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بازگشت بدهي 1600ميليارد توماني به بيت المال فقط از يك بدهكار

تست موفقيت آميز داروی ايرانی با درمان ضايعه ريوی کرونانوروزتان پيروز بر کرونا

سوءاستفاده ای کرونايی برای فراری دادن جاسوس اسرائيل از لبنان

تست موفقیت آمیز 
داروی ایرانی با درمان 

ضایعه ریوی کرونا

وصول هزار و 600 ميليارد  تومان از بدهي هاي بدهکار   اجتماعی
3هزار ميليارد توماني، تعيين تکليف پرونده جهانباني، 
آخرين وضعيت مرخصي زندانيان، بازگشت حدود هزار 
واحد صنعتي به چرخه توليد و برخورد قاطع با كساني كه 
امنيت رواني جامعه را به مخاطره مي اندازند از مهم ترين 

بخش هاي نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا بود. 
غالمحسين اