم بگيريم از اين س چ
ــى را مى خواهيم متهم كنيم؟ فرزند ما اگر  چه كس
ــى و امنيت نكند،  ــاس راحت در خانه خودش احس
ــت در كجا چنين احساسى را تجربه كند؟  قرار اس
نتيجه اى كه اين سواالت و به قول معروف اين پاپيچ 
شدن ها حاصل مى كند نه تنها مثبت نيست، بلكه 
مى تواند فاجعه بار هم باشد. اين مسئله را مى شود از 
ــواده به كل جامعه نيز تعميم داد و آنطور  درون خان
كه فرهاد حسن زاده مى گويد به اين نتيجه رسيد 
ــه در جامعه رخ  ــدى ك ــيارى از اتفاقات ب ــه بس ك
ــا و كنترل هايى  ــى دهد، نتيجه همان نظارت ه م
ــت كه در بخش هاى مختلف جامعه وجود دارد.   اس
ــت كه هيچ  ــخن اصال به مفهوم نيس ــه اين س البت
نظارت و كنترلى نبايد انجام شود، چرا كه اگر چنين 
ــود. نمى توان  ــود سنگ روى سنگ بند نمى ش ش
ــن و مقررات و پيگيرى  ــان كرد كه وضع قواني كتم
ــط برخى مراجع است كه امنيت و آرامش  آنها توس
ــى كند. منظور نظر ما،  ــر جامعه اى را تضمين م ه
كنترل بيش از حد برخى رفتارهاى اجتماعى است 
كه نمونه آن پيشتر بيان شد، كنترلى كه اگر كمى از 

درجه حساسيت آن بكاهيم، به 
احتمال بسيار زياد نتايج بهترى 

را عايدمان مى كند.
* ادبيات مى تواند بازتاب دهنده 
مسائل نوجوانان باشد و از دردها 
حرف بزند. ادبيات و كتاب هاى 
ــتان نه شفادهنده هستند  داس
ــده. اما عده اى  و نه تخريب كنن
ــان حقايق  ــا بي ــتند كه ب هس
ــد و به بهانه   مخالفت مى كنن
سياه نمايى مانع بيان اين گونه 

واقعيت ها مى شوند. 
پيشتر بيان كرديم كه بعضى به 
اين دليل كه كار را بلد نيستند، 
محكوم هستند كه از آن سوى 
پشت بام بيفتند. اتفاقا اينگونه 
افراد با اينكه راه درستى را پيش 
نگرفته اند، اما هميشه معتقدند 
كه عملكردشان كامال منطقى

ــخن ديگر تحت  ــت، به س  اس
ــرايطى حاضر نيستند  هيچ ش
ــتباه  ــير را اش بپذيرند كه مس
مى روند. آنها مى گويند هر راهكار 
ــرى جز راهكار آنها از پايه  ديگ
ــوردار  ــاس حقيقى برخ و اس
ــت و در دنياى واقعى رخ  نيس
نمى دهد، به همين دليل اين 
ــى تابند. اما  ــا را برنم راهكاره
واقعيت اين است كه راهكارى 
ــش گرفته اند  ــا در پي كه آنه
ــى نتايج  ــت، گاه ــتباه اس اش
شوم اين راهكارهاى اشتباه را 
ــم خود مى بينند،  هم به چش

ــينى نمى كنند.  اما باز هم از موضع خود عقب نش
در حاليكه غافلند از حقيقت ماجرا، غافلند از اينكه 
خيلى راحت مى توانند با تغيير نگرش خودشان به 
ــان  ــرايط بهترى را براى خود و فرزندانش زندگى ش
مهيا كنند. مهمترين اشكال اينگونه افراد اين است 
كه حاضر نيستند با واقعيت مواجه شوند. در حاليكه 
واقعيت خودش را با ابزارهاى مختلفى مانند ادبيات، 
تئاتر و سينما به آنها نشان مى دهد، اما باز هم نوع 
نگاهشان به زندگى را تغيير نمى دهند. مشكل اصلى 
اينجاست كه آنها ابزار را نيز قبول ندارند و معتقدند 
مثال ادبيات به وجود آمده تا را شعر و داستان پديد 
ــن. كه اگر چنين نگاهى را هم به ادبيات  آورد، همي
داشته باشيم باز با اين پرسش مواجه مى شويم كه 
اين شعر و ادبيات چه مى خواهند بگويند؟ اينگونه 
افراد اگر به مفهوم شعر و داستان توجه كنند باز هم 
ــان تغيير خواهد كرد، اما مشكل اينجاست  نگرشش
ــعر و داستان را قبول ندارد و  كه آنها اين رويكرد ش
معتقدند شعر و داستان، فقط شعر و داستان هستند 
ــن زاده بيان مى كند  ــچ. اما فرهاد حس و ديگر هي
ــائل مختلف قشرهاى  كه ادبيات بازتاب دهنده مس
ــت و مشخص است  گوناگون از جمله نوجوانان اس
وقتى چيزى بازتاب پيدا مى كند، يعنى اتفاق افتاده 
ــينما و تئاتر ابزارهايى هستند كه  است. ادبيات، س
ــيله آنها، اتفاقاتى را كه در جامعه  هنرمندان به وس
رخ داده بازتاب مى دهند. نمونه بارز اين بازتاب ها، 
فيلم سينمايى «خانه پدرى» كيانوش عيارى است 
ــونت عليه دختران  ــئله خش كه بازتاب همين مس
نوجوان و جوان را در جامعه نشان مى دهد. عالوه بر 
اين، رفتارهاى اشتباه نظارتى و كنترلى كه از سوى 
والدين صورت مى گيرد را نيز نشان مى دهد.  اما به 
همان داليلى كه مطرح شد، بسيارى از افراد چنين 
ــدند كه كيانوش  ــى را بر نتافته و مدعى ش ماجراي
عيارى درباره موضوع فيلمش دست به سياه نمايى 
زده، چرا كه اساسا محال است اتفاقى كه در «خانه 
ــرزمين ما  ــه هاى پدرى س ــدرى» رخ داد در خان پ
بيفتد، اما متاسفانه ديديم كه رخ داد. غم انگيزترين 
ــت كه پس از رخ دادن قتل  ــمت ماجرا اين اس قس
«رومينا» آن عده هنوز بر موضع خود پافشارى مى 
كنند و برتر اينكه معتقدند كه اكران «خانه پدرى» 
باعث رخ دادن حادثه قتل «رومينا» شد، در حاليكه 
واقعيت اين است كه «خانه پدرى» آمده تا مانع رخ 

دادن اتفاق تلخ در خانه هاى پدرى ديگر شود. 
* نظارت بر كتاب ها، ادبيات را به ادبياتى بى خاصيت 
ــت، تبديل  ــز خوب و مثبت اس ــه در آن همه چي ك
ــالت ادبيات اين است كه  مى كند. در حالى كه رس

هم از زشتى ها بگويد و هم از زيبايى ها. 
ــت كه چرا بسيارى از ما عادت داريم  مشخص نيس
ــان را بهترين جلوه دهيم و بگوييم همه چيز  خودم
ــريط ايده آل قرار  ــت، زندگى در ش گل و بلبل اس

داد و هيچ مشكلى در هيچ 
بخشى وجود ندارد. چنين 
ــراى اينكه به  ــتى ب برداش
زندگى اميدوار باشيم شايد 
ــد، اما زمانى كه  خوب باش
ــر رفته و از  ــدش فرات از ح
دايره «بعضى چيزها خوب 
ــره «همه  ــه داي ــت» ب اس
ــت»  ــده آل اس ــا اي چيزه
مشكالت  كند،  مكان  نقل 
و مسائل بسيارى را ايجاد 
ــى اوقات  ــد. گاه ــى كن م
ــى فراموش مى كنند  برخ
كه حتى در مدينه فاضله 
ــت بعضى  ــم ممكن اس ه
ــد خوب هم چيزها در ح

ــه  ــد ب ــه رس ــد، چ  نباش
ايده آل. چرا كه در ميان همه 
ــان  آدمهايى كه عملكردش
ــن حالت ممكن  در بهتري
ــت باز هم كسانى پيدا  اس
ــه قول  ــوند كه ب ــى ش م
ــوش بدوانند و  ــروف م مع
ــت انجام  ــان را درس كارش
ندهند. اما گويا ما فراموش 
كرده ايم كه در بسيارى از 
موارد اوضاع نه تنها خوب 
نيست، بلكه خيلى هم بد 
فراموشى  اين  دليل  است. 
هم اين است كه چشممان 
ــا  ــتى ه ــه روى پلش را ب
بسته ايم و فقط خوبى ها را 
مى بينيم و به خاطر معتقد 
بودن به اين عقيده، گمان مى كنيم همه بايد مثل

ــانهاى   ما به دنيا بنگرند، بنابراين انتظار نداريم انس
ديگر بدى ها را ببيند و اگر در اين ميان عده اى پيدا 
ــدند كه بدى ها را ديده و بيان كردند، برافروخته  ش
ــتباه  ــما داريد اش ــى گوييم كه ش ــويم و م مى ش
مى كنيد. فرهاد حسن زاده در اين بخش از سخنانش

ــم عموما  ــتى ه ــى كند كه چنين برداش ــان م  بي
ــت كه پيشتر به  حاصل، همان نظارت و كنترلى اس
ــاره كرديم. به زعم نويسنده كتاب «ماجراى  آن اش
روباه و زنبور» همان نظارت باعث مى شود كه تفكر 
ــت» در ميان برخى افراد پديد  «همه چيز خوب اس
آيد، چون بدى ها را نمى بينيم، در هنگام نظارت و 
كنترل روى تمام بدى ها خط كشيده و آنها را حذف 
مى كنيم و به جايش فقط به خوبى ها مى پردازيم، 
ــود كه آثار فرهنگى حداقل در حوزه  اينگونه مى ش
ــود از «همه چى آرومه، من چقدر  ادبيات پر مى ش
خوشبختم» در حاليكه همانطور كه پيشتر بيان شد 
ــالت ادبيات، تئاتر و سينما بيان جزئيات پيدا و  رس
پنهان اتفاقات رخ داده در جامعه است. اتفاقاتى كه 
برخى از آنها زيبايند و حال آدمى را خوب مى كنند 
ــتند و قلب انسان را  ــت هس و بعضى ديگر نيز زش

آكنده از اندوه و درد مى كنند. 
ــاخته ايم و  ــان داده ما از هرچه تابو س * تجربه نش
ــت. بايد  ــذف كرديم راه خودش را پيدا كرده اس ح
ــد، پل ساخت.  نگاه ها را عوض كرد. بايد به جاى س
بايد هنر عشق ورزيدن را به كودكان مان بياموزيم تا 
ــش را به مهر و صلح و  ــونت و كينه و قهر جاي خش

مدارا بدهد.  
ــخنان  ــه در اين بخش از س ــش مهمى ك اما پرس
ــن زاده مطرح مى شود اين است كه آيا  فرهاد حس
ــئله، مسئله هم پاك مى  با پاك كردن صورت مس
ــود؟ به اين مفهوم كه اگر ما بدى ها و زشتيهاى  ش
ــى  ــار ادب ــا را در آث ــم و آنه ــه را نبيني درون جامع
ــان ندهيم، آن بدى ها و  ــور كنيم و نش مان سانس
ــتى ها از جامعه رخت بر مى بندند، يا اينكه به  زش
ــان دادن راهكارهاى  ــنگرى ما و نش علت عدم روش
اصولى به افراد مختلف جامعه در هنگام مواجه شدن 
ــتر و بيشتر  با چنين موقعيت هايى روز به روز بيش
ــوند؟ اگر «خانه پدرى» ها را توقيف كنيم و  مى ش
ــويم كه چنين اتفاقاتى در سرزمين ما رخ  مدعى ش
نداده و نخواهد داد، مشخص است كه زمينه را براى 
ــرده ايم. چرا كه منكر قتل  قتل «رومينا» فراهم ك
ــده ايم و چون منكر  «ملوك» در «خانه پدرى» ش
شده ايم، طبيعتا كارشناسى نكرده ايم كه اگر پدرى 
در موقعيت هاى اين چنينى قرار گرفت چه رفتارى 
ــى  منطقى را بايد در پيش بگيرد و چون كارشناس
نكرده ايم، هيچ راهكارى را هم ارائه نداده ايم. همه 
اينها باعث مى شود كه پدر دخترى به نام «رومينا» 
ــدن با آن  ــه با اتفاقى كه درباره مواجه ش در مواجه

هيچ چيزى نمى داند با داس به جان دخترش بيفتد 
و او را بكشد. همين چند روز پيش بود كه در يكى از 
كانال هاى تلگرامى پدرى در مواجه شدن با اتفاقى 
شبيه اتفاق «رومينا» براى اينكه دخترش را تنبيه 
ــى را انجام ندهد او را  ــد تا او ديگر چنين خطاي كن
ــرش را از ته بتراشد،  مجبور كرده بود كه موهاى س
دخترك در عكسى كه همراه با آن خبر منتشر شده 
بود، گريه مى كرد. صادقانه اگر بنگريم مى پذيريم 
ــت تا ديگر  ــه همين گريه براى آن دختر بس اس ك
ــى بينيم كه پدر  ــود را تكرار نكند. اما م ــد خ كار ب
ديگرى در سرزمين ما در مواجهه با خطاى دخترش 
ــن راه كه همان  ــتناكترين و بى رحمانه تري وحش
ــتن با داس است را انتخاب مى كند. اين همان  كش
مسئله اى است كه نويسنده كتاب «مهمان مهتاب» 
ــق ورزيدن به كودكان  ياد  ــه عنوان هنر عش از آن ب
ــه مهر و ــوزد ك ــى آم ــا م ــه آنه ــد كه ب ــى كن م
ــونت و كينه و قهر و  ــح و مدارا را به جاى خش  صل

فرزندكشى دلشان قرار دهند.
ــان نبايد  ــط نوجوان ــان را فق ــاى نوجوان * كتاب ه
ــه بزرگ ترها هم بايد آنها را بخوانند تا  بخوانند، بلك
بتوانند درك بهترى از دنياى نوجوانان پيدا كنند.  

ــير براى دريافت راه كارهاى درست  اما حال كه مس
ــاس بسته  ــدن با موقعيت هاى حس براى مواجه ش
است، بهتر است والدين براى شناخت بهتر روحيات، 
ــان به  ــاى مختلف فرزندانش ــا و كرداره ــليقه ه س
ــندگان مختلف از جمله  مطالعه كتابهايى كه نويس
ــند،  ــراى نوجوانان مى نويس ــن زاده ب ــاد حس فره
مبادرت ورزند تا از اين طريق حداقل بتوانند ارتباط 
ــته باشند و به آنها  ــان داش عاطفى ترى با فرزندانش
ــت آنها  ــد كه بهترين و مطمئن ترين دوس بفهمانن
ــان است و  ــتى كه هميشه دلسوزش هستند، دوس
ــان را مى خواهد. خواندن كتابهاى  خير و صالحش
نوجوانان توسط بزرگساالن حسن ديگرى هم دارد، 
اينكه والدين يادشان مى آيد كه خودشان هم زمانى 
ــوان بودند و رفتارهاى خاص آن دوران را انجام  نوج
ــان  مى دادند، بنابراين در مى يابند كه اگر نوجوانش
ــام داد، در مواجهه با آن اقدام،  ــتى انج اقدام نادرس

رفتار منطقى ترى را در پيش بگيرند.

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

77 فرهنگى

 تحليلى بر اظهارات فرهاد حسن زاده درباره نقش ادبيات در كاهش خشونت عليه كودكان

 جایزه برایوقتى واژه ها عشق و مهربانى را معنا مى كنند

 «در جستجوی فریده» 

فيلم مستند «در جستجوى فريده» به كارگردانى 
ــوى در روز ــى و آزاده موس ــوروش عطاي ك

ــن (24 خرداد ماه) برنده جايزه صلح   13 ژوئ

و عدالت از چهارمين جشنواره بين المللى منا 
ــد.  اختتاميه چهارمين جشنواره  در هلند ش
ــهر الهه  ــالن تئاتر ش ــى منا در س بين الملل
ــه فيلم هاى منتخب  ــد ك در حالى برگزار ش
ــورت آنالين پخش  ــنواره به ص در طول جش
ــتجوى  ــا، «در جس ــزارش صب ــدند. به گ ش
ــروه هنر و تجربه  ــال 97 در گ فريده» كه س
ــال 98 براى  ــش در  آمده بود، در س به نماي
ــكار 2020 به نمايندگى از سينماى ايران اس

 معرفى شد.

سینمای ایران در انگلستان  
ــبال» از توليدات  ــاه «بريس ــاى كوت فيلم ه
ــهد و ساخته  ــينماى جوانان مش انجمن س
ــه  ــاش» ب ــران نب ــى، «نگ ــه مرتضاي ريحان
ــت و «رنج هاى  ــا پاك سرش ــى مان كارگردان
ــعودى در چهارمين  دريا» ساخته رضا مس
ــنواره بين المللى فيلم و تلويزيون  دوره جش
در  ــش  نماي ــه  ب ــتان  انگلس  Ramsgate

خواهند آمد. 
در اين جشنواره كه فيلم هاى كوتاه، مستند، 
انيميشن و سينمايى را به رقابت مى گذارد، 
ــم» به  ــينمايى «روز چهارده ــاى س فيلم ه
ــود ناظرى، «درون ماهى»  كارگردانى محم
ــتند «بيان» به  ــاخته بهزاد وزيرى و مس س
كارگردانى بالل طاهرى نيز حضور خواهند 
ــت. به گزارش مهر، چهارمين جشنواره  داش
 Ramsgate ــون ــم و تلويزي ــى فيل جهان
ــتان ماه ژوئن برگزيدگانش را معرفى انگلس

 مى كند.

زنان برنده 
جایزه «میفا» ٢٠٢٠ شدند  

آفتاب يزد: جايزه عكاسى mifa مستقر در مسكو 
از زير مجموعه هاى گروه فرمانى كه رياست آن 
را يك ايرانى به نام حسين فرمانى به عهده دارد 
ــكاس زن را به عنوان برگزيدگان خود در  دو ع
سال 2020 معرفى كرد. فراخوان جهانى مسابقه 
2020 ميفا در 11 بخش فراخوان داده بود كه 

از سوى هنرمندان 104 كشور جهان با استقبال 
روبرو شد. در فرآيند جايزه mifa به رسم هر ساله 
دو نفر به عنوان «عكاس سال» از ميان عكاسان 
حرفه اى و «استعداد برتر» از بين عكاسان آماتور 
ــوند. ايزابل تاباچى  و دانشجويان برگزيده مى ش
 Kamchatka: to The Abyss of The" ــوان ــا عن ب
ــابقه ــر هيات داوران مس ــت نظ Earth" توانس

 بين المللى عكس مسكو «ميفا» را جلب كند و 
مقام اول بخش حرفه اى را كسب كرد. اين پروژه 
نگاهى اجمالى به شبه جزيره كامال ناشناخته 
كامچاتكا، يك سرزمين با طبيعت بكر و خطرناك 
در ميان جنگل ها، آتشفشان ها و در حال تغيير 
در شرق روسيه را نشان مى دهد. جايزه استعداد 
برتر نيز به كارولين اشنايدر آلمانى براى مجموعه 
ــد. بر  پرتره ”Pears in the A�ernoon“ اهدا ش
اساس اعالم جايزه ميفا، عكاس بين المللى سال، 
سه هزار دالر جايزه نقدى و يك كمك نقدى به 
همين ميزان به موسسه خيريه منتخب عكاس 
ــن دو دالر جايزه نقدى به  ــد و همچني اهدا ش
استعداد برتر و يك كمك نقدى دو هزار دالرى 
به موسسه خيريه برگزيده او تعلق گرفت. همه 
ــدگان را مى توان در گالرى برندگان در وب  برن
ــاهده كرد. حسين فرمانى  ــايت MIFA مش س
بنيان گذار ميفا و گروه فرمانى، هيجان خود را در 
تصاوير برجسته انتخاب  شده به عنوان برندگان 
سال 2020 به اشتراك گذاشت: «اكنون بيش از 
هر زمان ديگرى، عكاسى نقش مهمى در گفتن 
حقيقت بدون سانسور درباره آنچه در سياره ما 
ــال ما به دنياى  اتفاق مى افتد و همچنين انتق
احتماالت و تخيل دارد. برندگان امسال يك نگاه 
فوق العاده به داستان هايى كه برايشان پراهميت 
ــت ارائه دادند، آن ها جهان را در تمام اشكال  اس
ــان مى دهند، هم درد و هم زيبايى را  به ما نش
ــحالم و به  منعكس مى كنند. من خيلى خوش
انتخاب اين هنرمندان روياپرداز افتخار مى كنم.»

رويدادهاى هنرى   كوتاه از هنر 

ــود رييس هاى مجموعه فيلم هاى  گفته مى ش
ــاخت  ــغول برنامه ريزى براى س جيمز باند مش
ــتان دختر اين  ــه داس ــپين آف بر پاي ــك اس ي
ــى والر- ــت فيب ــتند و قرار اس ــوس هس جاس
را آن  ــه  فيلمنام ــتن  نوش ــئوليت  مس ــج  بري

ــد. گزارش ها حاكى از آن   بر عهده داشته باش
ــت كه از والر-بريج خواسته شده فيلمنامه  اس
ــد كه نشان مى دهد چطور  فرنچايزى را بنويس
دختر «007» خودش تبديل به يك جاسوس 
ــود. اين در حالى است كه اخيراً گزارش  مى ش
ــد «زمانى  ــت در فيلم جدي ــده بود قرار اس ش

ــت» مشخص شود جيمز باند  براى مردن نيس
ــد  ــى كروناويروس باعث ش ــر دارد. پاندم دخت
ــق بيفتد و در  ــن فيلم به تعوي ــخ اكران اي تاري
ــر براى اكران آن انتخاب حال حاضر ماه نوامب

 شده است. 

ــازنده  ــت: «رييس هاى س ــك منبع آگاه گف ي
ــتند كه  ــيار درباره اين هيجان زده هس باند بس
ــد و بتوانند يك فرنچايز  باند دختر داشته باش
ــاالً در اين  ــاد كنند. احتم ــول محور او ايج ح
ــات متضادى  فرنچايز مى بينيم كه باند احساس
ــم تبديل به  ــن دارد كه دخترش ه ــاره اي درب

ــود و البته طنز تيره  ــوس و آدم كش بش جاس
ــت.» اخيراً  ــروف والر-بريج را خواهيم داش مع
ــاى جيمز  ــابق فيلم ه ــتاره س ــت اكلن س بري
ــه «007» بايد پدر  ــدارد ك ــت باور ن ــد گف بان

باشد. 
ــلحه  ــاله در فيلم «مرد با اس اين بازيگر 77 س
طاليى» مقابل جيمز باند راجر مور نقش آفرينى 
ــود ماتيلد نام دختر باند  كرده بود. گفته مى ش
ــت كه از دكتر مادلين سوان با نقش آفرينى  اس
لئا سيدو بازيگر فرانسوى به دنيا مى آيد. او در 

فيلم پنج سال خواهد داشت.

دختر جیمز باند هم به سینما می آید 

ــراى  ب ــن  والدي اســت  ــر  بهت   

ــر روحيـــات،  ــنــاخت بهتــ ش
ــاى مختلف  ــليقه ها و كرداره س
فرزندانشــان به مطالعه كتابهايى 
ــندگان مختلف از جمله  كه نويس
ــراى نوجوانان  فرهاد حســن زاده ب
مى نويسند، مبادرت ورزند تا از اين
ــاط   ــد ارتب ــل بتوانن ــق  حداق  طري
عاطفى ترى با فرزندانشان داشته 
باشند و به آنها بفهمانند كه بهترين 
و مطمئن ترين دوست آنها هستند، 
ــتى كه هميشــه دلسوزشان  دوس
اســت و خير و صالحشــان را مى 
خواهد. خواندن كتابهاى نوجوانان 
ديگرى  حسن  بزرگساالن  توسط 
ــان  ــم دارد، اينكه والدين يادش ه
ــان هم زمانى  مى آيد كه خودش
ــوان بودند و رفتارهاى خاص  نوج
ــد،  ــى دادن ــام م آن دوران را انج
ــد كه اگر  ــى يابن ــن در م بنابراي
نوجوانشــان اقدام نادرستى انجام 
داد، در مواجهه با آن اقدام، رفتار 

منطقى ترى را در پيش بگيرند
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  بسيارى در جهان روسيه را قدرتمند مى خواهند
والديميـر پوتين، رئيس جمهورى روسـيه گفت:  افرادى در خارج از كشـور هسـتند كه 
مى خواهند روسيه را قوى و با شكوه ببينند و مى خواهند اين فاكتور در امور خارجى نمود 
داشـته باشد.وى همچنين به اين مساله اشاره كرد كه بسـيارى در خارج از كشور بر اين 
باورند كه جهان بدون روسيه قدرتمند به محلى بدتر بدل خواهد شد. به گزارش ايسنا،وى 
افزود:  آنها فكر مى كنند كه اگر روسيه نتواند احيا شود ، جهان به محلى بدتر بدل مى شود. 

 خبر 

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

عطف به نامه شماره 188976/120، مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تهران، 
در خصوص درخواست شهروند محترم در 
ــدمعبر  ــاب يزد مبنى بر «س روزنامه آفت
وانتى ها و دستفروشان در ميدان حسن آباد 
ــينا» به استحضار و مقابل بيمارستان س

ــرض كم معبر  ــاند، با توجه به ع  مى رس
ــهروند (خيابان امام خمينى  موردنظر ش
ــينا) و حضور پليس  مقابل بيمارستان س
راهنمايى و رانندگى به علت جلوگيرى از 
ترافيك امكان توقف هيچ گونه وسيله نقليه 
در اين محور وجود ندارد. شايان ذكر است

 وانت هاى ميوه فروش بعد از ميدان حسن آباد 
توقف مى  نمايند كه در تقسيمات شهرى 
شهردارى تهران خارج از محدوده منطقه 
ــدور اوامر  ــد. مراتب جهت ص 12 مى باش

مقتضى به حضورتان ايفاد مى گردد. 

 2207- آقاى مظفرى! من قبال هم درباره 

شهريه مدارس غيرانتفاعى پيام داده بودم 
آموزش و پرورش جواب داده بود افزايش 
ــه امكانات موجود 25 تا قيمت با توجه ب

ــت. اما مدير مدرسه اى در   35 درصد اس

ايالم به اين ميزان شهريه توجه نمى كند 
نرخ موردنظر خود را مى گيرند. مثال شهريه 
ــل را چهارميليون و  ــال قب 2 ميليونى س

خرده اى كرده اند. (3/24)
1014- چرا با وجود اجراى طرح ترافيك 

حتى در مناطق طرح ترافيك و محدوده 
زوج و فرد ترافيك هاى سنگينى را شاهد 

هستيم؟ (3/24)
1855- فكر نمى كنيد بين آتش گرفتن 

ــاى روزافزون  ــوط و تقاض جنگل هاى بل
ــت ارتباط  ــوط گرانقيم ــال بل ــراى ذغ ب
ــنهاد مى دهم  معنادارى وجود دارد؟ پيش
ــراغ  ــين ذاكرى را به س ــاى اميرحس آق
سوپرى هاى محل بفرستيد گزارش تهيه 
ــوپرى را چه به فروش  كند سوال كند س

ذغال؟ (3/24)
ــاون اول  ــرى مع ــاى جهانگي 1649- آق

ــه كام مردم تلخ  رئيس جمهور! زندگى ب
ــردم را بريده، پس  ــده گرانى ها امان م ش
باالخره كى يك تصميم نهايى براى حل 

مشكالت مردم مى گيريد. (3/25)
ــه بايد كار  ــاى قاليباف اينك 1647- آق

ــا اجازه بدهيد  ــت ام كرد عمل كرد درس
ــود آن وقت براى  ــادات هم مطرح ش انتق
ــد صورت  ــدام الزم باي ــكالت اق حل مش

گيرد. (3/25)
ــردم  ــرا م ــت اخي 1630- وزارت بهداش

ــر آگاه كرده كه البته  را از موضوعى ديگ
ــت. از تله جمعيتى  نگران كننده هم هس
ــد. واقعا  ــر دادن ــت خب ــش جمعي و كاه
ــور خراب ــت جمعيت كش آنقدر وضعي

 است؟ (3/25)
ــرا بايد دولت كره جنوبى اقدام  1622- چ

به مسدودسازى منابع بانك مركزى ايران 
كند؟ آيا فشارهاى آمريكا آنقدر تاثيرگذار 
ــر نكردند مى توان  ــوده. آيا كره اى ها فك ب

مقابله به مثل كرد؟ (3/25)
ــزد. پيام دهنده  1620- جوابيه آفتاب ي

ــى كه در  ــهر. پيرو پيام ــرم از بهش محت
مورد آموزش و پرورش بهشهر در مورخه 
99/3/24 به شماره 1739 ارسال كرديد 

ــما مى رساند از  ــيله به اطالع ش بدينوس
ــرورش منطقه جهت  ــوى آموزش و پ س
پيگيرى مطالبه شما با دفتر روزنامه تماس 
گرفته شده است. لذا مقتضى است شماره 
تماس خود را جهت پيگيرى موضوع اعالم 

نماييد. (3/25)
1616- از شهرك شهيد محالتى بارها با 

ــهردارى تماس گرفتم كه بيايند  137 ش

ــى را آبيارى  ــادهاى خيابان درخت شمش
ــهردارى  ــوى ش ــا توجهى از س كنند ام
منطقه يك ناحيه 10 نشده است. درحالى 
كه شهردارى منطقه قبال خيلى بهتر عمل 
ــادها درحال خشك شدن  مى كرد. شمش

هستند. (3/25)
ــم تماس مى گيرم. ما مدتها  1559- از ق

با گرانى سر و كار داريم. بعد از كرونا بدتر 
هم شده است. يك سطل ماست 10 هزار 
ــده است. مردم  تومانى 15 هزار تومان ش
چقدر بايد تحمل اين گرانى ها را بكنند؟ 

مسئوالن يك فكرى كنند. (3/25)
ــه آفتاب يزد به خاطر  1235- از روزنام

ــكر مى كنيم.  چاپ پيام هاى مردمى تش
ــئوالن  اميدواريم صداى ما به گوش مس

برسد. (3/25)
پيام هاى مردمى در صفحات 8-6-3

روى خط آفتاب
88318556-88318555

پيام كوتاه:  3000141427

گوشه و كنار 

 تحليل 

 خدمات ویژه بیمه دی
 به جامعه ایثارگری

ــه  ــخاص بيم ــاى اش ــه ه ــى بيم ــاون فن مع
ــده براى ــژه طراحى ش ــهيالت وي دى از تس

ــدگان خاص جامعه ايثارگرى شركت   بيمه ش
خبر داد. به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى؛ 
سجاد رامندى معاون فنى بيمه هاى اشخاص 
ــه درمان  ــرداد بيم ــاره به ق ــا اش ــه دى ب بيم
ــهدا و ايثارگران از  ــواده معزز ش ــى خان تكميل
طراحى تسهيالت ويژه به بيمه شدگان خاص 
ــرارداد از جمله جانبازان 70 درصد خبر  اين ق
ــامل مواردى  ــهيالت ش ــزود، اين تس داد و اف
ــاوره  ــامانه مش ــل، راه اندازى س ــت از قبي اس
پزشكى تلفنى همزمان با شيوع بيمارى كرونا 
ــدگان از قبيل  براى گروه هاى خاص بيمه ش
ــيميايى حاد و  ــازان معزز 70 درصد و ش جانب
ــط، همچنين خارج شدن اين عزيزان از  متوس
ــخگويى تلفنى، به نحوى كه  صف انتظار پاس
ــماره 1671  اگر با مركز ارتباط بيمه دى به ش
تماس بگيرند مستقيماً و در كوتاه ترين زمان 

به كارشناسان بيمه اى متصل خواهند شد.

 اثرات ویروس کرونا 
روی صنعت پوشاک

 
 ضرر بااليى به صنعت پوشاك وارد شده كه 

اين اتفاق مسئله اشتغالى كه در پس صنعت 
لباس، مد و پوشــاك وجود دارد را به خطر 

انداخته است
ــته  ــال گذش ــيوع ويروس كرونا از اواخر س ش
ــاك و  ــرى منفى رو صنعت پوش ــون تاثي تاكن
ــته و تمايل مردم را به خريد لباس و  مد گذاش
ــاك كم كرده است. سعيد محالتى راينى،  پوش
طراح لباس و مد با اعالم مطلب فوق در گفتگو 
با ايسنا، با بيان اينكه صنعت پوشاك خسارت هاى 
ــروس كرونا در  ــترده وي ــوع گس زيادى را از ش
كشور ديده است، گفت: متاسفانه با شيوع كرونا، 
قرنطينه، فاصله گذارى اجتماعى و كاهش سطح 
درآمدها عمال توان  شهروندان براى خريد لباس 

و پوشاك كاهش چشمگيرى پيدا كرده است.
ــگاه هاى  وى ادامه داد: اگر مراكز خريد و فروش
لباس باز هستند، اما باز هم تمايل مردم به خريد 
ــت چرا كه ترس از ويروس  مانند گذشته نيس
كرونا كماكان وجود دارد و مردم با خيال راحت 

نمى توانند به خريد لباس و پوشاك بپردازند.
ــد ضرر ــاس با تاكي ــاك و لب ــراح پوش اين ط

ــاك از زمان   90 درصدى صنايع توليدى پوش

ــور تا كنون، توضيح داد: ضرر  شيوع آن در كش
بااليى به صنعت پوشاك وارد شده كه اين اتفاق 
ــتغالى كه در پس صنعت لباس، مد  مسئله اش

و پوشاك وجود دارد را به خطر انداخته است.
وى اضافه كرد: بسيارى از واحد هاى توليدى به 
دليل مشكالت مالى و عدم تمايل مردم به خريد  
ــت و دائمى نيروهاى كار  مجبور به تعديل موق
خود شده اند كه اين مسئله بسيار نگران كننده 
ــيارى از  ــه بس ــد بر اينك ــا تاكي ــت. وى ب اس
واحد هاى  فروش پوشاك به صورت آنالين فعاليت 
ــيارى از  مى كنند، توضيح داد: در حالى كه بس
ــاك در فضاى مجازى به  واحدهاى فروش پوش
ــن اقدام به عرضه محصوالت خود  صورت آنالي
ــل بحرانى بودن  ــاز هم به دلي ــى كنند ،اما ب م
ــرايط ، مردم خريد پوشاك را در اولويت اول  ش
خود  قرار نمى دهند. اين كارشناس مد و لباس 
ــاره به اينكه تداوم اين وضعيت ضررهاى با اش

ــاك وارد  ــترى به صنعت پوش ــادى بيش  اقتص
مى كند، خاطرنشان كرد: قطعا ادامه اين روند و 
ــاك باز هم به واحد هاى  ركورد در صنعت پوش
توليدى ضرر هاى بيشترى تحميل مى كند و 
بازهم اشتغال بسيارى به خطر مى افتد، بنابراين 
مسئوالن بايد هر چه سريعتر راهكارهاى جدى  
براى كنترل ويروس كرونا درنظر بگيرند تا مردم 
به لحاظ روانى و مالى احساس امنيت بيشترى 

داشته باشند.

محصوالت لوکس کمتر طرفدار دارد
ــا توصيه به  ــاس  ب ــد و لب ــناس م ــن كارش اي
فروشندگان و توليد كنندگان لباس ايرانى براى 
توليد محصوالت غيرلوكس و باكيفيت گفت: به 
طور كلى و باتوجه به اينكه ويروس كرونا قرار تا 
مدت ها در همه جاى دنيا باشد ، به نظر مى رسد 
واحدهاى توليدى پوشاك و لباس بايد تغييراتى 
جدى در نوع توليدات خود داشته باشند چرا كه 
شرايط فعلى سليقه و خواسته هاى مردم را در 
خريد پوشاك و لباس تغيير داده است. محالتى 
راينى ادامه داد: توليدكنندگان بايد سعى كنند 
محصوالت لوكس و گران قيمت را عرضه نكنند 
چراكه در شرايط بحرانى فعلى تقاضايى زيادى 
ــوالت وجود ندارد. از  براى خريد اين نوع محص
طرفى بايد سعى كنند پوشاك با قيمت مناسب 
تر و البته جنس و دوام بهتر توليد كنند تا بتوانند 

با تقاضاى بازار جواب دهند. 
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ــم و مجازاتها امرى  ــذارى در حوزه جراي قانونگ
ــت و نه تنها بزه كاران  پيچيده و چند وجهى اس
ــه را متاثر  ــوم جامع ــه عم ــدگان، بلك و بزه دي
ــازد. از نگاه جامعه شناسى كيفرى ، هم  مى س
عنوان و هم متن قانون كيفرى حاوى پيام هايى 
براى شهروندان است. پيام هايى كه ارزش ها و 
درجه تقبيح نقض آن را از نگاه حاكميت بازخوانى

 مى كند.
ــس در مجلس به  ــازات حب ــون كاهش مج قان
ــيد و با تاييد شوراى نگهبان  تصويب نهايى رس
توسط رييس جمهور ابالغ گرديد. پيداست كه 
ــش ورودى  و ماندگارى  ــن قانون كاه ثمره اي
محكومين در زندان ها خواهد بود، اما آيا تحقق 
اين هدف (كاهش جمعيت كيفرى) فى النفسه 
ــت؟ اگر كاهش جمعيت كيفرى  يك ارزش اس
ــرم، كاهش  ــيت به ج ــر به كاهش حساس منج
ــر در نظام  بازدارندگى مجازات ها ، تعذر و تعس
ــترش دادگسترى خصوصى  ــف جرم و گس كش

شود آيا بايد از آن استقبال كرد؟ 
ــته  ــن كاهش جمعيت كيفرى چند دس مدافعي
ــا با تقبيح حقوق كيفرى ، از  اند. گروهى اساس
هر گونه اقدامى كه تنزل جايگاه كيفر ( و چهره 
ــد  غالب و مدرن آن يعنى مجازات حبس) باش
ــتقبال مى كنند. در اين رويكرد، از هرگونه  اس
ــود و  ــتقبال مى ش جرم زدايى و كيفرزدايى اس
ــت در جرم انگارى و  ــر حداقل مداخله حكوم ب
كيفرگزينى تاكيد مى شود . مبانى معرفتى اين 
ــات و داليل و توجيهات آنها و ايرادات آن  نظري

مورد بحث ما نيست.
ــى ديگر بدون توجه به مبانى نظرى مورد  گروه
توجه گروه اول (و بلكه حتى كامال مخالف با آن ) 
ــمردن  ــه بهانه غير موثر بودن زندان و با برش  ب
ــه هاى آن،  صرفا با مجازات حبس  آثار و هزين
ــت مى كنند و بر مجازات هاى جايگزين  مخالف
تاكيد مى كنند. ظاهرا تدوين كنندگان قانون از 
اين دسته اند، به گونه اى كه مطابق مستندات 
ــوراى نگهبان ، در مقدمه  ــايت ش موجود در س
ــده اين طرح كه در  ــرح نمايندگان امضا كنن ط
ــده" تقليل جمعيت  تاريخ 12 آبان 98 ارائه ش
ــى در هزينه هاى زندان،  ــدان ها، صرفه جوي زن
ــابقه در  ــرع و فقدان س عدم انطباق حبس با ش
ــاص "  به عنوان  ــه جز موارد خ ــر پيامبر ب عص

داليل دو فوريت اين طرح آمده است. 
ــل، عمدتا در ادبيات مروجين گفتمان  اين دالي
حبس زدايى ، در طول حداقل 10 سال گذشته 
ــده است. حبس زدايى رويكردى  بارها تكرار ش
ــا و مبانى  ــه داللت ه ــروه اول بنا ب ــود كه گ ب
معرفتى خود از آن استقبال كردند و گروه دوم، 
بنا به مالحظات كاركردگرايانه به آن پرداختند 
ــج كردند. افزايش جمعيت كيفرى  و آن را تروي
ــد  زندان ها و لزوم مديريت صحيح آن، باعث ش
ــتقبال  ــمى نيز از اين رويكرد اس تا متوليان رس
ــى قضايى از  ــت جناي ــد. لذا اوال در سياس كنن
ــترش عفوهاى معيارى  ــداى دهه 90 با گس ابت
و صدور بخشنامه هاى متعدد مديريت جمعيت 
كيفرى اين رويكرد به يك گفتمان غالب تبديل 
ــمت تحقق آن  ــا  قانونگذار را به س ــد و ثاني ش
ــوق داد. موج اول ابعاد تقنينى حبس زدايى،  س
ــالمى مصوب 1392 و با  ــون مجازات اس در قان
ــترش نهاد هاى ارفاقى چون تعويق و نظام  گس
نيمه آزادى و جايگزين ها آغاز شد و موج دوم، 
ــدت گرفته است. با اين وصف  با قانون اخير ش
ــال و با همراهى سياست  در طول قريب 10 س
ــى و تقنينى، امروز مى توان گفت  جنايى قضاي
ــتفاده از زندان به يك ارزش تبديل  كاهش اس

شده است. 
ــتم رسمى معيارى  به گونه اى كه هم در سيس
ــات تلقى  ــرد قض ــوه عملك ــنجش نح براى س
مى شود ( مواد 26 و 28 دستورالعمل ساماندهى 
ــت كيفرى) و هم در  ــان و كاهش جمعي زنداني
ــه مردم عادى جامعه از آن  مجامع علمى و بلك
ــتقبال مى شود و برخى قضات را نيز ترغيب  اس
ــار آراء جايگزين حبس خود در فضاى  به انتش
ــت كاهش منطقى  مجازى مى كند . بديهى اس
استفاده از مجازات حبس و اكتفا به جايگزين هاى 
ــده و توجه  ــوق بزه دي ــب، با رعايت حق مناس
به امنيت جامعه امرى مطلوب  است. اما اجرايى 
ــدن قانون كاهش مجازات حبس چه آثارى  ش
ــوآورى هاى متعددى  دارد؟ اين قانون داراى ن
ــت. اولين  ــت كه برخى از آنها قابل دفاع اس اس
ــوق كيفرى ايران  ــن قانون، حركت حق پيام اي
ــت. افزايش دايره  ــدن اس ــمت ترافعى ش به س
ــت و كاهش مداخله در برخى  جرايم قابل گذش
ــه بهانه نظم عمومى ،  ــاى ميان افراد ب رويداده
ــتر سازى براى بهره مندى بيشتر از  عدالت  بس
ترميمى است. قابل گذشت تلقى كردن جرايمى 
چون خيانت در امانت هاى ساده ، برخى اقسام 
جعل، مزاحمت تلفنى، هتك حيثيت شخص در 
فضاى مجازى و پررنگ كردن نقش بزه ديده در 

رسيدگى به اين جرايم را نبايد ناديده گرفت.
ــن رفع ممنوعيت تعليق مجازات برخى  همچني
ــارات دادگاه در تبديل  ــعه اختي ــم و توس جراي
مجازات و سامان دهى وضعيت مجازات جرايم 

متعدد را بايد مغتنم شمرد. 
اما برخى مقررات اين قانون مى تواند مشكالتى 
ــت. يكى از ايراداتى  را ايجاد كند و قابل نقد اس
ــا به جزاى نقدى  ــه بر تبديل برخى حبس ه ك
ــت اين است كه چنين مقرراتى، به نفع  وارد اس
مرتكبينى است كه از تمكن بااليى برخوردارند. 
ــى از عواقب جرم،  ــه اى كه بدون نگران به گون
ــب جرايمى چون تخريب و افترا و توهين  مرتك
ــوند. حال آنكه اين تبديل مجازات، ثمره اى  ش
براى مرتكبين فقير نخواهد داشت و آنها غالبا به 
جهت عجز از پرداخت جزاى نقدى راهى زندان 
مى شوند. در حالى كه بدون ضرورت اين تغيير 

ــا اطمينان به قاضى  و ب
صادر كننده حكم،  اين 
امكان وجود داشت تا با 
ظرفيت اصالحات انجام 
ــده در بحث تخفيف  ش
ــت قاضى  مجازات، دس
ــازات  مج ــن  تعيي در 
ــخصيت  ش ــب  حس بر 
مرتكب و سوابق و نحوه 
ــود.  ــته نش عمل او بس

ــازات حبس در  ــن كاهش حداكثر مج همچني
ــتگى و نقص عضو  جرح عمدى منتهى به شكس
در بند الف ماده 1 توجيهى ندارد. در واقع، جرم 
ــونت شديد و با آثار  ارتكابى ماده 614 يك خش
ــخص نيست منطق حاكم بر  ناگوار است و مش
ــف، اگر به طور  ــت؟ با اين وص اين تغيير چيس
مثال شخصى مرتكب جرح شديد ديگرى شده 
ــا حد زوال منافع و عقل و نابودى اعضا  و او را ت
ــه، حداكثر مجازات  ــدوم كند، به غير از دي مص
ــود. و البته با حكم  ــال حبس خواهد ب او دو س
ــور در تبصره  ماده 2 ( الزام قاضى  عجيب مذك
ــرض مذكور  ــل مجازات) در ف ــه تعيين حداق ب
ــد. بالوجه  ــاه حبس حكم ده ــى بايد 6 م قاض
ــتدالل چندانى بودن چنين مقرراتى نياز به اس

ــور كه قاضى  ــوص تبصره مذك ــدارد.در خص  ن
ــز در موارد خاص  ــت تا به ج را مكلف كرده اس
قانونى، حداقل مجازات را حكم دهد اين سوال 
جدى وجود دارد كه چگونه قاعده فردى كردن 
ــخصيت  ــب ش ــازات و صدور حكم به تناس مج
ــن  ــت. روش ــار جرم قابل اجراس ــب و آث مرتك
ــت كه موارد خاصى كه اين تبصره دادگاه را  اس
به تجاوز از حداقل مجاز نموده شامل اين موارد 
ــلب اختيار مانور قاضى در محدوده  ــت. س نيس
ــناختى  ــل و حداكثر هيچ توجيه كيفرش حداق

ندارد.
ــاع در اين قانون،  ــكام غيرقابل دف ــر اح از ديگ
ــل مجازات آدم ربايى و عجيب تر، تفكيك  تقلي
آدم ربايى با عنف و تهديد از آدم ربايى با فريب 
ــت. قبح آدم ربايى و توجيه مجازات  و حيله اس
ــت بزه ديده  ــنگين آن، به جهت عدم رضاي س
ــا خصوصيتى  ــف و تهديد در اينج ــت و عن اس
ــودرو با زور  ــال راننده يك خ ــدارد.  اينكه مث ن
ــب اعتماد اورا جلب  ــخصى را بربايد يا با فري ش
كرده و او را به بهانه مسافركشى سوار برخودرو  
كرده و بربايد با چه منطقى تفكيك شده است؟ 
ــتحق  ــتر مس اتفاقا دغلكارى مرتكب دوم، بيش

سرزنش است تا تخفيف مجازات.

به  ــازات  مج ــف  تخفي
براى   5 ــه  درج حبس 
آثار  ــى  مرتكب ــن  چني
دارد.  ــز  ني ــرى  ديگ
در جرايم درجه 5، امكان 
ــت  ــدور قرار بازداش ص
ــدارد.  ن وجود  ــت  موق
كنيد  ــور  تص را  فرضى 
ــا فريب  ــه آدم ربا ب ك
ــال او  ــى خردس كودك
ــود و  ــوار كرده و بعد كودك مفقود مى ش را س
محتويات پرونده آشكارا نشان مى دهد آخرين 
ــوار بر اين خودرو بوده و حتى  بار اين كودك س
ــد.  بازپرس  ــش نيز اقرار مى كن ــم به رباي مته
ــت پس از اقرار مرتكب، او را با قرارى  مكلف اس
ــى اگر چند روز  ــت آزاد كند حت غير از بازداش
ــف و ب ماده 238  ــت وى مطابق بند ال بازداش
ــى كيفرى ضرورت و توجيه  قانون آيين دادرس
ــر والدين اين  ــف اگ ــد. با اين وص ــته باش داش
ــترى  ــمت دادگس ــرايط به س كودك در اين ش
ــوان آنها را ــى ت ــا م ــد آي ــى رو بياورن خصوص

 مالمت كرد؟
ــر مى تواند  ــرادات و برخى ايرادات ديگ اين اي
نگرانى هايى را نسبت به نتايج اجراى اين قانون 
ــه در همان روزهاى  ايجاد كند.نگرانى هايى ك
ــوى رياست محترم  ابتدايى ارائه طرح نيز از س

قوه قضاييه اعالم شد.
ــت  ــتثنايى اس مجازات امرى خالف اصل و اس
ــاب ناپذير.  ــت اجتن ــرى اس ــا اصطالحا "ش ام
ــگيرى از جرم  ــردن زندان ها، با پيش خلوت ك
ــى ضابطه مجازات.  ــت نه با تقليل ب ممكن اس
حبس زدايى بايد با ابزار قضايى انجام شود و اختيار 
ــپرد تا در جاى خود  ــت قاضى س آن را به دس
ــك  ــور محتويات پرونده به آن تمس و به فراخ
ــه حبس ندارند  ــز عالقه اى ب ــد. قضات ني جوي
ــك به آن  ــه گاهى، چاره اى جز تمس جز اينك
ندارند. محدود كردن اختيارات آنها در تمسك 
ــود در مواردى  به آن با ابزار قانون، باعث مى ش
ــود  ــر اجتناب ناپذير بايد گزينش ش كه اين ش
ــد. اگر قانوگذار نگران  ــته باش دست قاضى بس
ــب، دقت  بود كه قاضى در گزينش كيفر مناس
ــوراى رهنمودهاى تعيين  ــتفاده از "ش نكند اس
ــابقه  ــورها نيز س ــه در برخى كش ــازات" ك مج
ــب 50 درصد  ــود. از طرفى قري ــا ب دارد راهگش
ــمولين "قانون مبارزه  جمعيت زندان ها را مش
ــاال در زندان  ــدگارى ب ــدر" با مان ــواد مخ با م
ــون كاهش مجازات  ــكيل مى دهند كه قان تش

ــت. آيا بهتر  ــس تاثيرى بر آنها نخواهد داش حب
ــس هاى  ــى برخى حب ــا تعديل منطق ــود ب نب
ــه در نظام تقاضاى  ــم مواد مخدر و مداخل جراي
ــه جمعيت زندان ها مرتفع مواد مخدر ، دغدغ

 مى شد؟ 
ــس، براى توجيه  ــه در مقدمات طرح مجل اينك
ــرعى براى حبس  ــابقه ش اين طرح به فقدان س
ــده چندان دليل قانع كننده اى براى  ــاره ش اش
اين گشاده دستى نيست. چرا كه اوال اگر حبس 
ــرعى دارد، با اين مدل ، اصل مشكل  ــبهه ش ش
ــك به صبغه و  ــود. ثانيا الزمه تمس حل نمى ش
ــد و نفى يك  ــرع براى نق ــابقه تاريخى در ش س
مجازات اين است كه  قانونگذارساير مجازاتهاى 
ــرد و در نتيجه مجددا  به  ــرعى را بپذي رايج ش
ــالق گرايش پيدا  ــتفاده بيشتر از ش ــمت اس س
ــت ونه انتظار است  كند امرى كه نه مطلوب اس
ــرع به اقتضاى  ــاق بيفتد. ضمن اينكه در ش اتف
ــده كلى ، اختيار حاكم ( مجلس) در تعيين  قاع
ــرايط و لوازم زمان پذيرفته  ــوع تعزير بنا به ش ن
ــت.از طرفى، مدافعين حبس زدايى،  ــده اس ش
ــى اصالح  همواره با الهام از نظريات جرم شناس
و درمان، بر بى فايده بودن اين كيفر در اصالح 
ــكاران تاكيد مى كنند. در حالى كه كاركرد  بزه
ــت  اصالحى صرفا يكى از كاركردهاى زندان اس
ــازى (موقت)  ــرد بازدارندگى و ناتوان س و كارك
ــناختى آن نبايد از  آن و كاركردهاى جامعه ش
ــد بودن زندان  ــد. و گرنه ناكارآم ــر دور بمان نظ
ــده اما توسل به آن به  ديرزمانى است اثبات ش
عنوان رايج ترين مجازات در نظام هاى مختلف 

از اين منظر قابل تحليل است.
ــن  اهتمام به  ــى بايد ضم ــتگذار  جناي  سياس

ــازوكارهاى پيشگيرى از جرم در  برنامه ها و س
ــازش و تفاهم  گام اول،  مدل هاى مبتنى بر س
ــده ( عدالت ترميمى) را  ــان بزهكار و بزه دي مي
ــد و در نهايت اين امكان  در گام دوم دنبال كن
ــر در جاى خود و  ــم كند تا از ابزار كيف را فراه
در حد ضرورت استفاده شود. بزهكاران (گرچه 
ــبه گرند و  ــگرانى محاس ــى از آنها) كنش بخش
ــزل احكام در  ــديد كيفرها و تزل ــل و تش تعدي
محاسبات آنها ايفاى نقش مى كند (خصوصا در 
ــازى عموم مردم ( وافراد  دورانى كه فضاى مج
ــتعد بزه)را زودتر از حقوقدانان از قوانين و  مس
ــازد) و قانونگذارى كه  تغييرات آن مطلع مى س
بى ضابطه هزينه هاى جرم را كاهش دهد و به 
صورت دستورى و نه بنيادين، در صدد كاهش 
ــاال بايد منتظر  ــد احتم جمعيت زندان ها باش

پيامدهاى جرم زاى  آن نيز باشد.

تحليلى بر قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى 

پاسخ منطقه 12 شهردارى به يك پيام مردمى 

محمدرضا حدادزاده   دادستان عمومى و انقالب يزد (دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى دانشگاه تربيت مدرس) 



ــيقى  آفتاب يزد – گروه  گزارش: چندى پيش يك نوازنده و مدرس موس
ايرانى درباره مهجور ماندن اين موسيقى به ويژه در حوزه ساز و خصوصا ساز 
ــخنانى را بيان و انتقادهايى را در اين زمينه متوجه فعاالن در اين  كمانچه س
ــاره كرده بود كه  عرصه كرده بود. صمد برقى در صحبت هايش به نكاتى اش
گرچه مى توانند قابل تامل و بررسى باشد، اما اگر از زاويه هاى خاصى به آنها 
ــود كه برخى از نكاتى كه اين هنرمند عرصه  ــته شود مشخص مى ش نگريس
موسيقى بيان كرده پرسش هايى را پديد مى آورند كه به نظر مى رسد براى 
پى بردن به پاسخ هايشان به تحقيقات بيشتر و موشكافانه ترى نياز است. در 
ادامه به برخى از اين اظهارات كه توسط اين فعال موسيقى سنتى بيان شده، 

اشاره و در ادامه به بررسى آنها مى پردازيم. 
- در حال حاضر اگر كسى بخواهد رپرتوار كمانچه (مجموعه قطعه هايى كه 
تكنواز براى رسيتال و يا اركستر براى  كنسرت آماده مى كند) را درست اجرا 
كند بايد سراغ كتاب هاى ويولن ايرانى برود. چون عمال در اين زمينه منبعى 

در دسترس نيست.
ــتند. ما هيچوقت  ــود كمانچه نوازان هس ــى كمانچه، خ ــل عقب ماندگ - دلي
ــى و حبيب اهللا  ــز ياحق ــادان پروي ــدازه زنده ي ــطح و ان ــوازى در س كمانچه ن

بديعى نداشته ايم. 
ــف دارد كه طيف بسيارى از كمانچه نوازان، رديف هاى استاد صبا  - جاى تأس

و تجويدى و ديگر رديف هاى مختص به سازهاى زهى را نزده اند و نمى توانند 
آنها را به ديگران نيز انتقال دهند كه اين مشكل نيز كم و كيف ساز كمانچه 

را تحت تاثير قرار داده است.
- متاسفانه افرادى در رأس امور قرار دارند كه مى گويند كمانچه نوازان، رديف 
ميرزا عبداهللا، حسينقلى و حتى رديف استاد شهنازى را بزنند، حال آنكه كمتر 
ــراغ رديف استاد ملك مى رود و رديف هنرمندى چون تجويدى كه  كسى س
از بقيه رديف ها پربارتر است، مورد توجه نيست. موضوع جالب اينكه، اگر آثار 
ــتاد بديعى را گوش دهيد، خواهيد ديد بسيارى از رديف هاى او متعلق به  اس

تجويدى است. 
- باعث تاسف است كه نه تنها در آموزشگاه هاى هنرى بلكه در دانشگاه هاى 
ــود و  ــت آموزش كمانچه اهميتى داده نمى ش ــيوه درس درجه يك نيز به ش
تدريس رديف هاى مهم به هيچ عنوان ازسوى اساتيد، جدى گرفته نمى شود 
به همين دليل و به دليل تصميمات نادرست و شيوه هاى آموزشى غلط توسط 
ــيارى از استعداد هاى ما  ــتادان در راس، به جرات مى توان گفت بس همان اس

مى سوزند و از بين خواهند رفت  

 کمانچه نماد موسیقی اصیل ایرانی 
ــتر اشاره شد بيشتر سخنان صمد برقى درباره ساز كمانچه  همانطور كه پيش
و مغفول ماندن اين ساز است. اما براى وقوف بيشتر درباره آنچه مى خواهيم 
در اين گزارش بيان كنيم به ذكر مختصرى درباره اين ساز پرداخته و سپس 
به بررسى اظهارات اين مدرس موسيقى مى پردازيم. َكمانچه يكى از سازهاى 
ــيقى ايرانى است. اين ساز عالوه بر شكم، دسته و سر، در انتهاى پايينى  موس
ساز، پايه اى دارد كه روى زمين يا زانوى نوازنده قرار مى گيرد. نوعى از كمانچه 
معروف به كمانچه لرى وجود دارد كه پشت باز است و مردمان لر به آن «تال» 
مى گويند همانطور كه اكثريت شما مى دانيد كمانچه از جمله سازهاى زهى 
ــه اى محسوب مى شود كه به علت وسعت صداى زياد (بيش از چهار  - آرش
ــام متوالى») و همچنين ظرافت صدا، در خاورميانه  اكتاو«فاصله دو نت همن
ــيار زيادى دارد. كمانچه يكى از  ــيار معمول بوده و سابقه بس و خاور دور بس
سازهاى اصلى موسيقى ايرانى است و احتماال بتوان گفت بعد از تار مهمترين 
ــاز نه تنها در موسيقى دستگاهى، بلكه در  ــاز موسيقى ايرانى است. اين س س

موسيقى مقامى ايران نيز كاربرد فراوان دارد. 

 ساختار کلی کمانچه  

كمانچه، پايه اى به شكل ميله اى فلزى نيز دارد كه زائده پهن انتهاى آن روى 
پا يا زمين قرار مى گيرد. اين ساز را معموال از چوب كهنه و عمل آمده درختان 
توت و افرا مى سازند. طول كمانچه از پايه فلزى تا صراحى (قسمت باالى سر 
ــانتى متر است. اين ساز را در حالت نشسته مى نوازند، به  پنچه) حدود 75 س
طورى كه نوازنده، ساز را به طور عمودى در دست چپ مى گيرد و انگشت هاى 
ــته حركت مى كنند و آرشه (كمانه) را  با دست  ــتش در طول دس همين دس
راست به صورت افقى در حركات رفت و برگشت، بر سيم ها مى كشد. از ديگر 
ــت كه كار كردن با آن و به عبارت بهتر  ــاز قديمى اين اس ويژگى هاى اين س
نواختن با آن كار بسيار دشوارى است. به قول معروف اگر به سمت يادگيرى 
ــخص  است كه اوالً عشق زيادى  ــاز كمانچه بروى، مش و فعاليت هنرى با س
نسبت به يادگيرى و هنرنمايى با موسيقى ايرانى دارى و ثانياً از اراده آهنين 
ــازهاى مختلفى كه در عرصه موسيقى سنتى  برخوردارى كه از ميان تمام س
ــه فعاليت هنرى خود انتخاب  ــازى به نام كمانچه براى ادام بر وجود دارد س
ــاس سخنانى كه كارشناسان مختلف حوزه فرهنگ و  كرده اى؛ چرا كه بر اس

هنر و موسيقى ارائه كرده اند اين ساز 
به خاطر ساختمان دستگاه، خصوصاً 
زائده  پايين آن كه بيشتر هنرمندان 
آن را روى پاى خود مى گذارند، سازى 
سخت محسوب مى شود و كار كردن 
با آن به حوصله و صبورى خاصى نياز 
ــايد به همين دليل است كه  دارد. ش
ــيقى بيشتر ترجيح  هنر آموزان موس
مى دهند كه به سمت سازهايى مانند 
سنتور، پيانو و ارگ بروند و يادگيرى 
ــن نوازندگى با  ــوت و ف ــا را به ف آنه
ترجيح  ــه  كمانچ ــد  مانن ــازهايى  س
مى دهند، همانطور كه بيان شد عشق 
زياد و حوصله وافر و و صبورى فراوان 
ــت كه شخصى را وادار مى كند تا  اس
ــمت يادگيرى  از عنفوان جوانى به س
و آموختن سازى مانند كمانچه برود 
ــتن اين نكته كه  و حتى پس از دانس
به سمت آموختن سازى مشكل رفته 
ــا مراحل باالى  ــد ت در آن وادى بمان
يادگيرى چنين سازى را طى كند و به 
جايگاهى رفيع در نوازندگى و تدريس 
اين ساز دست پيدا كند. با اين مقدمه 
كوتاه به سراغ بررسى اظهارات صمد 
ــاز  برقى درباره اوضاع و احوال اين س

قديمى و ارزشمند مى رويم. 
اولين نكته اى كه صمد برقى به عنوان 

يكى از فعاالن عرصه موسيقى بيان مى كند، اين است كه منبعى براى فعاالن 
هنرى در خصوص نوازندگى ساز كمانچه وجود ندارد و اگر كسى بخواهد در 
اين زمينه فعاليتى را انجام دهد بايد به سراغ كتاب هاى ويولن ايرانى  برود. 
ــاز كمانچه  ــل در زمينه آموزش و يادگيرى س ــت كه حداق اين در حالى اس
كتاب هاى مختلفى منتشر شده كه از جمله آنها مى توان به موارد زير اشاره كرد. 

- كتاب دستور كمانچه نوشته شيما شاه محمدى
- كتاب بر تارك سپيده شامل 30 قطعه براى كمانچه اردشير كامكار نوشته 

شروين مهاجر
- كتاب دو جلدى شيوه كمانچه نوازى نوشته مهدى آذرسينا

- كتاب كمانچه نوشته پيمان پورشكيبايى
- كتاب رپرتوار موسيقى كالسيك ايرانى براى ويولن، كمانچه و قيچك نوشته 

كاوه كشاورز
هر چند كه در اين بخش از گزارش به معرفى چند كتاب در حوزه آموزش و 
يادگيرى ساز كمانچه پرداختيم؛ اما نمى توان منكر اهميت سخنانى كه صمد 
ــاز كمانچه مطرح كرد، شد . چرا كه  برقى درباره نبودن منبع معتبر درباره س
ــته علمى، فنى و هنرى  همه ما به اين نكته وقوف كامل داريم كه در هر رش
وجود كتاب ها به تنهايى مفيد نخواهند بود و دروس بايد بصورت قدم به قدم 
ــت كه اين مدرس موسيقى  ــاتيد پيش برود و شايد به همين دليل اس با اس
ــاز كمانچه  ــن نظرى را درباره نبودن منبع خاصى در حوزه نوازندگى س چني

مطرح مى نمايد.
ــترى  ــيقى از اهميت بيش ــش دوم اظهارات اين هنرمند نوازنده موس اما بخ
ــى كمانچه، خود  ــت دليل عقب ماندگ ــت؛ چرا كه او معتقد اس برخوردار اس
كمانچه نوازان هستند. او براى اثبات ادعاى خود مى گويد ما نه تنها در روزگار 
گذشته هيچ كمانچه نوازى در سطح و اندازه پرويز ياحقى و حبيب اهللا بديعى 
نداشتيم، بلكه امروزه از داشتن چنين هنرمندانى با آن درجه استادى و دانش 
فنى و تجربه كافى در نواختن ساز كمانچه محروم هستيم. اينجاست كه بايد 
از استاد برقى اين پرسش را مطرح كرد كه نظرتان درباره استاد كيهان كلهر 
ــت؟ كيهان كلهر مى تواند به عنوان بهترين نمونه هنرمندانى باشد كه  چيس
ــاز كمانچه به صورت كامًال تخصصى فعاليت  ــت در حوزه نواختن س مدتهاس
ــيار  ــهرت بس ــرزمين ايران از ش مى كنند اين هنرمند نه تنها در محدوده س
زيادى برخوردار است، بلكه در عرصه جهانى نيز به عنوان هنرمندى بى بديل 

كه ساز تخصصى كمانچه را به بهترين 
شكل ممكن مى نوازد، نيز مشهور است. 
ــردى كه اين  ــارات منحصر بف از افتخ
نوازنده چيره دست موسيقى براى هنر 
و فرهنگ ايران كسب و كرده؛ مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:
- همكارى با فرانسيس فورد كاپوال براى 
ــيقى فيلم «جوانى بدون  ــاخت موس س

جوانى» در سال 2007 .
ــب جايزه گرمِى «بهترين آلبوم  - كس

جهانى سال» در سال 2017 .
ــرى  هن ــت  فعالي ــزه  جاي ــب  كس  -

ــتانه آيزاك اشترن، به خاطر  انسان دوس
ــائل انسانى از  ــريت و مس كمك به بش
طريق موسيقى، در مسابقه بين المللى 
ــترن شانگهاى در سال  ويولن ايزاك اش

. 2018

ــى «وومكس»  ــزه جهان ــب جاي - كس
در سال  2019 .

ــال 2019 آلبوم  ــت س - در ماه آگوس
ــت» محصول مشترك  «هنوز پاييز اس
ــروه رامبرانت تريو از  ــان كلهر با گ كيه
ــانگ الينز جزو 10 آلبوم  نگاه مجله س

برتر سال 2019 قرار گرفت.
- كسب جايزه بيتا در سال 2019 .

- كسب عنوان مرد سال موسيقى جهان 
در سال 2019 .

و تمام اين جوايز و عنوانهاى جهانى كه كيهان كلهر در درجه اول براى خود و 
در درجه دوم براى فرهنگ و هنر سرزمين ايران كسب كرده، نشان مى دهد 
ــته تا امروز راهى بس دشوار را  ــت كمانچه، از گذش كه اين نوازنده چيره دس
پيموده و زيرنظر اساتيد مختلف دانش و تجربه كسب كرده تا توانسته امروز 
به مرحله اى برسد كه بتواند نام ساز كمانچه ايرانى كه تا پيش از اين آنچنان 
كه بايسته و شايسته اش بود، مطرح نشده  بود  را به جهانيان معرفى كند و 
از اين رهگذر، آنان را با شكوه و عظمت هنر ايرانى كه نام هايى مانند  پرويز 
ياحقى و حبيب اهللا بديعى را نيز در دل خود دارد، آشنا نمايد. بنابراين با يك 
نگاه كلى مى توان دريافت كه مسيرى كه توسط اساتيد قديمى مانند ياحقى و 
بديعى تا پيش از اين طى شده بود، اكنون توسط هنرمندان ممتاز بين المللى 
مانند كيهان كلهر كه به جرات مى توان گفت جانشين خلفى براى بزرگانى كه 
صمد برقى نام آنها را در اظهاراتش بيان كرده، است. با اين اوصاف اگر مدعى 
شويم خود كمانچه نوازان باعث شده اند كه ساز كمانچه مهجور بماند، قضاوتى 
منصفانه را انجام نداده ايم، چرا كه نام هايى مانند كيهان كلهر در ميان كمانچه 
ــوزه فعاليت مى كنند، عليرغم تمام  ــوازان معدود و محدودى كه در اين ح ن
جفاهايى كه در حق موسيقى ايرانى مى شود موجب رشد و ترقى اين ساز در 
ــده اند.  اما با تمام اين تفاسير نمى توان منكر حقيقتى شد  عرصه جهانى ش
ــوم اظهاراتش بيان مى كند و مدعى مى شود كه  كه صمد برقى در بخش س
ــيارى از كمانچه نوازان نمى توانند رديف هاى استاد صبا و استاد تجويدى بس
 را بزنند و پر واضح است كه وقتى از توانايى نواختن آنها محرومند نمى توانند 
آنها را به ديگران هم آموزش بدهند.  اگر از مورد استثنايى كيهان كلهر فاكتور 
بگيريم، در مى يابيم كه اين ضعف در برخى از هنرمندان عرصه موسيقى كه 
ــاز كمانچه فعاليت مى كنند، وجود  به صورت تخصصى در زمينه آموزش س
ــايد همين ضعف باشد كه موجب شده ساز كمانچه در بخش هايى  دارد و ش
ــد، با  ــه در اولين بخش اظهارات صمد برقى بيان ش ــد همان مواردى ك مانن
ــاده كردن رپرتوار، مواجه  ــكالتى در مورد نبودن منبع و رفرنس براى آم مش
ــكالتى كه وجود هنرمندانى مانند كيهان كلهر ثابت مى كند كه  ــود. مش ش
غيرقابل حل نيستند و با كمى برنامه ريزى و كار آكادميك و علمى بيشتر در 

اين زمينه قابل رفع خواهند بود. 
ــى فعاالن حوزه  ــا در كنار بى توجه ــخنان صمد برقى ام ــش چهارم  س بخ
ــاره دارد و از  ــوزه نيز اش ــئوالن اين ح ــه بى توجهى برخى مس ــيقى، ب موس

تبعيضى كه اين افراد درباره سبك نوازندگى برخى هنرمندان و اساتيد قديمى 
روا مى دارند پرده برداشته و مى گويد عده اى از اين مسئوالن اقبال بيشترى 
به برخى هنرمندان قديمى كه ديگر در قيد حيات نيستند نشان داده و ترجيح 
مى دهند نام هاى ديگرى كه در اين مسير از شهرت و توانايى هنرى بيشترى 
برخوردارند آرام آرام به باد فراموشى سپرده شوند و نام هايى باقى بمانند كه 
ــان برده  ــه لحاظ درجه و فهم هنرى در رتبه پايين ترى از افرادى كه نامش ب
نمى شوند، قرار دارند. در واقع صمد برقى با بيان اين موضوع خواستار تغيير 
ــده و عنوان مى كند موسيقى اصيل ايرانى كه از قديم  ــئوالن ش رويه اين مس
ــيده مرهون تالش تمامى هنرمندانى است كه در اين مسير  ــت ما رس به دس
زحمت كشيده و خون دل خورده اند، بنابراين روا نيست كه در دوره هاى بعد 
ــيانه و ناآگاهانه و در عين حال مغرضانه اى صورت گيرد كه  تالش هاى ناش
هدفشان اين است كه برخى از نامها در عرصه موسيقى كهن ايرانى آرام آرام 

از ذهن ها پاك شوند.
ــد كه بخش پايانى اظهارات صمد برقى  ــايد به جرات بتوان مدعى ش  اما ش
ــود چرا كه در اين بخش او به  ــامل مى ش ــخنان او را ش مهمترين بخش س
موضوع مهم آموزش و يادگيرى اشاره مى كند و درباره ساز كمانچه مى گويد 
فعاليت هاى آموزشى در مراكز هنرى و همچنين دانشگاه ها در خصوص اين 
ساز آنطور كه بايد و شايد جدى گرفته نمى شود و مسئوالن و اساتيد اين مراكز 
آموزشى به جاى آنكه به فكر افزايش كيفيت مطالب تئورى و عملى در حوزه 
ساز كمانچه باشند بيشتر ترجيح مى دهند در راستاى افزايش كميت مطالب 
ــده در مورد سازهاى ديگر و باال بردن تعداد هنرآموزان و دانشجويان  ارائه ش
ــائل مهمتر، به موضوعات  ــود حركت كنند و به جاى اهميت دادن به مس خ
ــده و روزى خود را  ــن راه، روز خود را گذران ــنده كرده و از اي كم اهميت بس
ــب كنند. در حاليكه همين موارد كه نشاندهنده تصميم هاى اشتباه در كس

ــيارى از استعدادهاى  ــت موجب مى شود كه بس ــى اس ــائل آموزش  حوزه مس

درخشانى كه مى توانند مانند كيهان كلهر براى موسيقى ايران اعتبارهاى جهانى 
را ايجاد كنند به هدر رفته و موجبات سرخوردگى آنها را نيز فراهم آورند.  

به هر روى بى شك آنچه بزرگانى مانند صمد برقى بيان مى كنند در درجه 
ــت كه در حوزه موسيقى  ــائل و مشكالتى اس ــانگر وجود برخى مس اول نش
(از آموزش و يادگيرى تا نوازندگى و برگزارى كنسرت) وجود دارد و در درجه 
دوم نيز نشانگر وجود افرادى است كه در اين مسير، دلسوز فرهنگ و هنر ايران 
ــتند و دوست دارند هميشه هنر موسيقى در اوج و بهترين شرايط  زمين هس
ــت  ــد. در كنار اين دو مهم، اين اظهارات بيانگر اين حقيقت نيز هس خود باش
كه سرزمين ايران از ديرباز تاكنون و پس از اين استعدادهاى درخشانى را در 
ــته اند در شرايط سخت خود را  ــته كه برخى از آنها توانس دامان خويش داش
تقويت كرده و به مدارج عالى دست يابند و عده كثيرى نيز به داليل مختلف 
ــيوه هاى صحيح آموزش در  ــه يكى از آنها همين موضوع عدم توجه به ش ك
مراكز هنرى و دانشگاهى است، نتوانسته اند پر و بال بگيرند و به دليل وجود 
ــته و رشته هاى ديگر  ــكالت فراوان خيلى زود عطاى فعاليت در اين رش مش
ــراغ كار ديگرى  ــيده و دنياى هنر را رها كرده و س هنرى را به لقاى آن بخش
ــده كه صدمات و لطمات  ــان موجب ش رفته اند. در حالى كه همين رفتن ش
ــود. صدماتى كه اگر  ــره هنر و فرهنگ ايران زده ش ــل جبرانى بر پيك غيرقاب
صد سال هم بگذرد جبران مافات آنها نخواهد شد. براى درك بيشتر آنچه بيان 
ــتعدادى مانند كيهان كلهر رخ مى داد.  ــد فرض كنيد اين اتفاق درباره اس ش
ــجويى كه استعداد تبديل شدن به اسطورى مانند  اگر امروز هنرآموز و  دانش
كيهان كلهر در وجودش باشد، اما به دليل سيستم نادرست آموزش در عرصه 
هنر با سرخوردگى مواجه شود و يا در سطحى ترين قسمت ها باقى بماند و 
استعدادش آنطور كه بايد و شايد شكوفا نشود و يا كال ماجراى هنرمند شدن 
ــفناكى رخ داده است. اين موضوع را  ــه رها كند چه فاجعه اس را براى هميش
ــم كنيد، مى بينيد؟ حتى تجسم كردنش هم كارى  درباره استاد كلهر تجس
ــت. اما فكر كنيد كه چنين اتفاقى افتاده باشد و امروز نامى از  غير ممكن اس
ــد و دنيا از داشتن چنين هنرمندى محروم شده باشد. غم  كيهان كلهر نباش
ــبيه يك تراژدى وحشتناك است. اينكه با دست خودمان  انگيز است، نه؟ ش
شرايطى را ايجاد كنيم كه استعدادهاى ناب و منحصربفردمان مانند گياهان 
نورس هنوز جوانه نزده خشك شوند و از بين بروند. در حاليكه مى توانيم تمام 
آنها را با يك برنامه ريزى و تشكيل دادن اتاق فكرى سامان يافته، كمك كنيم 
ــد و ترقى را طى كنند و پس از پيمودن مسير طوالنى فعاليت  ــير رش تا مس
ــن افتخارآفرينى نمايند. دقيقا همان  ــه هنر روزگارى براى مام ميه در عرص
كارى كه بزرگانى مانند كيهان كلهر و حسين عليزاده تاكنون انجام داده اند. 
ــان و منحصربفردى است  ــار از استعدادهاى درخش باور كنيم ايران ما سرش
ــان مى توانند يك تجويدى، بديع زاده، خالقى، صبا، شهنازى،  كه هركدامش
ــت  ــت كه تازه در مى يابيم نيازى نيس ــند. در آن صورت اس ــك و ... باش مل
ــتجو كنيم، چرا  ــن گوهرهاى ناب فرهنگى مان در دل تاريخ جس براى يافت
كه جهانمان مملو از هنرمندانى خواهد شد كه پايانى برايشان وجود نخواهد

 داشت. 

ــيقى ايرانى را  ــات مهمى كه ادامه حيات موس ــى از اتفاق يك
در پى دارد تشكيل گروه هايى است كه با پرداختن به آثار با 
اهميت گذشته و بازتوليد و بازاجراى آنها فعاليت مى كنند. از 
اين موضوع مهم تر شيوه هاى آموزشى استادان گذشته است 
كه نحوه و كم و كيف فعاليت نسل هاى آينده را در پى خواهد 
ــاز و موسس و  ــت. محمدامين اكبرپور (نوازنده، آهنگس داش
ــايه ارغوان) يكى از هنرمندانى است كه  ــت گروه س سرپرس
ــيقى ايرانى دارد. او كه فارغ التحصيل موسيقى  دغدغه موس
است و سال ها از محضر زنده ياد محمدرضا لطفى بهره برده و 
شاگرد استادانى چون زيداهللا طلوعى، كيوان ساكت، داريوش 
طاليى و داريوش پيرنياكان بوده و در زمينه تدريس نيز فعال 
است. ايلنا با اين هنرمند عرصه موسيقى گفتگويى انجام داده 

كه ماحصل آن را در ادامه مى خوانيد. 

ــايه ارغوان» كه  ــيقى «س ــما عالوه بر گروه موس  ش

ــال هاى گذشته در جشنواره موسيقى فجر حضور  طى س
ــد و در زمينه توليد و  ــه، گروه هاى ديگرى نيز داري يافت

اجرا فعاليت گسترده اى داريد. از آن فعاليت ها بگوييد.
ــايه ارغوان» بخشى از گروه «هم نوازان سايه» است  گروه «س
ــروه «هم نوازان  ــود. گ ــامل چندين زيرمجموعه مى ش كه ش
سايه» نيز سال 1378 تشكيل شد و چند دوره فعاليت داشته 
ــت. اين گروه يك دوره به بازسازى آثار كانون «چاووش»  اس
پرداخته و در دوره اى ديگر آثار قديمى را بازسازى كرده و طى 
دوره اى ديگر به بازسازى مناطق جنوبى ايرانى پرداخته است. 
فعاليت هاى گروه «هم نوازان سايه» محدود به اين موارد نبوده 
ــت گروه  ــى ديگر به اجراى آثار خودم كه سرپرس و در بخش
هستم پرداخته و آن آثار در به صورت آلبوم منتشر شده اند. 
البته اين روند همچنان ادامه دارد. «سايه مهر» نيز يكى  ديگر 
ــايه» است. اين گروه  از گروه هاى زيرمجموعه «هم نوازان س
ــت دارند با ما  به خوانندگان جديدى اختصاص دارد كه دوس
همراه شوند و آنها طى اين همكارى نوعى ديگرى از آثار مرا 
ــازى» نام  ــايه بازس اجرا مى كنند. گروه ديگرى داريم كه «س
دارد و تاكنون به بازسازى موسيقى ايران پرداخته و حال نيز 
در حال بازسازى آوازهاى رضاقلى ميرزا ظلى (خواننده و استاد 
موسيقى  سنتى ايرانى) است و در اين زمينه تاكنون سه آلبوم 
ــايه  ــار آماده كرده ايم. به اتفاق اعضاى گروه «س را براى انتش
بازسازى» سال گذشته در اصفهان كنسرتى برگزار كرديم و 
ــك آلبوم نيز آماده ضبط داريم كه قصد دارم پس از ضبط  ي
ــد اين اتفاقات تا پيش از  ــر كنم و رون قطعاتش، آن را منتش
ــت. گروه «سايه ارغوان» نيز  ــيوع بيمارى كرونا ادامه داش ش
بر مبنا و محوريت موسيقى ايرانى فعاليت مى كند و تاكنون 
ــنواره موسيقى فجر حضور يافته و به همين  دو دوره در جش
ــت.  با همكارى اعضاى گروه «سايه  ــده اس نيت تشكيل ش
ارغوان» سال 1397 چاووش شش استاد محمدرضا لطفى را 

با خوانندگى اشكان كمانگرى بازسازى كرديم و سال گذشته 
نيز با خوانندگى حسين عليشاپور به اجراى چاووش هشت با 

خوانندگى حسين عليشاپور پرداختيم.

ــما و اعضاى گروه  و بخش هاى    به نظر مى رســد ش
زير مجموعه آن نسبت به گذشته كم كارتر شده ايد. آيا 

همينطور است؟
بله.  از سال 1398 فعاليت هاى گروه را بنا به چند دليل كمى 
ــت كه گروه «هم نوازان  محدود كرده ام. يكى از داليل اين اس
سايه» بايد چهار اثر را ضبط و منتشر كند و به همين دليل 
فعاليتش تا حدودى متوقف شده تا توليد آثار مذكور به نتيجه 
برسد. به هرحال چهار، پنج آلبوم داريم كه كنسرت هايشان 
برگزار شده اما ضبط نشده اند و اين آثار بايد به نتيجه برسند.

  از فعاليت هاى جديد گروه  هايتان چه خبر؟
اثر جديدى را با گروه «سايه مهر» پيش مى بريم كه كار خودم 
است و در دستگاه شور اجرا مى شود. آماده برگزارى كنسرت  
بوديم كه تمرينات مربوط به آن به دليل وجود بحران بيمارى 
ــر خواهيم  ــد، اما به زودى تمرينات را از س كرونا متوقف ش
ــت كه امسال در تهران و چند شهر  گرفت و قصدمان اين اس
ــرت هايى برگزار كنيم. از سوى ديگر قصدمان  ــمالى كنس ش
ــارى كرونا به اتفاق اعضاى  ــن بود پس از پايان بحران بيم اي
ــايه ارغوان» يكى از آثار قديمى ام را تمرين كنيم و  گروه «س
سپس به اجراى آن بپردازيم. براى اثر مذكور سال ها زحمت 
كشيده ام و زمان صرفش كرده ام. اميدوارم شرايط براى تمرين 

و اجراى اين اثر محيا شود تا آن را به سرانجام برسانم.

ــاگرد زنده ياد محمدرضا لطفى بوده ايد و  ــما ش   ش

به طور مستقيم از داشته هاى ايشــان بهره برده ايد. اين 
ــما را تحت تاثير قرار  ــاق تا چه حد روند فعاليت ش اتف
ــيوه ها و تفكرات ايشان  ــتاى ش داده و تا چه حد در راس

پيش مى رويد؟
ــا فردى كه تاثير  ــته ام ام من از كودكى معلمان زيادى داش
بسيارى بر زندگى ام داشته و اين افتخار را داشته ام كه سال ها 
شاگردى شان را بكنم استاد محمدرضا لطفى بوده است. اين 
ــعادت را نيز داشته ام كه به مدت پنج سال در مكتب خانه  س
ميرزا عبداهللا زير نظر ايشان باشم و تدريسم در اين آموزشگاه 
تا به امروز ادامه يافته است. از طرفى در گروه بازسازى شيدا 
نيز همراه ايشان بودم و طى اين همكارى دو آلبوم توليد شد 

ــه كنسرت به روى صحنه رفت. به هرحال من آقاى  و دو ، س
لطفى را عاشقانه دوست داشتم  و به همين دليل سعى كردم 
ــدى كه طى كرده اند را تجربه  ــان و رون به نحوى زندگى ايش
ــان طى دوران  ــيرى قدم بگذارم كه ايش كنم و در همان مس
حياتشان طى كرده اند؛ اينكه در نحوه تارنوازى شان از بزرگان 
ــان، صبا و نى داوود  ــيقى ايرانى نظير درويش خ قديمى موس
ــهنازى و وزيرى چه تاثيراتى گرفته اند و در جوانى شان  و ش
ــازى كرده اند. شيوه تحصيالتشان  چگونه آثار قديمى را بازس
در زمينه موسيقى، نحوه تشكيل گروه ها توسط ايشان برخى 
ــتند كه به آنها توجه كرده ام و طى اين  ديگر از مواردى هس
روند تالشم اين بوده به نحوى شيوه، نگرش و نحوه فعاليت ها 
ــت كنم. طبيعتا زمانى كه ايشان را  ــان را زيس و زندگى ايش
ــم به ايشان عميق تر شد زيرا به طور مستقيم و از  ديدم حس
نزديك سال ها با ايشان زندگى كردم و طى اين اتفاق روحيات 

ايشان را بهتر و بيشتر شناختم.

ــيوه هاى آموزشــى  زنده ياد لطفى توضيح    درباره ش
ــد و اينكه خودتان تا چه حد به آن موارد و مولفه ها  دهي

پايبند هستيد.
ــتاد لطفى پس از مهاجرت چندساله شان به  آن زمان كه اس
ايران بازگشتند،  متوجه اين موضوع شدند كه شيوه آموزش 
ــتادان آن مقطع  به گونه اى پيش رفته كه اغلب معلمان و اس
به نوعى خودشان را آموزش مى دهند. آقاى لطفى گفتند كه 
روند آموزش در گذشته يك راه بوده و هيچ معلمى خودش را 
آموزش نمى داده و بلكه راه اصلى را تدريس مى كرده و هنرجو 
بعدها به امضاى شخصى خود مى رسيده است. ايشان مى گفت 
من هيچوقت آنچه خودم مى نوازم را آموزش نمى دهم و آنچه 
به شاگردانم ياد مى دهم رپرتوار موسيقى دستگاهى است كه 
شامل رديف ها و پيش درآمدها و چهارمضراب ها و تصانيف و 
آثار قدما و بخش  هاى مهم ديگر است. استاد لطفى به روش 
ــتند و زمانى كه به ايران  ــينه به سينه اعتقاد داش آموزش س

بازگشتند اين شيوه و روند را در مكتب خانه ميرزا عبداهللا پى 
گرفتند. ايشان نظرشان اين بود كه آن تحريرهاى الزم توسط 
ــوند و راه آموزش آنها شيوه سينه به سينه  نت منتقل نمى ش
است. به طور كلى استاد لطفى تالششان اين بود نگاهى كه در 
گذشته و در دوران قاجار نسبت به موسيقى دستگاهى وجود 

داشته را حفظ كند و آن را اشاعه دهد.

ــما در زمينه آموزش شاگردانتان با همان شيوه    ش

استاد لطفى به تدريس مى پردازيد؟
بله با همان روشى كه استاد لطفى آموزش مى دادند به تربيت 

هنرجويان و شاگردانم مشغول هستم.

  روش سينه به سينه چگونه است؟
ــت كه معلم مى نوازد و شاگرد نيز همان را  ــكل اس به اين ش

تكرار مى كند.

ــينه از چه مقطعى كمتر  ــينه به س   روش آموزش س
ــا داليل اين اتفاق چه  ــورد توجه قرار گرفت و دليل ي م

بوده است؟
از يك زمانى به بعد نوعى غرب زدگى در عرصه ها و بخش هاى 
ــيقى نيز از اين اتفاق مستثنى  ــوم شد و موس مختلف مرس
ــيوه  ــين ها تالش كردند به ش ــود. طى اين جريان موزيس نب
ــيقى را آموزش دهند و بر همين اساس به نوعى  غربى موس
ــتند. در صورتى كه مثال شما هيچ  سنت خود را كنار گذاش
ــراوات و پاپيون بزند و روى  ــى تارنوازى را نمى بينيد كه ك س
صندلى بنشيند و سى تار بنوازد. آقاى لطفى معتقد بودند كه 
ــنتى وجود داشته و ما نيز بايد به آن سنت پايبند باشيم.  س
ايشان جمله معروفى داشتند و مى گفتند من پيرو يك سنت 
ــتم. به هرحال آن سنت قوانين بسيارى دارد و نمى توان  هس
ــركارى كرد و در اين زمينه به  ــارج از آن چهارچوب ه در خ
ــته است. بر اساس نگرش استاد  اصطالح دست و بالمان بس
لطفى همه چيز بايد بر مبناى آن سنت پيش برود و اگر قرار 
است فردى به خالقيت و نوآورى دست يابد، آن نوآورى بايد 
بر اساس همان سنت ها ايجاد شود و شكل گيرد و بروز كند.

ــا چه حد به  ــتادان ت ــال حاضر معلمان و اس   در ح
شيوه سينه به سينه پايبند هستند و آن تعصبات بزرگان 
ــتگاهى و بخش هاى  ــته را نســبت به موسيقى دس گذش

مختلف آن دارند؟

ــت كه به  ــراغ داش در حال حاضر كمتر افرادى را مى توان س
ــيوه سينه به سينه موسيقى را آموزش دهند. برخى از آن  ش
معدود افراد هم نسالن استاد لطفى هستند كه اتفاقا تعدادشان 
ــتند كه بر اساس  ــت. دسته ديگر افرادى هس ــيار كم اس بس
ــيقى را آموخته  اند و شاگردان  ــينه به سينه موس آموزش س

زنده ياد لطفى بوده اند كه آنها نيز انگشت شمارند.

ــينه و  ــينه به س   چرا تعداد معلمانى كه با روش س

بر اساس شيوه مورد تاكيد و تاييد استاد لطفى تدريس 
مى كنند تا اين حد كم است؟

ــمت ايشان  ــتاد لطفى به س تيرهايى كه در زمان حيات اس
ــد اتفاقى است كه پس از فوتشان نيز ادامه پيدا  پرتاب مى ش
كرده و حتى شدت يافته است. به طور كلى به نوع نگرش و 
تفكر ايشان همواره خرده گرفته اند و نقدهاى نابجايى نسبت 

به ايشان وجود داشته است.

  كه البته آن خرده گرفتن ها و نقدها همچنان وجود 

دارد.
ــى در برهه اى از ــت اما تاثيراتى كه آقاى لطف  همينطور اس

ــتگاهى گذاشتند قابل انكار نيست و   تاريخ بر موسيقى دس
ــان موسيقى ما را  نمى توان آن را ناديده گرفت. تاثيرات ايش
ــال بيمه خواهد كرد. ما نزد معلمان ديگر نيز  تا سال هاى س
ــيارى چيزها را ياد گرفته ايم و روال معمول  آموخته ايم و بس
ــت و  ــيوه درس ــان نگرش و ش را نيز طى مى كرديم،  اما ايش
مولفه هاى مهم را براى ما ملموس تر كرد. ايشان خطى مشى 
ــت را پى  ــاس آن راه درس ــا داد كه ما من بعد بر اس ــه م را ب
ــتادان بسيارى داشته ام؛  بگيريم. اين را هم بگويم كه من اس
ــى چون آقاى پيرنياكان، داريوش طاليى و... كه موارد  بزرگان
بسيارى از آنها آموخته ام و تك تك آنها راهكارهاى بسيارى را 
در زندگى به من داده اند، اما تاثيرى كه از آقاى لطفى و شيوه 
تدريس و نوازندگى و فعاليت ايشان گرفته ام بسيار بوده است.

  بحران بيمارى كرونا تا چه حد فعاليت هاى شما را 
تحت تاثير قرار داده است؟

با اينكه بيمارى مهلك كرونا جان بسيارى از انسان ها را گرفته 
اما سعى كردم با آن همراه شوم. از ابتداى شيوع بيمارى كرونا 
ــى جدى تر از قبل برگزار  تاكنون كالس هاى آنالينم را خيل
ــگاه درس مى دهم و هم  كرده ام و طى اين روند هم در دانش
ــه تازگى تدريس در كالس هاى حضورى  درس مى گيرم و ب
ــگاه ها نيز به صورت آنالين تدريس  را آغاز كرده ام. در آموزش
ــزارى برنامه ها و  ــى بيمارى كرونا و برگ ــم. به طور كل مى كن
ــه از كارها و رفت و آمدهاى  ــد ك كالس هاى آنالين باعث ش
ــوان گفت حال  ــه بكاهم و مى ت ــاى اضاف ــر و قراره زمان گي

زندگى ام نسبت به قبل مرتب تر و منظم تر شده است.

 تحليلى بر اظهارات صمد برقى درباره آنچه در حق يك ساز قديمى و كهن روا مى داريم

كمانچه نوازان فراموش شده

 محمدامين اكبرپور:

استاد لطفی موسیقی ما را بیمه کردند 
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99  گزارش 

ــت كه مســيرى كه  ــوان درياف ــى مى ت ــك نگاه كل ــا ي ب
ــاتيد قديمى مانند ياحقى و بديعى تا پيش از اين  توســط اس
ــاز بين المللى  ــود، اكنون توســط هنرمندان ممت ــده ب طى ش
ــه جرات مى توان گفت جانشــين  ــد كيهان كلهر كه ب مانن
خلفى براى بزرگانى كه صمد برقى نام آنها را در اظهاراتش 
ــويم خود  ــان كرده، اســت. با اين اوصــاف اگر مدعى ش بي
كمانچه نوازان باعث شده اند كه ساز كمانچه مهجور بماند، 
ــى منصفانه را انجام نداده ايم، چرا كه نام هايى مانند  قضاوت
ــان كلهر در ميان كمانچه نوازان معدود و محدودى كه  كيه
در اين حوزه فعاليت مى كنند، عليرغم تمام جفاهايى كه در 
ــود موجب رشد و ترقى اين ساز  ــيقى ايرانى مى ش حق موس

در عرصه جهانى شده اند



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

 
محققان دریافتند واکس��ن فلج اطفال توانایی مقابله با 
کووید ۱۹ را دارد و می تواند سیس��تم ایمنی بدن را تا 
زمان تولید واکسن این بیماری، تقویت کند.به گزارش 
ایرنا، به گفته محققان ویروس کرونا مانند ویروس فلج 
اطفال نوعی ویروس تک رشته ای RNA است و احتماال 

بدن با هر دو ویروس توس��ط مکانیزم های یکسان سیستم ایمنی، 
مقابله می کند. بنابراین واکس��ن خوراکی فلج اطفال می تواند بدن 
را به طور موقت در برابر ویروس کرونا ایمن کند. در این واکسن از 

ویروس ضعیف شده فلج اطفال استفاده می شود. این 
نوع واکس��ن ها که با استفاده از ویروس زنده ساخته 
می شوند،  یک واکنش قوی و پایدار در سیستم ایمنی 
بدن ایجاد می کنند. با وجود این سرعت تولید آن ها 
در مقایسه با واکسن های جدید، کمتر است.به گفته 
محققان، واکسن خوراکی فلج اطفال، یک اثر جمعی ایجاد می کند. 
در واقع واکس��ن بین ۷۰ ت��ا ۹۰ درصد از جمعیت دریافت کننده 
را در براب��ر ویروس ایمن می کند. همچنی��ن با افزایش تعداد افراد 

مقاوم در برابر آلودگی ویروس��ی، از افراد آسیب پذیر در برابر انتشار 
ویروس محافظت می شود.با وجود این که گروه های تحقیقاتی در 
سراس��ر جهان تمام تالش خود را برای تولید واکسن کووید ۱۹ به 
کار گرفته اند، دس��تیابی به واکسن این بیماری حداقل تا سه  ماهه 
اول سال ۲۰۲۱ میالدی به طول می انجامد. به همین علت، استفاده 
از داروها و واکس��ن های موجود برای کاهش سرعت شیوع بیماری 
ی��ا ایجاد ایمنی موقت در برابر آن، به یکی از موضوعات تحقیقاتی 

مهم تبدیل شده است.

 چراافرادغیرسیگاریدچاربیماریریویمیشوند؟

 مقابله با کووید ۱۹ با کمک واکسن فلج اطفال

بیماری مزمن انس�دادی ریه اغلب در نتیجه استعمال س�یگار به وجود می آید اما اکنون این 
پرس�ش مطرح اس�ت که چرا حدود یک س�وم از تمامی موارد ابتال به این بیم�اری در میان 
افرادی است که سابقه استعمال سیگار ندارند؟ به گزارش ایسنا،به تازگی محققان به پاسخ این 
 پرسش دست پیدا کرده و اظهار داشتند که خطر ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه در افراد 

غیر سیگاری با چگونگی شکل گیری ریه این افراد در سال های نخست زندگی ارتباط دارد.

زندگی

 غذا خوردن قبل از خواب 
موجب اضافه وزن می شود

مطالعه جدید نشان می دهد اگردیرهنگام شام 
خورده و فورا به رختخ��واب بروید دچار اضافه 
وزن می شوید. به گزارش مهر، به گفته محققان، 
این اضافه وزن به این دلیل است که متابولیسم 
ُکن��د می ش��ود، در حالیکه قندخون و س��ایر 
 مواد ش��یمیایی دخیل در اضافه وزن و دیابت
 نوع ۲، تقویت می شوند.دکتر »جاناتان جون«، 
 سرپرس��ت تیم تحقیق، در ای��ن باره می گوید: 
»ن��ه تنها آنچ��ه ک��ه می خورید، بلک��ه زمان 
غذاخ��وردن ه��م فاکت��ور مهم��ی در افزایش 
مشکالتی نظیر چاقی است.«در این مطالعه، از 
۲۰ فرد سالم خواسته شد تا در ساعت ۶ عصر یا 
۱۰ شب غذا بخورند. غذا هر دو گروه هم مشابه 
بود. هر دو گروه س��اعت ۱۱ شب به رختخواب 

رفته و ساعت ۷ صبح بیدار شدند.
نتایج نش��ان داد شام دیرهنگام موجب افزایش 
قندخون و کاهش روند چربی سوزی می شود.
 ب��ه طورمیانگی��ن، حداکثر می��زان قندخون
 بع��د از صرف ش��ام دیرهنگام در مقایس��ه با 
زود ش��ام خ��وردن، ح��دود ۱۸ درص��د باالتر 
اس��ت. همچنین میزان چربی س��وزی حدود 
 ۱۰ درصد کمتر اس��ت.به گفته محققان، این 
 تأثیرات حت��ی در افراد چاق یا مبتال به دیابت

 بیشتر است.

 شیر مادر به کودک در مقابله 
با چاقی کمک می کند

به گفته محققان، نوزادانی که فقط از شیرسینه 
مادرش��ان تغذیه می کنند، در دوره بزرگسالی 
کمتر با اضاف��ه وزن روبرو هس��تند اما دلیل 
آن هن��وز به خوبی معلوم نیس��ت. به گزارش 
مهر،محقق��ان در این مطالعه آنه��ا دریافتند 
در پس��ران ۱۸ س��ال دارای ژن چاقی، تغذیه 
انحص��اری با ش��یرمادر ت��ا ۵ ماهگی موجب 
kg/ ۱.۱۴ کاهش شاخص توده بدنی شأن تا

m۲ می شود.
 ای��ن تأثی��ر در دخت��ران بیش��تر ب��وده و با 
کاهش kg/m۲ ۱.۵۳ مرتبط اس��ت.»لورنت 
بریوالئیس«، سرپرس��ت تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »تغذیه انحصاری با شیرمادر تا 
۳ ماهگی یا ترکیب ش��یرمادر و شیرخش��ک 
ب��ا کاهش مش��ابه ش��اخص ت��وده بدنی در 
اف��راد پرریس��ک در مع��رض چاق��ی مرتبط 
نیس��ت.« ای��ن یافته ها نش��ان می دهد مدت 
طوالنی تر تغذیه با ش��یرمادر دارای بیشترین 
 فای��ده ب��رای اف��راد در معرض ریس��ک باال

 چاقی است.

کمک داروی سرطان به کاهش 
التهاب بیماران کووید ۱۹ 

محققان دریافتند داروی سرطان می تواند برای 
کمک به درمان بیماران مبتال به کووید۱۹حاد 
استفاده ش��ود. به گزارش مهر، در برخی افراد 
مبتال به کووید ۱۹ خفیف یا متوسط، بیماری 
ناش��ی از کروناوی��روس که ش��رایط ش��ان تا 
حدودی بهبود یافته، به یکباره بیماری تشدید 
می ش��ود.محققان معتقدن��د حت��ی زمانی که 
عفون��ت تحت کنترل قرار می گی��رد، ویروس 
می توان��د موجب تحریک واکنش بیش از حد 
سیستم ایمنی شود که نتیجه آن، التهاب زیاد 
ریه ها و س��ایر اعضا بدن اس��ت.تصور می شود 
این ن��وع واکنش ایمنی زمانی آغاز می ش��ود 
که گیرنده های س��لول های ایمنی موسوم به 
ماکروفاژها، ماده ژنتیکی ویروس نظیر کرونا را 

تشخیص می دهند.
 آنه��ا در واکن��ش به این مس��ئله، ش��روع به 
آزادس��ازی گسترده مولکول های سیگنال دهی 
ایمنی موسوم به س��یتوکین ها می کنند.بروز 
این توفان س��یتوکینی موجب التهاب بیش از 
حد شده و به ریه ها و سایر اعضای حیاتی بدن 
بیمار آسیب می رساند. درحال حاضرهیچ درمان 
قطعی برای پیشگیری یا بازگرداندن این آسیب 
 وجود ندارد. در ماکروفاژها، آنزیمی موس��وم به 
 )BTK Bruton tyrosine kinase(
مس��ئول آغاز توفان سیتوکینی است.در حال 
 ،BTK حاضرداروی ممانعت کننده از فعالیت
 "acalabrutinib "دارویی است موسوم به
که به عنوان درمانی برای برخی س��رطان های 
خون اس��تفاده می ش��ود.محققان پ��ی بردند 
 "acalabrutinib آنجائیک��ه"  از   ک��ه 
مانع از BTK می شود احتماالً می تواند موجب 
کاهش التهاب در افراد مبتال به بیماری کووید 

۱۹ حاد شود.

 ویروس HIV از مغز 

به سایر نقاط بدن منتقل می شود
طبق نتایج آزمایشگاهی، HIV می تواند بر روی 
سلول های مغز مستقر شده و ویروس عامل ایدز 
را در بدن گسترش دهد.به گزارش مهر، مشخص 
شده است که HIV در مدت ۶ روز بعد از ابتالء 
به عفونت وارد مغز می شود اما کامل مشخص نبود 
که آیا سلول های مغز آلوده به HIV می توانند با 
آزادسازی HIV سایر بافت های بدن را هم آلوده 
کنند.تحقیق جدید محققان نشان می دهد برخی 
انواع سلول های مغزی می توانند حامل HIV بوده 
که سپس می تواند به سلول های ایمنی گسترش 
یافته و ب��ه هر جای ب��دن بروند.»لنا الحرثی«، 
سرپرس��ت تیم تحقیق، در این ب��اره می گوید: 
»مطالعه م��ا اثبات می کند ک��ه HIV در مغز 
نمی ماند.«مغز انسان حاوی میلیاردها آستروسیت 
اس��ت که وظایف گوناگونی ازجمله پشتیبانی 
از رابطه بین س��لول های مغ��زی تا حفظ مانع 
خون-مغز را انجام می دهند.محققان در مطالعه 
بر روی موش ها دریافتند آستروسیت های آلوده 
به HIV قادر به پخش ویروس به س��لول های 
ایمنی T مثبت CD۴ در مغز هستند. سپس این 
سلول های ایمنی از مغز خارج شده و وارد سایر 
نقاط بدن می شوند و در نتیجه عفونت به سایر 

اعضا بدن نظیر طحال و غدد لنفاوی می رسد.

 یافته 

 هشدار 

 راهکار 

 توصیه 
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 نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی 
ای��ران در م��ورد فیزیوتراپ��ی 
تنفس��ی گف��ت: ب��ا توجه به 
در  کرون��ا  بیم��اری  ش��یوع 
فیزیوتراپ��ی  نق��ش  کش��ور، 
تنفسی را می  توان مورد توجه 

قرار داد و کرونا ش��رایط تنفس��ی و ریه بیمار را 
تح��ت تأثیر قرار می  دهد و ع��الوه بر اینکه تیم 
پزش��کی و دارودرمانی به باالبردن میزان اشباع 
اکسیژن خون بیمار کمک می  کند، فیزیوتراپی 
نی��ز می  تواند در بخش  های ایزوله و ICU کرونا 
ب��ه بهبود ح��ال بیماران مبتال ب��ه کرونا کمک 
ش��ایانی کند.پرهام پارسانژاد در گفتگو با آنا، در 
مورد نقش فیزیوتراپی تنفسی گفت:  فیزیوتراپی 
تنفس��ی می  تواند عضالتی که در تنفس دخیل 
هستند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی 
باعث تس��هیل در تنفس بیمار شود؛ همچنین 
ای��ن روش بازتوانی، کم��ک می  کند که ظرفیت 

یابد  افزایش  اکسیژن ریه  ها 
و بیم��ار نی��از کمت��ری به 
ونتیالتور پیدا کند و بهبودی 
و ترخی��ص، زودت��ر حاصل 
شود.وی با اش��اره به  اینکه 
برخی بیماران بهبودیافته و 
ترخیص  شده به دلیل کاهش تحرک ممکن است 
دچار ضعف عضالت و خشکی  های مفصلی موقت 
شوند، خاطرنش��ان کرد: این عوامل باعث ضعف 
عملکرد عضالت بدن در هنگام راه رفتن می  شود 
و در ای��ن زمین��ه نیز فیزیوتراپ��ی می  تواند این 
بیماران بهبودیافته را به زندگی عادی بازگرداند.
وی افزود: برخی از افراد به دلیل ش��یوع کرونا از 
مراجع��ه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی 
خودداری می  کنند که این افراد می  توانند خدمات 
فیزیوتراپی را در من��زل دریافت کنند و بتوانند 
دوره بازتوان��ی خود را کامل کنند ت��ا دوباره به 

روزانه خود بازگردند.

سنجد یکی از میوه های بسیار 
مفی��د و دارای طبع خش��ک 
و س��رد اس��ت که برای درمان 
بیماری ه��ای گوناگ��ون تاثیر 
زیادی دارد. درخت س��نجد به 
۳ نوع تقس��یم بندی می شود 

ک��ه دو نوع آن مانن��د هالگن��وس و هیپوفار در 
ایران موجود اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان،ویتامین های C موجود در سنجد برای درمان 
نرمی یا پوکی استخوان، پیشگیری از سرماخوردگی 
یا آنفلوآنزا، درمان درد گلو، سرفه و تب مفید است. 
از دیگر خواص س��نجد می توان به رفع تکرر ادرار 
در زنان و مردان اش��اره کرد.طبق مطالعات علمی 
انجام شده، سنجد برای آرامش روحی و روانی بسیار 
مفید اس��ت و باعث افزایش کالژن یا رفع چین و 
چروک صورت می شود.اگر دچار ریزش مو هستید، 
چند عدد از برگ های س��نجد را در روغن زیتون 
بجوشانید و بعد از له ش��دن، روغن زیتون را روی 

سر خود مالش دهید تا باعث 
خارش پوس��ت سر و افزایش 
مو هایتان ش��ود. فیبر موجود 
در س��نجد برای کاهش وزن 
و جلوگیری از پرخوری تاثیر 
زی��ادی دارد. برخی از افرادی 
که به مش��کالت قلبی-عروقی دچار هس��تند با 
مشورت پزشک خود می توانند از مقدار کمی سنجد 
استفاده کنند.شیرینی موجود در سنجد جایگزین 
مناسبی برای قند و شکر است که بیماران دیابتی 
می توانند از آن اس��تفاده کنند. این نکته را به یاد 
داشته باشید که نباید در مصرف سنجد زیاده روی 
کرد و حد تعادل آن روزانه یک قاش��ق غذا خوری 
پودر س��نجد یا یک چهارم لیوان سنجد خشک 
است.سنجد سموم موجود در روده و معده را از بین 
می برد و برای درمان اسهال کودکان می توان از آن 
استفاده کرد، اما باید بدانیم که مصرف بیش از حد 

آن باعث ایجاد یبوست خواهد شد.

جوان سازی پوست صورت با سنجد چگونه با فیزیوتراپی کرونا را درمان کنیم؟ 
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آفتاب یزد- گروه زندگی: با پیش��رفت علم و دانش هر روز درهای 
جدیدی به روی دانش��مندان باز می شود. امروزه دانش پزشکی با به 
کار گی��ری تکنول��وژی روش های جدید درمانی را ابداع کرده اس��ت 
ک��ه می تواند در درمان بس��یاری از اختالالت و بیماری ها بخصوص 
پوستی  مفید باشد.ازجمله این روش ها می توان به کرایوتراپی اشاره 
کرد. نشس��تن در یک مخزن سرد ممکن است مسیری عجیب برای 
 سالمتی به نظر برسد. اما این روند که با نام کرایوتراپی انجام می شود ،
 روز به روز محبوب تر می شود و فواید بسیاری دارد. با توجه به اهمیت 
موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر داریوش دائر، متخصص پوست و 

مو گفت و گو کرده است.
وی در اینباره می گوید : کرایوتراپی یا سرما درمانی یک شیوه درمانی 
 خاص اس��ت که در آن ضایعات س��طحی پوس��ت، تحت انجماد قرار 
می گیرند. دکتر دائر خاطرنشان کرد : در پروسه درمانی کرایوتراپی از 
نیتروژن مایع و به میزان کمتر اکسیژن و هیدروژن مایع با دمای زیر 

صفراستفاده مي شود.
این متخصص پوست و مو موارد استفاده از کرایوتراپی را اینگونه تشریح 
کرد : موارد اس��تفاده از کرایوتراپی عبارتند از زگیل های ویروسی در 
کودکان، زگیل های ویروسی در بزرگساالن ، زگیل آبدار در بزرگساالن، 

کراتوز سبورئیک) زگیل سالمندی( ،زوائد و یا تگ های پوستی.
وی ادامه داد: برای کنترل ودرمان بیماري س��الک، بواس��یر، یبوست، 
دردهای پس از عمل جراحی در پرتو درمانی،از بین بردن چربی های 
اضافه بدن، از بین بردن تغییرات رنگی پوس��ت و لک های ناش��ی از 
آفتاب،اس��کارهای هیپرتروفی��ک و کلوئیدها ،کیس��ت ها و ضایعات 
توموری خوش خیم، خال های مالنوسیتیک ، اقسام همانژیوم ها من 
جمله سارکوم کاپوزی وبیماري ویتیلیگو یا برص از روش کرایوتراپی یا 

سرما درمانی می توان بهره برد. 
دکتردائرعنوان کرد: انج��ام کرایوتراپی عارضه های کمی را به همراه 
دارد. به وجود آمدن جای زخم یک خطر اندک اس��ت. تعداد و شدت 
ع��وارض جانبي به تعداد گردش های انجم��اد و گرم کردن در حین 

کرایوتراپی و میزان ناحیه درمان شده بستگی دارند. 
این متخصص پوست و مو اظهار داشت :ازجمله دیگر فواید کرایوتراپی 
 قابل تکرار بودن آن اس��ت. ب��رای افرادی که به علت  های پزش��کی 
نمی  توانند پرتودرمانی کنند از جلس��ات متعدد استفاده می  شود تا 
وقتی که س��لول های غیرطبیعی از بین بروند. نس��بت به روش  های 
دیگ��ر کمت��ر تهاجمی و هزینه جلس��ات آن مقرون به صرفه اس��ت 
 زمان بهبودی و ریکاوری آن کوتاه تر می  باش��د گاهی می  توان تنها با 

بی  حسی موضعی سرمادرمانی را انجام داد.
وی ابراز داشت : پزش��کان متخصص زنان بیشتر از روش کرایوتراپی 
)فریز( برایی درمان بسیاری از بیماری زنان استفاده می  کنند.در مورد 
درمان سرطان پوست نیز ممکن است بعد از جلسه درمانی کرایوتراپی 

پوس��ت ملتهب و متورم شود و گاهی رنگدانه پوست و موهای ناحیه 
درمان از بین می  روند البته این عوارض موقتی هس��تند و بهبود می  

یابند.
دکتردائر بیان کرد : انجام کرایوتراپی را به سه بخش می توان تقسیم 
کرد که عبارتند از انتقال حرارت زیرا رایج ترین ماده مورد استفاده در 
کرایو، نیتروژن مایع اس��ت که باید به صورت اس��پری ویا پروب روی 
ضایعه اس��تفاده شود تا نقطه جوشی معادل ۱۹۶- درجه سانتی گراد 
ایجاد کند و با استفاده از آن بر روی ضایعه یک فاز انتقال حرارت سریع 
از پوست به مایع فریز کننده اتفاق افتاده و مقدمات تخریب سلولی در 

محل ضایعه فراهم می شود.
این متخصص پوست و مو افزود : دومین بخش سرما درمانی تخریب 
سلولی است بدین صورت که فریز ضایعه به سبب شرایط هیپراسموتیک 
داخل سلولی، تخریب ناگهانی و سریع سلولی را به دنبال دارد. مطالعات 
نش��ان داده است که پس از یک تخریب سریع ، توانایی تولید کالژن 
فیبروبالس��ت ها به حداقل می رس��د و این، موجبات درمان ضایعاتی 
نظیر کلوئیدها را به بهترین وجه فراهم می کند و مرحله سوم نیز بدین 
صورت است که این التهاب با ادامه قرمزی و گاهی تاول همراه است و 

پاسخ طبیعی به فرآیند مرگ سلولی می باشد.

وی درپاسخ به این پرسش که " موارد منع کرایوتراپی چیست"، عنوان 
کرد: عدم تحمل س��رما، سابقه  کهیر سرما، سابقه  سندرم رینود و هر 
بیماری که در آن سطح باالی کرایوگلوبولین وجود دارد مانع از استفاده 

از روش کرایوتراپی در افراد می شود.
دکت��ر دائر ادامه داد : در افراد مس��ن و کودکان  نیز به علت احتمال 
بیشتر تشکیل تاول و اسکار و افراد دیابتی به علت احتمال عدم ترمیم 
مناسب و ایجاد زخم پس از انجام کرایوتراپی ،افراد با پوست تیره  نیز 
به علت احتمال تغییر رنگ محل ضایعه )هیپوپیگمانتاسیون(،پوست 
 آس��یب دیده )بر اثر آفتاب، اس��تفاده موضعی از کورتیکواستروئیدها 
و ...( هم به علت افزایش خطر تشکیل تاول و نکروز،در دوران بارداری 
نی��ز به عل��ت افزایش کرایوگلوبولین ها و خطر پاس��خ بیش از حد به 
کرایوتراپ��ی ونواحی اطراف اعصاب به علت خطر نوروپاتی محیطی از 

روش کرایوتراپی نمی توان استفاده کرد.
این متخصص پوس��ت و مو اظهار داش��ت: انجام عم��ل کرایوتراپی با 
عوارضی نیز همراه اس��ت که از جمله آنها می توان به ایجاد تاول در 
محل انجام عمل اشاره کرد . این نوع تاول ها شفاف است و ممکن است 
در اثر خونریزی متمایل به رنگ زرد یا بنفش بشود که این نوع اختالل 

جدی نیست و جای نگرانی وجود ندارد.
وی بیان کرد : اگر درمان به وسیله کرایوتراپی در نزدیک چشم صورت 
پذیرفته باشد، ممکن است پلک ها دچار تورم شوند، بخصوص در هنگام 
صبح، اما در عرض چند روز برطرف می شوند و به تدریج در عرض چند 

روز، زخم و تاول ناحیه تحت درمان فروکش خواهند نمود .
دکتر دائراضافه کرد : می توان ناحیه تحت درمان کرایوتراپی را به آرامی 
یک یا دو بار در روز شستش��و داد، ناحیه تحت درمان باید تمیز نگه 
داش��ته شود. پانسمان کردن این نواحی، اختیاری است، اما اگر ناحیه 
تحت درمان در معرض آسیب دیدگی و یا اصطکاک با لباس قرار داشته 
باشد، بهتر است روی آن پانسمان شود. هنگامی که تاول خشک شد  و 

فروکش نمود، می توان از روغن وازلین استفاده کرد. 
این متخصص پوس��ت و مو توصیه کرد : از دس��ت کاری ناحیه تحت 
درمان کرایوتراپی خودداری کنید. در روی صورت، ناحیه تحت درمان، 
ظ��رف ۵ ال��ی ۱۰ روز الیه برداری صورت می گیرد، در مورد پوس��ت 
دست  نیز ممکن است ۳ هفته طول بکشد. جراحت و یا زخم موجود 
در قس��مت پایینی پا ممکن است تا ۳ ماه ادامه داشته باشد، زیرا که 

التیام زخم ها در این ناحیه به  کندی صورت می پذیرد. 
وی در پای��ان گف��ت :ایجاد عفون��ت ثانویه پس از اس��تفاده از روش 
کرایوتراپی غیرمعمول اس��ت. اگر رخ دهد، ممکن است باعث افزایش 
درد، تورم، افزایش مایع زردرنگ در داخل تاول، ترشحات چرکی و یا 
قرم��زی در اطراف منطقه درمان ش��ود اما اگر موضوعی باعث نگرانی 
فرد شود، باید با پزشک متخصص به مشورت کرد زیرا  ممکن است، 

ضدعفونی کننده ها موضعی و یا آنتی بیوتیک های خوراکی الزم باشد.

 آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

هر آنچه باید درباره »کرایوتراپی«  بدانیم

افت حافظه در هر سنی ممکن است رخ دهد و پیر شدن به تنهایی 
عموماً دلیل کاهش قدرت شناختی نیست.تحلیل رفتِن قابل توجه 
حافظه در افراد مسن عموماً ناشی از پیری نیست بلکه به اختالالت 
اندام های مختلف بدن، آس��یب مغزی یا بیماری های عصبی در این 
افراد برمی گردد.به گزارش ایسنا،مطالعات نشان داده است که می توان 
با برخی از عادت های اصولی سالمتی از افت شناختی جلوگیری کرده 
و خط��ر زوال عقل را کاهش داد. از این ع��ادات می توان به فعالیت 
فیزیکی، خواب کاف��ی، اجتناب از دخانیات و الکل، داش��تن روابط 
اجتماعی خوب و پیروی از یک رژیم س��بک مدیترانه ای اشاره کرد.
افت حافظه و س��ایر تغییرات شناختی می توانند مشکالت زیادی را 
در زندگی ایجاد کنند، اما به لطف چندین دهه تحقیق راهکارهایی 
برای چگونگی فعال کردن ذهن به دست آمده است. استراتژی های 
مختلفی وجود دارد که می توان از آن ها برای حفظ آمادگی شناختی 
استفاده کرد. در اینجا چند مورد از این استراتژی ها به نقل از نشریه 

سالمت هاروارد آورده شده است:
۱- یادگیری را ادامه دهید

سطح باالتری از آموزش با عملکرد ذهنی بهتر در سالمندی مرتبط 
است. کارشناسان بر این باورند که آموزش عالی ممکن است با عادت 
دادن ف��رد به فعالیت ذهنی به تقویت حافظه کمک کند. اعتقاد بر 
این اس��ت که به چالش کشیدن مغز با ورزش ذهنی فرآیندهایی را 
فعال می کند که به حفظ سلول های فردی مغز و تحریک ارتباط بین 
آن ها کمک می کند.بس��یاری از افراد مشاغلی دارند که آنها را از نظر 
ذهنی فعال نگه می دارد. دنبال کردن یک سرگرمی، یادگیری مهارتی 
جدید، انجام فعالیت های داوطلبانه یا آموزش مهارتی به افراد دیگر از 

روش های موثر برای تیزبینی ذهن هستند.

۲- از تمام حواس خود استفاده کنید
هر چه از حس های بیش��تری در یادگیری استفاده کنید، مغز شما 
بیشتر در راس��تای حفظ حافظه فعالیت می کند. دریک مطالعه به 
بزرگساالن یک سری از تصاویر از نظر عاطفی خنثی نشان داده شد 
که هر یک به همراه یک بو ارائه می شدند. از آنها خواسته نشد آنچه 
را که می دیدند به خاطر بیاورند. سپس به آنها مجموعه ای از تصاویر 
این بار بدون بو نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا آن چه را که 
پیشتر دیده اند بیان کنند. این افراد در یادآوری تصاویری که همراه با 
بو ارائه شده بودند، به ویژه مواردی که با رایحه های دل انگیزی همراه 
بودند بهترعمل کردند.تصویربرداری ازمغز این افراد نشان داد بخشی 
ازناحیه بویایی مغزبه نام قشر پریفرم هنگامی فعال می شود که تصاویر 
را همراه با بوها می دیدند. بنابراین هنگامی که قصد یادگیری مهارتی 

جدید را دارید، سعی کنید تمام حواس خود را به چالش بکشید.
۳- به خودتان ایمان داشته باشید

کلیشه ها و باورهای رایج درباره پیری می تواند به ناتوانی و افت حافظه 
کمک کند. میانساالن و سالمندانی که قصد یادگیری مطلبی جدید را 
دارند، زمانی که در معرض کلیشه های منفی در مورد پیری و حافظه 
قرار می گیرند، حافظه ضعیف تری از خود نش��ان می دهند اما زمانی 
که پیام ها در مورد حفظ حافظه در پیری مثبت هستند، بهتر عمل 
می کنند.افرادی که به توانایی کنترل حافظه توس��ط خودشان باور 
ندارند و بیش��تر درمورد از دست دادن حافظه خود در سنین پیری 
شوخی می کنند، احتماالً کمتر در زمینه حفظ یا بهبود مهارت های 
حافظ��ه خ��ود کار می کنن��د و بنابراین به احتمال زی��اد دچار افت 
شناختی می شوند.اگر اعتقاد داشته باشید می توانید پیشرفت کنید 
و آن باور را به صورت عملی برگردانید، شانس بیشتری برای هوشیار 

نگه داشتن ذهنتان دارید.
۴- استفاده از انرژی ذهنی خود را اولویت بندی کنید

اگربرای به یاد آوردن مطالب ساده و روزمره خود، زیاد انرژی ذهنیتان 
را هدرندهید، می توانید بر یادگیری و به یاد آوردن چیزهای جدید و 
مهم تمرکز کنید. برای صرفه جویی در انرژی ذهنی خود و اختصاص 
آن به مطالب مهمتر از یادآوری های تلفن های هوش��مند، تقویم ها، 
برنامه های هوش��مند، نقشه ها، لیس��ت خرید، پوشه ها و کتاب های 
آدرس استفاده کنید تا اطالعات معمول در دسترستان باشد. مکان 
ثابتی را در خانه برای عینک، کیف پول، کلیدها و سایر مواردی که 

اغلب از آنها استفاده می کنید، اختصاص دهید.
۵- آنچه را که می خواهید بدانید تکرار کنید

وقت��ی می خواهید چی��زی را که به تازگی ش��نیده اید، خوانده اید یا 
درموردش فکر کرده اید به خاطر بسپارید، آن را با صدای بلند تکرار 
کنید یا آن را بنویس��ید. به این ترتیب ش��ما حافظه یا پیوند ذهنی 
خود را تقویت می کنید. برای مثال اگر به تازگی نام ش��خصی را یاد 

گرفته اید، هنگام صحبت با او از آن استفاده کنید.
۶- زمان بندی مناسب داشته باشید

از تکرار در صورت زمان بندی مناس��ب، به عنوان یک ابزار یادگیری 
بسیار قدرتمند یاد می شود. در صورتی که آزمونی دارید، بهتر است 
در ی��ک دوره کوتاه چند بار چی��زی را تکرار نکنید و درعوض موارد 
ضروری را بعد از مدت زم��ان طوالنی تری دوباره مطالعه کنید. این 
فواصل را به صورت یک ساعت یک بار، هر چند ساعت و سپس هر 
روز زمان بندی کنید.فاصله زمانی از دوره های مطالعه به بهبود حافظه 
کمک می کن��د و زمانی که می خواهید اطالع��ات پیچیده ای مانند 
جزئیات یک کار جدید را بیاموزید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیماری دیابت انواع مختلفی دارد که شایع ترین 
انواع آن عبارتند از نوع یک و نوع دو. دیابت نوع 
یک معموال در کودکان رخ می دهد. از آن تحت 
عناوینی چون دیابت خردسالی یا دیابت وابسته 
به انسولین نیز یاد می ش��ود. در این حالت غده 
پانکراس مقدار کافی از انسولین را تولید ننموده و 
باید از انسولین تزریقی برای بقیه عمرفرد مبتال 
استفاده کرد. دیابت نوع دو نیز که شایع تر است 
و معموال در افراد بیش از ۴۰ سال ظهور نموده و 
به آن دیابت بزرگساالن نیز گفته می شود و به آن 
دیابت بی نیاز به انسولین نیز گفته می شود. غده 
پانکراس در این حالت انسولین تولید می نماید، 
اما بدن فرد قادر به استفاده درست از آن نخواهد 
بود. سطح باالی قند خون را معموال می توان با 
استفاده از رژیم غذایی مناسب یا با مصرف دارو 
کنترل نمود و البته دراین میان برخی بیماران 
نیز به تزریق انسولین نیاز پیدا می کنند. دیابت 
بیماری اس��ت که به طورکلی بر روی سیستم 
عصبی، عروقی و غدد درون ریز تاثیر می گذارد. 
افراد مبتال به بیماری دیابت تنها از مشکل باال 
بودن قند خون رنج نمی برند، بلکه این بیماران 
تحت تأثیر عوارض چشمی، قلبی و عروقی،  فشار 
خون و همچنین بیم��اری  ارولوژی و کلیه قرار 
دارن��د. بیماری دیابت می تواند به کلیه های فرد 
بیمار آس��یب وارد کند که این آسیب منجر به 
افزایش اوره و کراتین در کلیه می شود که اگر این 
عوارض تحت درمان قرار نگیرند، بیمار به سمت 
نارس��ایی کلیه پیش خواهد رفت و مش��کالت 
بس��یاری را برای ف��رد در پی خواهد داش��ت. 
همچنین اف��راد مبتال به دیابت با عوارض مثانه 
نیز مواجه می ش��وند، فرد مبتال به دیابت مثانه 
نرمالی ندارد و می توان گفت متأسفانه مثانه آنها 
فلج است بنابراین هنگامی که مثانه بیمار پر شود 
تخلیه کامل ادرار انجام نمی گیرد و این مسئله 
عفونت ادراری و بی اختیاری های ادراری را برای 
فرد به همراه دارد چرا که فرد دچار نوروپاتی مثانه 
بوده و توانایی تخلیه کامل آن را ندارد. یکی دیگر 
از عوارض بیم��اری دیابت برای فرد بیمار ایجاد 
اختالالت جنسی است. بروز اختالالت جنسی 
برای زن و مرد دیابتی، از جمله عوارض اورلوژیک 
بیماری اس��ت که می تواند روی کیفیت زندگی 
فرد اثر گذار باشد. عفونت های ادراری افراد مبتال 
به دیابت سی و یک برابر افراد عادی گزارش شده 
است. در خصوص روش های نوین درمانی برای 
مشکل بی اختیاری ادرار بیماران مبتال به دیابت 
نیز باید گفت که در حال حاضر برای درمان این 
مشکل از روش تقویت عضالت کف لگن و تزریق 
هورمون رشد در این ناحیه استفاده می شود که 
می توان با این روش درمانی سرپایی، مشکالت 
فرد را برطرف ک��رد. ۶۰ درصد بیماران دیابتی 
از مش��کالت ارولوژی رنج می برند که مشکالت 
جنسی نیز در این دسته قرار می گیرد.   بهترین 
س��ن برای تشخیص مشکالت دیابتی ۴۵ سال 
است و توصیه می ش��ود تمام افراد در این زمان 
چکاپ های تش��خیصی الزم را انجام دهند تا از 
حاد ش��دن بیماری جلوگیری شود و بهبودی 
هم س��ریع تر و هم آس��ان تر رخ دهد. بهترین 
راه برای کاهش سرعت یا پیشگیری از بیماری های 
کلیوی ناش��ی از دیابت، کنترل س��طح قند و 
فش��ار خون است. عادات سالم و استفاده منظم 
داروها براساس تجویز پزشک می تواند به شما در 

دستیابی و بهبود سالمت کلی تان کمک نماید.

 یادداشت

 

 دکتر مهری مهراد 
جراح ، متخصص ارولوژی

 بیماران دیابتی دچار چه 
مشکالت ارولوژی می شوند ؟ 

<می توان ناحیه تحت درمان کرایوتراپی را به آرامی یک 
یا دو بار در روز شستشو داد، ناحیه تحت درمان باید تمیز 
نگه داشته شود. پانسمان کردن این نواحی، اختیاری است، 
اما اگر ناحیه تحت درمان در معرض آس��یب دیدگی و یا 
اصطکاک با لباس قرار داش��ته باش��د، بهتر است روی آن 
پانسمان شود. هنگامی که تاول خشک شد  و فروکش نمود، 

می توان از روغن وازلین استفاده کرد
<انجام کرایوتراپی عارضه های کم��ی را به همراه دارد. 
ب��ه وجود آمدن جای زخم یک خطر اندک اس��ت. تعداد 
و ش��دت عوارض جانبي به تعداد گ��ردش های انجماد و 
گرم کردن در حین کرایوتراپی و میزان ناحیه درمان شده 

بستگی دارند



 
فرماندهى عمليات مشترك ارتش عراق اقدام نظامى اخير تركيه 
ــور و اقدامى تحريك آميز و خطرناك  را نقض حاكميت اين كش
ــراق، روز  ــترك عمليات ارتش ع ــرد. فرماندهى مش ــف ك توصي
ــار بيانيه اى به اقدام تركيه در اجراى  دوشنبه،26 خرداد، با انتش
ــوم به «پنجه عقاب» عليه گروهك «پ.ك.ك» در  عمليات موس

شمال عراق، واكنش نشان داد.
به گزارش روسيااليوم، اين بيانيه مى گويد «ما نقض حريم هوايى 
عراق را كه عصر روز يكشنبه با ورود 18 جنگنده تركيه به نزديكى 

مناطق «سنجار» و «مخمور» صورت گرفت، محكوم 
ــاى تركيه  ــداد مىگويد «جنگنده ه ــم.» بغ مى كني
ــك مناطق مخمور و  ــدگان را در نزدي اردوگاه پناهن

سنجار هدف قرار داده اند.»
فرماندهى عمليات ارتش عراق در ادامه تاكيد كرده 

ــن  ــز تركيه در تناقض با تعهدات حس ــن اقدام تحريك آمي «اي
همجوارى است.»

ــه حاكميت عراق  ــته تا ب ــه همچنين از تركيه خواس ــن بياني اي

ــاس منافع  ــذارد و به تعهدات خود بر اس احترام بگ
مشترك پايبند بماند. بيانيه عراق پس از آن منتشر 
ــب از آغاز عملياتى  ــود كه تركيه يكشنبه ش مى ش
ــمال عراق  ــه «پنجه عقاب» در ش ــوم ب نظامى موس

خبر داد.
ــور 81  ــه اعالم كرد كه جنگنده هاى اين كش ــاع تركي وزارت دف
ــمال عراق هدف  ــع متعلق به گروهك «پ.ك.ك» را در ش موض

قرار دادند./ميزان

سياسى سه شنبه 27خرداد  1399    شماره 5758

 نشستى در تهران با موضوع سوريه برگزار مى شود

 بغداد اقدام ترکیه را تحریک آمیز توصیف کرد

محمدجواد ظريف در كنفرانس مطبوعاتى مشـترك با مولود چـاووش اوغلو همتاى ترك خود 
گفت: به زودى نشسـتى درباره مسـير توافق آستانه درباره سوريه در تهران برگزار مى شود. به 
گزارش الميادين، ظريف با اشـاره به اين كه تعامل دو كشور بسيار بسيار مفيد است، گفت: تيم 
پزشكى ايران و تركيه در كنار هم براى مقابله با ويروس كرونا عمل كنند. وى افزود: از مهمترين 
مسـائلى كه با همتاى ترك خود درباره آن گفت وگو كرديم،   از سرگيرى تجارت ميان دو كشور 

است اما اين مسئله به مسائل پزشكى بستگى دارد./ايرنا

aftab.yz@gmail.com

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.
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ــيارى كه طى ادوار مختلف با  آفتاب يزد ـ رضا بردسـتانى: بس
ــم از وزرا،  ــته اند، اع ــت هر عنوانىـ  همكارى داش ــاـ  تح دولت ه
ــتانداران و معاونان، در برهه هايى «عطاى ماندن» را به«لقاى»  اس
ــخصيت ها و اتفاقات و برخوردها بخشيده اند! برخى  بسيارى از ش
بى سر و صدا ترك ميز و صندلى كرده اند و برخى بعِد واسپارى يا 
به مرور زمان و قطره چكانى گاليه ها و انتقادات خود را بروز داده اند 
ــائل را به اصطالح  ــا مصاحبه، همه ى مس ــى يك نامه و ي ــا ط و ي

افشا كرده اند.

�نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمھور

ــوان رئيس قوه ى  ــن روحانى به عن ــال بعِد آغاز به كار حس دو س
ــد، 4 امضائى كه صاحبان  ــاز ش مجريه، يك نامه با 4 امضا خبرس
ــته اند؛ نعمت زاده كه  ــت هاى مختلفى داش آن ها هركدام سرنوش
خيلى وقت است از دولت رفته، دهقان كه ديگر خبرى از او نيست، 

ربيعى كه سخنگو و جانشين نوبخت شده و على طيب نيا.
ــاع در  ــت،كار و دف ــه وزراى اقتصاد،صنع ــود ك ــاه 1394 ب مهرم
ــاد از برخى تصميمات  ــس جمهور با انتق ــترك به رئي نامه اى مش
ــدار دادند اگر تصميم  ــتگاه ها، هش ــت هاى ناهماهنگ دس و سياس
ضرب االجل اقتصادى گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد

ــد كه آيا آن تصميمى كه مد  و اما هيچ گاه، هيچ كس متوجه نش
ــود اتخاذ شد يا  نظر آن چهار وزير بود تا ركود به بحران تبديل نش
نه اما آن چه مسلم است بحران اقتصادى روز به روز بيشتر خودش 

را نشان داد.

�طیب نیا، یکی از آن چھار نفر

ــين«نوبخت» ياد شد، روز ديگر، نامزد  يك روز از او به عنوان جانش
ــت بانك مركزى» و در يك دوره حتى خبر رسيد كه  اصلى«رياس
ــتى؛ على طيب نيا كجا است؛  ــايد او به دولت بازگردد اما به راس ش

هرچند كه ديگر نمى پرسيم:«آيا به دولت برمى گردد؟»
ــى كه با تيم  ــا توجه به تعامل ــده، ب ــب نيا گفته ش ــاره ى طي در ب
ــت وزارت اقتصاد را از يك «وزارت  اقتصادى وقت برقرار كرد توانس
ــتگذار» در  ــه برخى امور اقتصادى» به «وزارتخانه اى سياس ناظر ب
ــن روحانى تبديل كند. در  ــال اول رياست جمهورى حس چهار س
ــد اما در جريان  ــت دوازدهم ارتباط طيب نيا با كابينه قطع ش دول
ــه عنوان رئيس  ــد كه او ب ــرات تيم اقتصادى دولت، اعالم ش تغيي
ــازمان برنامه و بودجه فعاليت خواهد كرد. حتى برخى شنيده ها  س
ــرات در وزارت اقتصاد و بانك مركزى با  ــى از آن بود كه تغيي حاك
مشاوره ى او صورت گرفته و قادر خواهد بود كه اگر مسئوليتى در 
ــرد، با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزى در تعامل  دولت بپذي

باال به فعاليت بپردازد.
ــرايطى به عنوان نفر اول تيم اقتصادى دولت يازدهم  طيب نيا در ش
ــورم بيش از  ــه چالش هايى از قبيل: ت ــرده بود ك ــروع به كار ك ش
ــد اقتصادى منفى،  ــدى، نرخ بيكارى 12/2 درصدى، رش 40 درص
ــى از تحريم و…، از ميراث تيم  ــار هاى ناش بى ثباتى بازار ارز و فش
ــد اما حضور او در  ــوب مى ش ــادى دولت قبل براى وى محس اقتص

كابينه چندان طوالنى مدت نشد!

�علی طیب نیا کیست؟

على طيب نيا در سال 1339 در يك خانواده متوسط و مذهبى در 
اصفهان به دنيا آمد. وى در دوران نوجوانى و جوانى به سبب آنكه 
ــد يافته بود، جذب فعاليت هاى  در خانواده اى متدين و مذهبى رش
ــئوليت تشكيل گروه هاى منسجم  فرهنگى و قرآنى مى شود و مس
ــاجد  ــالمى اصفهان در مس ــى را درارتباط با انجمن هاى اس فرهنگ
برعهده مى گيرد وخود مسئوليت ساماندهى انجمن اسالمى جوانان 
ــجدالمهدى(عج) مرداويج اصفهان عهده دار مى شود. وى  را در مس
سپس باحضور در دانشگاه تهران دركنار فعاليت هاى علمى به امور 
فرهنگى و مذهبى دانشجويى نيز مى پردازد و نشريه داخلى جوان 
ــلمان را در دانشگاه تهران و با همكارى دانشجويان خوش فكر  مس

ديگر منتشر مى كند.

�توصیه ی شھید بھشتی؟!

ــال 1357 با توصيه مرحوم شهيد  ــده كه در س ــيار شنيده ش بس
بهشتى به ايشان مبنى بر لزوم تحصيل در رشته اقتصاد با آنكه در 
ــته رياضى فيريك خوانده بود، اما با كسب رتبه 16  دبيرستان رش
در كنكور آن سال در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و با 
توجه به تعطيلى دانشگاه در ايام انقالب و بعد نيز انقالب فرهنگى 
ــال 1364 با كسب رتبه اول دوره ليسانس را به پايان رساند  در س
و بالفاصله در كنكور فوق ليسانس همان سال شركت و حائز رتبه 
ــركت در دوره دكترا اقدام و با  ــال 1376 براى ش ــد. در س اول ش
ــب رتبه اول وارد دوره دكتراى اقتصاد دانشگاه تهران شد. وى  كس
ــى  ــگاه لندن و در ارتباط با بررس پايان نامه دوره دكترا را در دانش
ــه مقطع كارشناسى،  ــاله تورم در ايران طى كرد. وى در هر س مس

ارشد و دكترى رتبه اول را كسب كرده است.

�تداومی ۲۰ ساله!

طيب نيا از سال 1373 تا سال 1384 به طور پيوسته به عنوان دبير 
و نيز مشاور كميسيون اقتصادى دولت در دولت هاى آقايان هاشمى 

و خاتمى فعاليت كرد و در واقع كليه مصوبات اقتصادى دولت هاى 
ــت و ديدگاه ها و نظارت كارشناسى او و تيمى كه  مذكور با ممارس
در دبيرخانه و تحت نظارت او كار مى كردند تهيه و تصويب و ابالغ 
ــد. كار بلندمدت در كميسيون اقتصادى دولت او را با مسايل  مى ش
ــور آشناتر كرد و در واقع  ــكالت كالن اقتصادى كش دولت ها و مش
آموزه هاى آكادميك و دانشگاهى او را كامل تر كرده و ظرفيت هاى 
باالى كارشناسى و علمى او را غنى تر كرد. اين تجربيات او را براى 
ــيون  ــئوليت هاى همزمانى كه در دوران تصدى دبيرى كميس مس

اقتصادى دولت داشت آماده تر نمود.

�مھار تورم

ــال 1376 به عنوان معاون طرح و بررسى (امور  همزمان وى در س
اقتصادى) معاون وقت رييس جمهور در امور اجرايى كار خود را آغاز 
ــئوليت هاى اقتصادى معاون اجرايى رييس جمهور  كرد و كليه مس
ــئوليت ها  را در آن دوران بر عهده گرفت، يكى از مهمترين اين مس
ــى از اركان تصميم گيرى  ــم بازار به عنوان يك ــتاد تنظي دبيرى س
ــه در خصوص تامين مايحتاج و كاال هاى  در حوزه اقتصادى بود ك
ــى و مصرف روزمره مردم و نيز تامين مايحتاج واحد هايى كه  اساس
ــرف روزانه مردم را توليد مى كردند  ــا و مواد غذايى مورد مص كاال ه
فعاليت مى كرد، مراقبت از عدم تاثير سوء و ناگوار تورم بر معيشت 
ــت مايحتاج روزانه مردم  ــگيرى از افزايش قيم روزانه مردم و پيش
ــى از موفقيت هاى دولت هاى آن دوران بود كه در  در آن دوران يك
ــتاد تنظيم بازار مورد تصميم گيرى قرار مى گرفت. فعاليت هاى  س
ــد كه عليرغم وجود تورم در  على طيب نيا در آن دوران موجب ش
جامعه، قيمت كاال ها و مواد مصرفى و اساسى مردم و نيز كاال هاى 
ــى مورد نياز كارخانجات تحت تاثير تورم قرار نگرفته و تحت  اساس
كنترل و مديريت شده باقى بماند. وى نقشى موثر در توفيق دولت 

هفتم و هشتم در مهار تورم داشت.
ــئوليت معاونت رييس جمهور  در دولت دوم اصالحات و حذف مس
ــاون هماهنگى امور  ــى طيب نيا به عنوان مع ــور اجرايى، عل در ام
ــه كار خود در نهاد  ــاون اول رييس جمهور ب ــادى و فنى مع اقتص
ــت جمهورى ادامه داد و در سطح وسيع ترى به ارائه خدمت  رياس
ــاى توليدى و تالش در  ــكالت واحد ه پرداخت، كمك به حل مش
جهت تصميم سازى براى حل مشكالت كالن اقتصادى كشور و نيز 
ايجاد هماهنگى در ميان دستگاه هاى اقتصادى دولت از مهم ترين 
زمينه هاى فعاليت او در اين دوران بود. وى همزمان در اين دوران 
ــايعات با  ــه و آثار روانى پخش ش ــترش احتمال زلزل به دليل گس
ــور ايجاد هماهنگى در  ــاس در اين دوران به منظ ــاس و بى اس اس
ــئول، مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را  ميان واحد هاى مس
ــال 1384 او به عنوان معاون امور اقتصادى  بر عهده گرفت. در س
ــه و بودجه) بر  ــازمان برنام ــت و برنامه ريزى (س ــازمان مديري س
ــئوليت اقتصادى در نهاد مديريت كالن كشور تكيه زد و تهيه  مس
ــال هاى 1385 و 1386 با مسئوليت  ــور در س بودجه هاى كل كش

نظارت او انجام پذيرفت.

�شورای پول و اعتبار

ــده رييس جمهور  ــال 1384 و 1385 نماين ــب نيا طى دو س طي
ــت، شوراى مذكور مهمترين  ــوراى پول و اعتبار نيز بوده اس در ش
ــا فعاليت هاى  ــايل مرتبط ب ــم گيرى در خصوص مس ــاد تصمي نه
ــت بانك ها، تعيين نرخ هاى  ــك مركزى، تعيين حوزه هاى فعالي بان
ــود بانكى و ... است. در همين زمان ايشان به عنوان معاون امور  س
ــور به همراه رييس  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش اقتصادى س
سازمان، عضو شوراى اقتصاد كشور نيز بود، اين شورا مهمترين نهاد 
تصميم گيرى در مسايل كالن اقتصادى كشور، سرمايه گذارى هاى 
ــرمايه گذارى در فاز هاى پارس جنوبى و محور تهيه  بزرگ مانند س

برنامه هاى پنجساله و بودجه هاى ساالنه و ... بود.
ــب 274 رأى از مجموع  ــا كس ــال 1392 ب ــب نيا در س ــى طي عل
ــه  ــاد ب ــن رأى اعتم ــب باالتري ــوان كس ــوذه، عن 284 رأى مأخ
ــا آن روز را به خود ــالمى ايران ت ــورى اس ــخ جمه وزرا را در تاري

 اختصاص داد.

�مخالفت با واگذاری ھای اقتصادی به غیرواقعی ھا!

او در اسفند 94 در سخنانى انتقادى گفته بود: شعار خصوصى سازى 
ــركتى را كه  ــم و هر ش ــه آن ها نداري ــى اعتقادى ب ــم، ول مى دهي
ــع مى كنند در حالى  ــم خصوصى كنيم گروهى ما را من مى خواهي
ــاختار شركت هاى زيان ده را دارد چرا  كه اگر دولت توان اصالح س
در 40 سال گذشته اين كار را نكرده است؟ او همچنين گفته بود: 
تا زمانى كه به عنوان وزير اقتصاد در دولت يازدهم مشغول به كار 
هستم هرگز به دست من شاهد چنين واگذارى هايى به بخش هاى 
ــت كه مفاد  ــرايطى اس غيرواقعى اقتصاد نخواهيد بود و اين در ش
ــيدن برخى واگذارى ها را تا پايان سال 94  ــرانجام رس قانون به س
ــواب بدهيم، اما  ــود بايد بابت آن ج ــن كرده كه اگر انجام نش معي
ــال انجام شدنى نيست و  ــفانه بايد گفت: اين واگذارى ها امس متاس

بايد سال آينده واگذار شود.

�سه کارت زرِد پایداری ھا به طیب نیا!

ــؤال نمايندگان مجلس،  ــا در 17 آذر 1392 به دنبال س ــب نب طي
ــده و به سؤاالت پاسخ داد، اما نمايندگان قانع  در مجلس حاضر ش
نشدند و در نهايت او با كسب 82 رأى موافق، 101 رأى مخالف و 
10 رأى ممتنع، اولين كارت زرد مجلس خود را از مجلس شوراى 
اسالمى دريافت كرد. طيب نيا، اولين وزير دولت يازدهم بود كه از 

مجلس كارت زرد گرفت.
ــؤال حميد  ــخگويى به س ــز براى پاس ــن 1393، ني او در 14 بهم
رسايى، نماينده تهران در مجلس حضور يافت، اما نمايندگان قانع 
ــب 103 راى موافق، 91 راى مخالف و 3 راى  ــدند و او با كس نش
ــوع 212 راى مأخوذه، دومين كارت زرد خود را از  ممتنع از مجم

مجلس دريافت كرد.
ــومين بار براى  ــن در 18 مرداد 1394 براى س ــب نيا همچني طي
پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد ماليات اصناف در مجلس 
ــد و پس از ارائه توضيحاتى درباره ى اين سؤال نتوانست  حاضر ش
نمايندگان را قانع كند. در نهايت طيب نيا با كسب 80 رأى موافق، 
ــف و 10 رأى ممتنع از مجموع 211 رأى مأخوذه،  105 رأى مخال
ــومين كارت زرد مجلس را  ــت نمايندگان را قانع كند و س نتوانس
دريافت نمود. پس از اين اعالم رأى، سيد محمدحسن ابوترابى فرد، 
ــب رئيس مجلس در واكنش به اظهارات بذرپاش كه معتقد بود  ناي
ــه كارت زرد از سوى وزير، استيضاح وى بايد در  پس از دريافت س
ــتور كار قرار گيرد گفت كه چنين صراحتى در آيين نامه وجود  دس
ندارد و حتى با دريافت سه كارت زرد نيز استيضاح وزير در دستور 

كار قرار نخواهد گرفت.

�آیا دولت در کار وزرا دخالت می کند؟!

ــى ادوار، يك  ــت ها كه در تمام ــا دولت پاكدس ــه دولت تدبير ي ن
ــئله همواره در ابهام و ترديدى عجيب قرار داشته و آن دخالت  مس
ــت هاى اقتصادى است. اگرچه بازگشتى رخ نداد  دولت ها در سياس
ــعود نيلى و  ــده بودند:«با كناره گيرى مس ــيارى بر اين عقي اما بس
ــين راه و شهرسازى از دولت دوازدهم و  عباس آخوندى، وزير پيش
بازگشت على طيب نيا به جمع تيم اقتصادى دولت به نظر مى رسد 
ــت گذارى هاى اقتصادى  ــرا در سياس ــه اقتصاددانان نهادگ كه وزن
ــد.» منتقدين اقتصاِد نهادگرا بيم آن داشتند  ــنگين تر شده باش س
كه:« نهادگرايان طرفدار دخالت بيشتر دولت در تصميم گيرى هاى 
ــدند ـ اما همچنان آن عده  ــوند ـ كه نش ــكان دار ش اقتصادى» س
ــتر  ــرايط كنونى و با هماهنگى بيش ــتند و معتقدند كه در ش هس
ــار تحريم هاى آمريكا  ــتگذار، مقابله با آث ــتگاه هاى سياس ميان دس
كارآمدتر خواهد بود.براى مثال عباس آخوندى در استعفانامه خود 
ــت دخالت  اختالف نظر با رئيس جمهورى از جمله در مورد«سياس
حداكثرى دولت در بازار و روش ساماندهى امور اقتصادى به لحاظ 
شرايط موجود» را علت جدا شدن از دولت دوازدهم اعالم كرد اما 
هيچ گاه دليل واقعى جدايى على طيب نيا از دولت حسن روحانى 
ــد و هيچ گاه خبرهايى كه داللت بر بازگشت وى  ــفاف گفته نش ش
مى كرد نيز به واقعيت نپيوست! تالش آفتاب يزد براى رسيدن به 
پاسخ اين سؤاالت و ابهامات نيز بى نتيجه بود شايد در آينده برخى 

از اين ابهامات پاسخ داده شود!

ادامه از صفحه اول:
ــگاه و در نشست   «محمد على طالبى» پيش از افتتاح اين نمايش
ــترك فعالين حوزه صنايع دستى استان كه به منظور بررسى  مش
چالش ها و مسائل مختلف اين صنعت و با حضور جمعى از مسئولين 
ــالن كوثر استاندارى برگزار شد، با مثبت خواندن اين  استان در س
جلسه عنوان كرد: اميدواريم اين جلسه طليعه خوبى براى ارتباط و 
همدلى هر چه بيشتر مسئولين استان با هنرمندان صنايع دستى 
باشد و بتوانيم از قَِبل اين ارتباط و حمايتى كه صورت خواهد گرفت 

بتوانيم فرهنگ غنى استان يزد را معرفى كنيم.
وى با بيان اينكه به اعتقاد ما امروز نقطه عطف صنايع دستى استان 
ــت، افزود: امروز اراده اى مشترك براى حمايت از صنايع دستى  اس
در استان شكل گرفته است و اين موضوع مى تواند به نقطه اى براى 

تحول اين صنعت در استان بدل شود.
ــتى عالوه بر نقش و جايگاهى  طالبى با تاكيد بر اينكه صنايع دس
كه در ايجاد اشتغال و توليد و رونق اقتصادى دارد، بازنمود فرهنگ 

ــت، افزود: بسيارى از داشته هاى فرهنگى ما كه  و تمدن جامعه اس
ــته به وجود آمده از طريق محصوالت  در طى قرون و اعصار گذش

فرهنگى همچون صنايع دستى نسل به نسل منتقل شده است.
استاندار با بيان اينكه در شرايط فعلى و با توجه به ركود اقتصادى 
ــى از كرونا، ضرورت حمايت بيشترى از صنايع دستى احساس  ناش
ــه اقدامات و فعاليت هاى در حال  ــد، عنوان كرد: در كنار هم مى ش
ــوى دولت براى رونق بخشى به اقتصاد، احساس وظيفه  انجام از س
ميكنيم كه در حوزه صنايع دستى اقدامات و فعاليت هايى را سامان 
ــده كافى  ــزود: البته معتقديم آنچه تاكنون انجام ش ــم. وى اف دهي
ــا همراهى يكديگر اقدامات  ــت ولى مى توانيم در كنار هم و ب نيس
ــات خوبى كه مى تواند  ــى را انجام دهيم. طالبى يكى از اقدام خوب
به رونق صنايع دستى كمك كند را مواردى همچون شبكه حامى 
صنايع دستى دانست و افزود: بستر مناسب فعاليت اين شبكه فراهم 
شده و هنرمندان مى توانند از طريق اين شبكه و با نام و مشخصات 

خود، محصوالت را  معرفى و به فروش برسانند. 

ــترين تنوع در زمينه توليد صنايع  ــتاندار يزد با بيان اينكه بيش اس
ــور را دارا هستيم، گفت: به دنبال  ــتى و ديگر توليدات در كش دس
ــتگاه هاى دولتى براى رونق  ــت بخش خصوصى و دس جلب حماي

صنعت گردشگرى استان هستيم.
ــرات ارائه  ــنهادات و نكته نظ ــاره به پيش ــا با اش ــى در انته  طالب
ــه عنوان كرد: بسيارى از  ــوى هنرمندان در اين جلس ــده از س ش
ــته و در همين راستا  ــنهادات امكان اجرا و پيگيرى داش اين پيش
ــاى دائمى  ــروش محصوالت، غرفه ه ــه دائمى ف ــدازى بازارچ راه ان
فروش صنايع دستى در فروشگاه هاى بزرگ استان و  نمايشگاه هاى 
ــون فرودگاه را پيگيرى ــتان همچ دائمى در مكان هاى پر تردد اس

 مى كنيم. 
ــدان دولت،  ــتى به  كارمن ــاطى صنايع دس وى افزود: فروش اقس
ــتى  ــردش براى خريداران صنايع دس ــرمايه در گ فراهم كردن س
ــكل هاى بخش  ــتى با تش ــدن فعالين حوزه صنايع دس و لينك ش

خصوصى همچون اتاق بازرگانى را نيز دنبال خواهيم كرد.

آفتاب يزد گزارش مى دهد گزارش  بين الملل 

مقام هـاى جاى خالى على طيب نيا در اين روزهاى سخت! و  رسـانه ها  شـده،  شـنيده 
انگليس از سـقوط يك جنگنـده اف 15 
آمريكا در نزديكى سـواحل «يوركشاير» 
در دريـاى شـمال خبر دادنـد. مقام هاى 
دريايـى انگليس سـقوط يـك جنگنده 
اف 15 آمريـكا در درياى شـمال را تاييد 
كردند. شبكه «اسكاى نيوز» گزارش داد، 
يـك جنگنده ارتـش آمريكا در سـاحل 
يوركشاير انگليس به درون آب هاى درياى 
شمال سقوط كرد. بنا بر اين گزارش، يك 
عمليات گسترده امدادى در منطقه براى 
يافتـن هواپيما و خلبان آن در حال انجام 
شدن است. گارد ساحلى «بريدليگتون» 
انگليـس خبر سـقوط هواپيمـاى اف 15  
در منطقـه را تاييد كرده اسـت. شـبكه 
اسـكاى نيوز ضمن انتشـار خبر سـقوط 
اف 15  آمريكا در درياى شمال، به جزئيات 

بيشترى اشاره نكرد./فارس

 رومینا و چیزهایی که
 فراموش کرده ایم

ادامه از صفحه اول:
ــايد اين باشد كه ناخودآگاه  راه حل اصلى ش
جمعى كل جامعه هر از گاهى تكانده شود تا از 

شر عقايد پوچ، خرافه و... رها شود؛
ــالم است، اين  ــاختن ذهن هاى س نياز به س

مهمترين كار است؛
ببينيم بايد از كجا شروع كرد. آه! بله !

ــاى  ذهن ه ــا  ب ــودكان  ك و  ــاالن  نونه
ــمندترين  ــان مى توانند ارزش دست نخورده ش
ــتم  ــند.پس قطعا نياز به يك سيس ــروه باش گ
ــائل  ــا در موارد مس ــت ت ــى كاربلد اس آموزش
ــق و... كودكان را  عاطفى،هيجان نوجوانى، عش
به خوبى آموزش دهد، تا در برخورد با اتفاقات 
ــان  آماده و  محيط حقيقى و مجازى اطراف ش

آگاه باشند و درست عمل كنند. 
ــتن و تابو كردن اين مفاهيم  مسكوت گذاش
در واقع ظلم به بشريت  و تكرار داستان رومينا 

و روميناهاست.
ــرد هم بايد  ــت كه هرف ــه ايده بكرى اس البت
ــوزش ببيند تا هر از گاهى به ذهن و زبانش  آم

سرى بزند و اگر الزم بود آن را پااليش كند.

 احمدی نژاد  و ١٤٠٠ !

ادامه از صفحه اول:
ــرات و بار تورمى يارانه هزينه بســيار   اث
بيشــترى را بر مردم تحميل كرده است. در 
ــع احمدى نژاد همواره به دنبال تقســيم  واق
ثروت كشور اســت اما اين تقسيم در واقع 
ــردم نيز زيان  به تضييع منجر مى شــود و م
ــال  مى بييند. نوع عملكرد او در هشــت س
رياست جمهورى و شعارهايى كه سر مى داد 
از نظر بين المللى مخرب بود و در داخل نيز 
تنها منحر به افزايش توقعات در بخش هايى 

از مردم شده بود. 
ــژاد را مديرى  ــده از ابتدا احمدى ن نگارن
شكست خورده مى دانستم كه همواره تالش 
كرده با وعده تقسيم ثروت كشور براى خود 
حاميانى دســت و پا كند درحالى كه ثروت 
ــرمايه مهم بايد در  كشــور به عنوان يك س
ــت اقتصــادى در بخش هاى  ــتاى تقوي راس
ــرمايه گذارى شود تا با ايحاد ارزش  مهم س
ــردم را ارتقا دهد.  افزوده ســطح زندگى م
ــان و خبرگان  ــان كارشناس ــن در مي بنابراي
ــه طرفدار  مديريت كشــورى و كســانى ك
ــتحكام نظام و عالقه مند به ايران هستند  اس
ــژاد وجود  ــى براى احمدى ن هيچ جايگاه
ــدارد و معتقدم او امروز يك ورشكســته  ن
سياسى اســت كه جز خسارت براى كشور

 نخواهد داشت .

 تابستان و وحشت مرگ
ادامه از صفحه اول:

اجبار دانش آموزان به استفاده از كالس هاى 
ــكيل مى شود،  مختلف كه در مدارس آنها تش
موجب خستگى روحى وعصبى آنها شده چراكه 
بعد از 9 ماه حضور دراينگونه مراكز، تابستان ها 
نيز بايد از آنها بهره جويند. برگزارى آموزشهاى 
ــتغال پاره وقت  ــراه با اش ــى وحرفه اى هم فن
آنها(درست مثل بعضى از كشورها)ضمن كشف 
ــتعداد هاى فنى وصنعتى در جوانان، آنها را  اس
براى اشتغال در آينده آماده ساخته و مى تواند 
ــده تا حدود قابل توجهى  از آسيب هاى ياد ش
پيشگيرى كند. البته آموزش هاى پيشگيرى از 
غرق شدن در صدا وسيما نيز يكى از برنامه هاى 

مفيد وضرورى مى باشد.

آمریکا؛ حقوق بشر و آغازی
 بر یک پایان

ادامه از صفحه اول:
حال كه سراب وعده هاى پوچ آمريكايى ها در 
افق ديدگان ملت ها رنگ باخته و ارابه حقوق بشر 
غربى به سختى در سنگالخ هاى افكار عمومى، 
ــد بسترى  در گل و الى وامانده، به نظر مى رس
ــاعد براى دوران نوزايى فكرى در آمريكا و  مس
ديگر كشورهاى غربى، فرارسيده است. دورانى 
ــى، هژمونى خواهى و  ــلطه جوي ــقوط س كه س
ــه همراه  ــتبدادى غرب را ب ــت هاى اس سياس
خواهد داشت. اين دگرديسى تدريجى، احترام 
ــانى بدون  ــوق انس ــه كرامت و حق ــى ب حقيق
ــى، اصالح رويه ها و  مالحظه كارى هاى سياس
ــرايط برابر با  ايجاد تعامل مثبت و هم افزا در ش
ديگر ملت ها و كشورهاى جهان را براى آمريكا 
ــدان غربى او، به مثابه يك ضرورت براى  و متح
ــقوط نموده  ــيبى سهمگين س رهايى از سراش
ــاهد نشانه هاى  ــت. اينك جامعه جهانى ش اس
ــاالت متحده از  ــى هژمونى  اي ــكار فروپاش آش
ــت و اين پايان تاريخ نيست كه آغازى درون اس

 بر يك پايان است.

 زنبیل به دست
 پشت در پاستور١٤٠٠

ــت جمهورى  ــال مانده تا انتخابات رياس يك س
ــراد مختلف در اين  ــى درباره حضور اف گمانه زن
ــده است كه برخى حضور خود  انتخابات آغاز ش
را تكذيب كرده و برخى هم هيچ واكنشى نسبت 
ــدن نام خود نداشته اند. محمدجواد  به مطرح ش
ــمى، على الريجانى، سعيد  ظريف، محسن هاش
ــر قاليباف،  ــى، محمدباق جليلى، ابراهيم رئيس
ــرى،  ــحاق جهانگي ــژاد، اس ــود احمدى ن محم
سيدحسن خمينى، سورنا ستارى، محمدجواد 
ــارف و پرويز فتاح  ــى، محمدرضا ع آذرى جهرم
ازجمله كسانى هستند كه احتمال حضورشان در 
انتخابات سيزدهم رياست جمهورى وجود دارد 
ــن رضايى در اين جمع به  و فعال فقط نام محس
ــم نمى خورد. در اين بين برخى از اين افراد  چش
نسبت به مطرح شدن نام خود واكنش نشان داده 
ــى نداشته اند. محمدجواد  و برخى هيچ واكنش
ــن روحانى اولين  ظريف وزير خارجه دولت حس
كسى بود كه اعالم كرد كه نامزد انتخابات رياست 
ــخ به پرسشى  ــود. او در پاس جمهورى نمى ش
ــورش در انتخابات 1400  ــال حض درباره احتم
اظهار كرد:« با كمال صداقت عرض مى كنم كه 
ــودم را داراى صالحيت براى چنين  اصال من خ
مسئوليتى نمى دانم. همين كارى كه مى كنم را 
اگر دوستان اجازه بدهند، انجام دهم. حاال محضر 
ــه نبردند ما را كه ما تعهد محضرى دهيم كه  ك
اجازه دهند ما كار روابط خارجى را انجام دهيم. 
ــا باز هم عرض مى كنم من فقط اين يك كار  ام
را بلدم اگر اين كار را هم اجازه ندهند انجام دهم 
ــس از ظريف،  ــم.» پ ــگاه درس مى ده در دانش
حضور محسن هاشمى رئيس شوراى شهر تهران 
هم به عنوان كانديداى انتخابات سيزدهم رياست 
جمهورى تكذيب شد. دفتر رييس شوراى شهر 
تهران در اطالعيه اى اعالم كرد كه«ايشان برنامه 
ــت  يا بنايى براى كانديداتورى در انتخابات رياس
ــرح اينگونه احتماالت اثر  جمهورى ندارند و ط
مثبتى بر شرايط امروز جامعه كه سخت درگير 
مشكالتى نظير بيمارى كرونا، مسائل اقتصادى 
ــت، ندارد  - اجتماعى و تحريم هاى ظالمانه اس
ــت كه توجه و تمركز مسئوالن  و مناسب تر اس
ــه زنى ها و  ــانه ها بجاى پرداختن به گمان و رس
ــاس به بهبود خدمت رسانى و  ــايعات بى اس ش
ــردد.» ابراهيم  انجام وظايف خويش معطوف گ
رئيسى رئيس قوه قضاييه از  جمله افرادى است 
كه نامش براى انتخابات رياست جمهورى مطرح 
است با اين حال خود او تاكنون واكنش رسانه اى 
و علنى در اين زمينه نداشته است اما اميرحسين 
قاضى زاده هاشمى نايب رئيس اول مجلس شوراى 
اسالمى در توييتى از قول رئيسى گفته است كه 
او  به شدت با حضور در انتخابات رياست جمهورى 
مخالف است. قاضى زاده هاشمى در توييتى نوشت 
كه «سخن برادرم آقاى اميرآبادى بر لزوم حضور 
آيت اهللا رئيسى در انتخابات 1400 جديد نيست. 
ــا همين بود  ــيارى از انقالبى ه ــدى بس جمع بن
ــد اما ايشان به شدت مخالفت  كه مطرح هم ش
ــاله خود در  كردند و ضمن تاكيد بر برنامه 5 س
قوه قضاييه، طرح بحث هاى اين چنينى را انحراف 
ــير تحولى قوه و گفتمان مبارزه با فساد  در مس
ــابقه  ــتند.» اما محمود احمدى نژاد كه س دانس
حضور و ردصالحيت در انتخابات 96 را دارد هم 
از جمله كسانى است كه احتمال مى رود در اين 
انتخابات شركت كند. نزديكانش از جمله عباس 
اميرى فر گفته مواضع احمدى نژاد تغيير كرده و 
حاضر است به شوراى نگهبان تعهد بدهد. اما خود 
 US IRAN TV ــا احمدى نژاد در مصاحبه ب
مى گويد كه «هنوز هيچ فكرى به مساله انتخابات 
نكرده و شخصا تمايلى به اين كار ندارم ولى مثل 
همه ايرانيان آماده فداكارى در راه ايران هستم.» 
ــه قصدى براى  ــال 96 هم گفته بود ك او در س
حضور در انتخابات ندارد ولى وقتى  بقايى را براى 
ــام در انتخابات همراهى مى كرد، خودش  ثبت ن
ــرد. تا اين جاى كار فقط ظريف،  هم ثبت نام ك
محسن هاشمى و احمدى نژاد واكنش مستقيم 
به ذكر نامشان براى انتخابات رياست جمهورى 
ــى هم از زبان قاضى  ــته اند و موضع رئيس داش
زاده هاشمى بيان شده است البته اگر يك سيب 
را در آسمان سياست ايران پرتاب كنيد، صدهزار 
ــانى كه  ــد. كس چرخ مى خورد تا به زمين برس
امروز حضورشان را در انتخابات ردمى كنند شايد 
نزديك به انتخابات، تحت فشار حاميان خود قرار 
گرفته و براى خدمت به مردم ايران وارد صحنه 
ــه الهه اقدامات  ــوند مخصوصا احمدى نژاد ك ش
ــگفت، خارق العاده و غيرقابل پيش بينى در  ش

ساحت سياست ايران است./ايسنا

ــين«نوبخت» ياد شد،  � يك روز از او به عنوان جانش
ــك مركزى» و  ــت بان ــر، نامزد اصلى«رياس روز ديگ
ــايد او به دولت  ــيد كه ش ــك دوره حتى خبر رس در ي
بازگردد اما به راستى؛ على طيب نيا كجا است؛ هرچند 

كه ديگر نمى پرسيم: «آيا به دولت برمى گردد؟»

� در باره ى طيب نيا گفته شده، با توجه به تعاملى كه با 
تيم اقتصادى وقت برقرار كرد توانست وزارت اقتصاد را از 
يك «وزارت ناظر به برخى امور اقتصادى» به «وزارتخانه اى 
ــتگذار» در چهار سال اول رياست جمهورى حسن  سياس
روحانى تبديل كند. در دولت دوازدهم ارتباط طيب نيا با 
كابينه قطع شد اما در جريان تغييرات تيم اقتصادى دولت، 
ــد كه او به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه  اعالم ش
فعاليت خواهد كرد. حتى برخى شنيده ها حاكى از آن بود 
كه تغييرات در وزارت اقتصاد و بانك مركزى با مشاوره 
ى او صورت گرفته و قادر خواهد بود كه اگر مسئوليتى در 
دولت بپذيرد، با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزى در 

تعامل باال به فعاليت بپردازد

 «اف ۱۵» آمریکا در دریای شمال سقوط کرد

ورود مستقیم استانداری یزد برای صیانت از فعالین حوزه صنایع دستی
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 امام علی )ع(:  از بزرگترین نیرنگ ها، نیکو جلوه دادن بدی است.

آفتاب یزد- گروه ش�بکه: بازاره مکاره فضای مج�ازی هر روز 
موضوع تازه ای برای ش�گفت زده کردن اف�راد دارد. اتفاق ها و 
رویدادهای�ی را از طریق این فضا ش�اهد هس�تیم که حتی در 
ذهنمان هم آن ها را تصور نمی کردیم. مثال شغل های عجیبی که 
از طریق این فضا به وجود آمده اند. شغل هایی که تعجب، خنده 
و انکار آن، اولین واکنشی است که نسبت به آنها داریم. اما وقتی 
با مستندات و مدارکی در خصوص این شغل ها روبه رو می شویم، 
متوجه می شویم که واقعیت دارند. جالب آنجاست که از در آمد 
خوبی هم برخوردارند. فقط کافی اس�ت هوش و استعداد خود 
را به کار گرفته و متناس�ب با هر شرایطی، شغلی مناسب با آن 
را از طریق فضای مجازی که همچون بنگاه اش�تغالزایی عمل 
می کند، دست و پا کنید. از آنجا که کرونا باعث تعطیلی مدارس 
و دانش�گاه ها ش�د و به دنبال آن آموزش آنالین شکل گرفت، 
ع�ده ای این فرصت را غنیمت ش�مرده و از طریق آن ش�غلی 
را به وجود آوردن�د که فارغ از عجی�ب بودنش، فقط برای مدت 
کوتاهی کاربرد دارد و نه تنها هیچ فایده ای برای فرد ندارد بلکه 
به ضرر او و نظام آموزشی کشورهم تمام می شود. اما این روزها 
این ش�غل که از آن به عنوان شغل جدید مجازی یاد می شود، 
توانسته مشتریانی را که از دانشجویان هستند و پول خوبی هم 

بابت آن پرداخت می کنند، جذب کند.

< شغلی به نام کمک به تقلب در امتحانات!
ماجرا از این قرار اس�ت که امتحانات دانشجویان، مجازی شده 
اس�ت. از همی�ن رو آگهی های همیار و کمك ب�رای حضور در 
امتحانات به لیست خدمات غیر معمول اضافه شده است. خدمت 
جدیدی که در آن دانش�جویی برای س�اعت امتح�ان آنالین، 
دانشجوی دیگری را به کمك می گیرد و قیمت این خدمت هم 
توافق�ی در حدود 50 هزار تومان تعیین می ش�ود. در واقع این 
ش�غل به این صورت است که با توجه به زمان برگزاری امتحان 
آنالین، دانش�جویی که از جواب یك سوال درمانده است، فرد 
دیگری به او تقلب رسانده و بابت آن پول دریافت می کند. مثال 
در مطلبی که خبرگزاری فارس آن را در صفحه اینستاگرامی اش 
منتشر کرده اس�ت، دانشجویی درخواس�ت کمك خود را در 
خصوص پاسخ یك سوال اینطور عنوان کرده است:»سالم بچه ها 
کسی هس�ت بتونه این س�واالرو حل کنه یا جوابشونو داشته 
باش�ه. می دونم خیلی وقت گیره ولی خیلی حیاتیه ممنونتون 
میش�م. /قیمت توافقی« یا فرد دیگری اینطور می نویسد:»یه 
 نفر رو میخوام که اقتصاد کشاورزی و محیط زیست بلد باشه/ 

قیمت توافقی«

نکت�ه ای که وج�ود دارد این اس�ت ک�ه اگرچه توانس�ته این 
موض�وع برای برخی ها منبع درآمد باش�د اما قطعا با این روش 
با دانش�جویانی روبه رو خواهیم شد که کامال بی سواد هستند 
و آنطور که پیداس�ت دانش�گاه را صرفا برای دریافت مدرکش 
انتخاب کرده اند. از همین رو الزم است که مسئوالن امر برای این 

مشکل چاره اساسی بیندیشند.

< واکنش کاربران 
اکنون این ماجرا واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را هم درپی 

داشته است. 
یکی از کاربران نوشته است:»تو این دوره و زمونه بخوای تقلب 

کنی تهش باید بری دور میدون وایسی کارگری یا در بازار کار«
کاربر دیگری نوشته است:» به نظر من مجلس شورای اسالمی 
و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کنند سیس�تم فش�ل 

آموزشی نابود کننده نسل های آینده است«
دیگری نوشت:»بازم خوبه اینا تقلب می رسونن مواردی هست 

که کال یکی دیگه امتحان میده«
کاربران دیگر نوشته اند:»با این روش درس خوندن دانشجویان 
امیدی به آینده نیس�ت«، »دانش�جویان قدیم که ظاهرا درس 
 می خوندن این وضع کشورمونه خدا می دونه این دانشجوها بدون 
هیچ علم و اطالعاتی وقتی به پست و مقامی برسن چه به روز 
کشورمیاد«، »خب موقعی که کار نباشه اینا مجبورن یه جوری 
نون خودشون و دربیارن دیگه چاره ای نیست«، »وقتی دانشگاه 

هیچ زیر ساختی برای آموزش مجازی استاندارد نداره بایدم این 
اتفاق بیوفته «، » وقتی خیابونی، ساختمونی و یا لوازمی خوب 
نبود بدونید دلیلش همین دانش�جویانی هستند که راه تقلب 
رو در پیش گرفتند«، » این سیستم و این دانشگاه محصولش 
مدرك است پس دانشجو هم از هر راهی میره تا مدرك بگیره «

< 5میلیون بگیر، فحش بده!
البته فقط شغل کاذب تقلب رسانی نیست که در فضای مجازی 
ایجاد شده بلکه شغل هایی هم وجود دارند که با شنیدنشان از 
تعجب روی سرمان شاخ، سبز خواهد شد. چندی پیش باشگاه 
خبرنگاران در گزارشی در مورد این شغل های عجیب آورده بود: 
 »شاید شما در نگاه اول مشاغل کاذب را مشاغلی بدانید که معموالً 
اصناف، تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداری ها از اشتغال این 
افراد جلوگیری می کنند و یا تراکت پخش کن ها، دستفروشان 
لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، 
مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیررسمی 
و زیرزمینی بدانید، اما این ها تنها بخشی از مشاغلی هستند که 
ش�اغلین در آن ها به صورت غیرمجاز کسب درآمد می کنند. 
در این میان هس�تند مش�اغلی که در فضای مج�ازی و بدون 
حضور فیزیکی صاحب ش�غل بسیار فعال هس�تند. گزارشی 
از درآمد بعضی از ش�غل ها در فضای مجازی نشان می دهد که 
هر بازدید کننده صفحات یا به اصطالح س�ین کار ها برحس�ب 
فعالیتشان، ماهانه بین 1.5 تا 3 میلیون در ماه و کپشن نویس های 
اینستاگرامی بین 5 تا 50 میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضی ها 
هم روزانه درآمد میلیونی دارند مثل هشتگ زن ها که چیزی بین 
ی�ك تا 20 میلیون در روز درآمد دارند. تبریك گو های تولد هم 
در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریك بر اساس معروفیت و 
البته تعداد فالوئرهایشان بین یك تا 20 میلیون دریافت می کنند، 
اما شاید باورتان نشود یك عده هم هستند که ماهی بین یك تا 
5میلیون دریافت می کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد 
چهره و یا یك فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد 
کسب کنند. البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است 
که عکس هایی که این روز ها در استوری عده ای از فالوئرهایتان 
می بینید که غذا ها و رستوران های الکچری و خفن را به اشتراك 
می گذارند و ادعا می کنند از غذای فالن رستوران الکچری میل 
کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه 
عکس�ی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است 
استوری می کنند، فروشی هستند و ممکن است آن ها در ازای 

دریافت چنین عکس هایی مبلغی پرداخت کرده باشند. «.

تنبیه عجیب کارمندان شغل جدید: تقلب رسان در آزمون های آنالین!
توسط کارفرمای بنگاه امالک!

کارفرمای یک بنگاه امالک، کارمندان خود را 
بخاطر کم کاری در جذب مش��تری به شکلی 
عجیب مورد تنبیه قرار داد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، کش��ور چین یکی از کشور هایی 
اس��ت که کارمندان و کارگران در آن توسط 
کارفرمایان خود به اشکال مختلف مورد تنبیه 
قرار می گیرند. هرزگاهی ویدئو هایی از تنبیه 
ای��ن کارمندان و کارگران بیچ��اره در فضای 
مجازی منتش��ر می ش��ود که کاربران جهانی 
را دچار به��ت و حیرت می کن��د، از خوردن 
جان��وران چندش آور گرفته ت��ا خزیدن روی 
زمی��ن در خیابان! اما به تازگی تنبیه تعدادی 
از کارمندان یک بنگاه امالک در این کش��ور 
به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. کارفرمای 
این بنگاه امالک در حالی که کارمندان خود 
را مجبور به انجام حرکت شنا کرده بود اقدام 
به ریختن آب روی پش��ت آن ها نیز کرد. در 
ویدئوی��ی که در ش��بکه های مج��ازی چین 
منتشر ش��ده اس��ت تنبیه عجیب کارمندان 
این بن��گاه امالک را به تصویر می کش��د. در 
ای��ن ویدئو در حال��ی که یک��ی از کارمندان 
در ح��ال انجام حرکت ش��نا روی پله ورودی 
بنگاه اس��ت یکی از کارمندان روی پش��ت او 
آب می ریزد. ای��ن اتفاق در یکی از بنگاه های 
امالک ش��هر »لئویانگ« واقع در استان هنان 
چین رخ داد.بنا به گزارش رس��انه های محلی 
چین کارفرمای ای��ن بنگاه امالک کارمندانی 
را که موفق به جذب مش��تری نش��ده بودند 
به این ش��کل عجی��ب مورد تنبیه ق��رار داد. 
پس از انتشار گسترده این ویدئو در شبکه های 
اجتماع��ی چین صاح��ب این بن��گاه امالک 
مدعی ش��د که این ویدئو قدیمی اس��ت و او 
دیگر از ای��ن روش برای تنبیه کارمندانی که 

کم کاری می کنند استفاده نمی کند.

خانه ای قاجاری 
که محکوم به زوال است! 

شهرس��تان بردس��یر بی��ش از هف��ت ه��زار 
س��ال پیش��ینه تاریخی دارد و از آثار قدیمی 
نی��ز برخ��وردار اس��ت. ای��ن شهرس��تان در 
60کیلومتری کرمان قرار دارد. به گزارش خبر 
آنالین، یکی از جاذبه های تاریخی شهرستان 
بردس��یر، خانه تاریخی بهادرالملک است که 
توس��ط س��رتیپ عبدالمظفرخان معروف به 
بهادرالمل��ک در روزگار قاجار س��اخته ش��ده 
است.خانه بهادرالملک همانند دیگر ابنیه دوره 
قاجار با نقشه  حیاط مرکزی و فضاهای اطراف 
بنا نهاده ش��ده است، در جبهه شمالی حیاط، 
سه دری و در جبهه جنوبی، تاالر وسیعی قرار 
گرفته اس��ت که سایر فضاهای شرقی و غربی 
که ش��امل انبارها، اتاق ه��ای خدمه و مطبخ 
می  باش��د، در خدمت فضای اصلی خانه بوده 
اس��ت. ازجمله بخش  های جالب این بنا عالوه 
بر تاالر بزرگ آن، انبارهاِی طبقه فوقانی جهت 
ذخی��ره موادغذایی و برِج خش��تی این خانه 
اس��ت که بخش تحتان��ی آن به صورت محل 
گذر عموم است. شهرستان بردسیر از بناهای 
تاریخی کمی برخوردار است و برخی ارگان ها 
و نهادهای دیگر به ساخت و ساز در مجاورت 
این بن��ا پرداختند که به منظ��ر فرهنگی آن 
آسیب زده اس��ت. با ساخت و سازهای جدید 
در حریم این خانه، این بنا با تخریب بیشتری 
مواجه شده اس��ت که خطر جدی فروریختن 
 و خ��روج از لیس��ت آث��ار ثب��ت مل��ی آن را 

تهدید می کند.

 
 دیالوگ 

مامان باباها خیلی خوبن س��هیل... بخدا قسم 
وقتی نیس��تند اینو می فهمی  ب��اور کن... به  

خاک آقام!
حوض نقاشی – مازیار میری

سال 21 | شماره 5758< اذان ظهر 13:05    <  اذان مغرب 20:43    <   اذان صبح فردا 4:02    <  طلوع آفتاب فردا  5:48 سه شنبه 27 خرداد 1399  |

*ما تالش کردیم که با دنیا تعامل کنیم. البته 
این سیاست در داخل و خارج مخالفانی داشت 
برخی ها لبخندهایم را به س��خره گرفتند. یک 
طنزنوی��س به کنایه برایم نوش��ته بود: لبخند 
ش��ده است پیشه و کارت – هیچ و پوچ بود در 
انتظارت! می گفتند دیپلماس��ی لبخند به کار 
نمی آید اما همه می دانیم هر چهره ای با لبخند 

زیبا تراست!
* من آش��پز خوبی نیس��تم. یک ب��ار در خانه 
آشپزی کردم سرو صدای خانمم چنان درآمد که 
سرو صدای مخالفین من و برجام چنین برنیامد. 
* من لیدر نیس��تم.من فقط وزیرم من فقط در 
حوزه تخصص��ی خود می توانم با مردم صحبت 
کنم. البت��ه گاهی مش��اوره خانوادگی می دهم 
چون زبان دیپلماسی برخی زوجین ضعیف است 

قدرت تعامل ندارند.
*بخ��دا ک��م کاری نکردم کم فروش��ی نکردم. 
برخی ه��ا لبخند های مرا دیدن��د اخم های مرا، 
مشت به میز مذاکره کوبیدنم را ندیدند. هر کی 

شک دارد خاطرات جان کری را بخواند!
*ب��ه عن��وان عضو دول��ت وظیف��ه ای دارم که 
نمی توان��م از آن فرار کنم. من با آن طنز نویس 
موافقم که نوشت: فرار از مسئولیت مثل فرار یک 

مفسد اقتصادی است!
*وقت��ی می فهم��م کس��ی بخاطر فق��ر دچار 
مشکل شده اشتهایم کور می شود برای همین 
مدتهاست کم اشتها و کاهش وزن دارم.هر چند 

مخالفانم می گویند: فکر تناسب اندام افتاده!
* عهد بستیم که آمده ایم قربانی و فدای مردم 
شویم. برای همین بارها در توئیت ها می نویسم: 

فدای همه تون!
* از موالنا هم یاد گرفتم که هر کسی را بهرکاری 
ساختند. هر بار که در مواجهه با سیاستمداران 
غربی از همکاری آنها ناامید می شوم از قول موالنا 

می خوانم: از دیو و دد ملولم و افغانم آرزوست! 
*تو زندگی ام امضایی زشت تر از امضای ترامپ 
در خروج از برجام ندیدم چون تحمیل رنج های 

مضاعف به مردم ما امضا شد. 
* به صراح��ت می گویم بن��ده رئیس جمهور 
نمی ش��وم. یک بار آقای روحانی از دست برخی 
مشکالت و کارشکنی ها سردرد گرفته بود گفت: 
فالنی کی ای��ن دوران تمام میش��ه برم راحت 
بش��م؟ دلم می خواد آخرین هفته دوره ریاست 
جمهوری ام خ��ودم بگم:" آخر هفت��ه روحانی 

رفته"! 
* ب��ه نظرم ش��انس انتخ��اب ترام��پ بیش از 
۵0درصد اس��ت. هنوز ش��انس انتخاب ش��دن 
دارد. یعنی این ویروس ممکن است حاال حاال ها 

ماندنی باشد.اما به امید جهان بی ویروس.
گزیده ای از مصاحبه وزی��ر امور خارجه در الیو 

اینستاگرامی. البته با کمی دستکاری!

 دلنوشته 

من فقط وزیرم
 امیر حسین ذاکری 

روزنامه نگار

درد ما را نیست درمان الغیاث حافظ نامه 
هجر ما را نیس�ت پایان الغیاث

تفسیر: چون برخی می گویند با ویروس کرونا باید زندگی کنیم حافظ 
هم از درد دلش و هجر روزهای بی کرونایی  این بیت را سرود!

م��رد جوان اندونزیای��ی دو روز بعد از عروس��ی 
که از اینترنت انتخاب ک��رده بود، طالق گرفت. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران، ج��ای انتخاب 
س��نتی جوانان در ازدواج را سایت های اینترنتی 
و ش��بکه های اجتماعی پرمخاط��ب گرفته اند و 
بن بست، سرانجام اغلب این انتخاب های مجازی 
است و جوانان بی شماری هستند که این قبیل 
انتخاب ها را برای برگزیدن همسر خود انتخاب 
می کنن��د. بدون تردی��د ازدواج ه��ای اینترنتی 
پیامد ها و عواقب بس��یاری را به دنبال دارد و بر 
اساس آنچه که تجربه جوانانی که به این سبک 
راهی خانه بخت شده اند به اثبات رسانده، نتیجه 

خوب و مناسبی دربرندارد و در بسیاری از موارد 
منجر به طالق و جدایی می ش��ود.البته اینگونه 
ازدواج ها اغلب موقعیتی س��وء ب��رای انجام انواع 
کالهبرداری ها، مزاحمت ها و هتک حرمت ها را به 
همراه دارد. این گزارش از یکی از قربانیان ازدواج 
اینترنت��ی خبر می دهد. یک س��اکن اندونزیایی 
ک��ه قصد ندارد هویت خ��ود را فاش کند و تنها 
نام او »مو« گفته ش��ده، چندی پیش با دختری 
به نام »میتا« در اینترنت آشنا شد و خیلی سریع 
قرار مالقات گذاش��تند و همه چیز خیلی عالی 
پیش می رفت طوریکه جوان عاشق و شیفته رفتار 
و اخالق دختر ش��د تا جایی که به او پیش��نهاد 
ازدواج داد. مراس��م ازدواج این دو صورت گرفت، 
اما دو روز بعد به طالق ختم شد. علت این طالق 
کالهبردار ب��ودن عروس اعالم ش��د. زیرا داماد 
متوجه شد که با یک مرد ۲۵ ساله ازدواج کرده 
اس��ت و نه با یه خان��م. او یک کالهبردار بود که 
قبل از عروسی ۱۴00 دالر از داماد هدیه گرفته 
و اینکار را با افراد دیگری هم انجام داده، اما فرار 
کرده بود، اما اینبار نتوانست قسر در برود و گیر 
افتاد و به اتهام کالهبرداری دستگیر شد. هر چند 
داماد سریع این موضوع را فهمید، اما مسلما برای 

یک عمر از لحاظ روحی آسیب دیده است.

گل��ر نوج��وان هندوس��تانی ک��ه در یک��ی از 
صحنه ه��ای یک ب��ازی فوتب��ال چهار ب��ار با 
واکنش های��ی دیدنی مانع بازش��دن دروازه اش 
ش��د مورد تمجید AFC در توئیتر قرار گرفت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بدون تردید ورزش 
فوتبال محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش در 
جهان به ش��مار می رود. این ورزش که نیاز به 
امکانات زیادی نیز ندارد افراد در همه س��نین 
را مجذوب خود می کند. اگر در شهر های بزرگ 
برای انجام این ورزش نیاز به مکان های ورزشی 
اس��ت در مقابل افراد در ش��هر های کوچک و 
روس��تا ها با کمترین امکانات قادر به انجام این 
ورزش محب��وب خ��ود هس��تند. در این میان 
اس��تعداد هایی نیز ظهور می کنن��د که نه تنها 
در رس��انه های محلی بلکه گاهی در رسانه های 

منطقه ای و حتی جهانی خبرس��از می ش��وند. 
مانن��د ی��ک دروازه ب��ان نوجوان با اس��تعداد 
هندوستانی که به تازگی ویدئویی از واکنش های 
دیدنی او به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. در 
این ویدئو این گلر نوجوان در یک صحنه چهار 
بار مانع از باز شدن دروازه اش می شود. ویدئوی 
ای��ن نوجوان پس از انتش��ار در فضای مجازی 
در صفحه توئیتر کنفدراس��یون فوتبال آسیا یا 
AFC نیز به اش��تراک گذاشته شد. این ویدئو 

پس از انتش��ار در تاری��خ ۳ ژوئن تاکنون بیش 
از ۷000 الیک دریاف��ت کرده و ۱۹00 بار نیز 
بازنشر شده اس��ت. همچنین این ویدئو توسط 
یکی از افسران پلیس محلی هند با نام »دیپانشو 
 کابرا« در توئیتر در تاریخ ۸ ژوئن منتش��ر شد. 
او در توضیح این ویدئو نوشت: »هرگز ناامید نشو، 
قهرمانی از آن توس��ت.« ویدئوی منتش��ر شده 
این افس��ر پلیس محلی هند نیز تاکنون بیش 
از ۱۴00 بیننده داش��ته و بیش از ۲00 بار نیز 
بازنشر شده است. انتشار این ویدئو ها با واکنش 
کاربران همراه بود و بسیاری از آن ها مهارت این 
نوجوان هندی در دروازه بانی را مورد تمجید قرار 
دادند. برخی از کاربران آینده درخشانی را برای 

این گلر نوجوان پیش بینی کردند.

بالیی که ازدواج اینترنتی 
سر جوان اندونزیایی آورد

ُگِلر نوجوانی که تحسین AFC را برانگیخت!

 آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای نوبت اول 
تجهیز دو دستگاه شاسی خودرو هیوندا HD 65 به آتش نشانی وامداد ونجات

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای نوبت اول
خرید تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی

موض�وع مناقصه: تجهیز دو دس��تگاه شاس��ی خ��ودرو هیون��دا HD 6۵ به 
آتش نشانی وامداد ونجات«

مبلغ و نوع س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به 
صورت مقطوع ۲۵0/000/000 ریال مي باش��د که مي تواند به صورت واریز به 
حس��اب۲0۲۳0۵۲۳۵۳ بانک تجارت یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي در 

وجه حساب مذکور و یا  اوراق مشارکت بي نام باشد.
1( مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام 

عقد قرارداد معادل ۱0درصدمبلغ قرارداد مي باشد.
2( نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال۱۳۹۹ش��هرداری یزد 

تامین اعتبار می شود. 
مهل�ت خرید و تحویل اس�ناد: زمان خرید اس��ناد از تاری��خ ۱۳۹۹/0۳/۲۷ 
لغایت ۱۳۹۹/0۴/۱۲ می باش��د. حداکثر تاریخ تس��لیم پیشنهادات به دبیرخانه 
محرمانه اداره حراس��ت ش��هرداري یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  
۱۳۹۹/0۴/۱۲ م��ي باش��د )آدرس:یزد می��دان آزادی -ش��هرداری یزد( و کلیه 
پیش��نهادات در س��اعت 0۷:۳0 صبح روز ش��نبه مورخ ۱۳۹۹/0۴/۱۴ در دفتر 
ریاس��ت س��ازمان آتش نش��انی به آدرس یزد بلوار صابر یزدی –میدان شهید 

سلطان پناه مفتوح مي شود.
مح�ل تحویل تجهیزات: ش��هر یزد-س��ازمان آتش نش��انی وخدمات ایمنی 

شهرداری یزد         
محل دریافت اسناد: یزد- میدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی- امور 
قرارداد هاویا پایگاه اینترنتی سازمان آتش نشانی یزد به نشانی yazd.ir.۱۲۵ و 

yazd.ir یا پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی
قیمت فروش اس�ناد: مبلغ فروش اسنادجهت ش��رکت در مناقصه به میزان 

600/000 ریال

به صورت واریز نقدي به حس��اب شماره ۲0۲۳0۳۹۵۳۵ نزد بانک تجارت سایر 
اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

به پیشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از 
انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وکمتر از میزان مقرر، چک 

شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان می بایس��ت قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به 
س��ایت yazd.ir.۱۲۵ و یا yazd.ir فرم پیش خرید اس��ناد را دریافت ومطالعه 

نموده سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه س��ازمان نسبت به استرداد این وجه 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده هاي آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ش��رکت کنندگان بای��د دارای پروانه بهره ب��رداری با اعتبار معتب��ر مورد تایید 
 وزارت صنعت،مع��دن تج��ارت و مج��وز انجم��ن کارب��ری س��ازان در س��ایت

WWW.IRANBBS.ORG باشند.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد 

موضوع ماده ۱0 آیین نامه معامالت شهرداریهای مراکز استانها می باشد.
درصورت تغییرات در اسناد، صدور الحاقیه و یا تعویق در موعد تسلیم پیشنهادات 
حداکثر ۷۲ ساعت قبل از روز تعیین شده جهت تحویل پاکت ها از طریق سایت 
yazd.ir.۱۲۵ به اطالع ش��رکت کنندگان خواهد رس��ید. لذا شرکت کنندگان 
موظفند وب سایت آتش نشانی شهرداری یزد را جهت اطالع از آخرین تغییرات 

اسناد مناقصه بازدید نمایند.
هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

موض�وع مناقص�ه: خری��د تجهی��زات حفاظت فردی آتش نش��انی ش��امل 
شامل آورکت شلوار حریق NOVOTEX ۴0 دست،،چراغ قوه کاله MSA با 
پایه ۴0 عدد )stream- ۳AA HAZ-LO light(،دستکش حریق۴0 جفت 

SEIZ، فلش هود ماهرو۴0 عدد
مبلغ و نوع س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به 

صورت مقطوع ۳۷6/000/000ریال
مي باش��د که مي تواند به صورت واریز به حس��اب۲0۲۳0۵۲۳۵۳ بانک تجارت 
یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت 

بي نام باشد.
1( مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام 

عقد قراردادمعادل ۱0درصدمبلغ قرارداد مي باشد.
2( نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال۱۳۹۹ش��هرداری یزد 

تامین اعتبار می شود. 
مهل�ت خرید و تحویل اس�ناد: زمان خرید اس��ناد از تاری��خ ۱۳۹۹/0۳/۲۷ 
لغایت ۱۳۹۹/0۴/۱۲ می باش��د. حداکثر تاریخ تس��لیم پیشنهادات به دبیرخانه 
محرمانه اداره حراس��ت ش��هرداري یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 
۱۳۹۹/0۴/۱۲ م��ي باش��د )آدرس:یزد می��دان آزادی -ش��هرداری یزد( و کلیه 
پیش��نهادات در س��اعت 0۸:00 صبح روز ش��نبه مورخ ۱۳۹۹/0۴/۱۴ در دفتر 
 ریاس��ت س��ازمان آتش نش��انی به آدرس یزد بلوار صابر یزدی –میدان ش��هید 

سلطان پناه مفتوح مي شود.
مح�ل تحویل تجهیزات: ش��هر یزد-س��ازمان آتش نش��انی وخدمات ایمنی 

شهرداری یزد         
محل دریافت اسناد: یزد- میدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی- امور 
قرارداد هاویا پایگاه اینترنتی سازمان آتش نشانی یزد به نشانی yazd.ir.۱۲۵ ویا 

yazd.ir پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی
 قیمت فروش اس��ناد: مبلغ فروش اس��نادجهت ش��رکت در مناقصه به میزان 

۷۵0/000 ریال
 به صورت واریز نقدي به حساب شماره ۲0۲۳0۳۹۵۳۵ نزد بانک تجارت سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
 به پیشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از 
انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وکمتر از میزان مقرر، چک 

شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تمامی متقاضیان می بایس��ت قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به 
س��ایت yazd.ir.۱۲۵ ویا yazd.ir فرم پیش خرید اس��ناد را دریافت ومطالعه 

نموده سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه س��ازمان نسبت به استرداداین وجه 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده هاي آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 
 شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 ش��رکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری 
یزد موضوع ماده ۱0 آیین نامه معامالت شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

درصورت تغییرات در اسناد، صدور الحاقیه و یا تعویق در موعد تسلیم پیشنهادات 
حداکثر ۷۲ ساعت قبل از روز تعیین شده جهت تحویل پاکت ها از طریق سایت 
yazd.ir.۱۲۵ به اطالع ش��رکت کنندگان خواهد رس��ید. لذا شرکت کنندگان 
موظفند وب سایت آتش نشانی شهرداری یزد را جهت اطالع از آخرین تغییرات 

اسناد مناقصه بازدید نمایند.
 هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری یزد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری یزد


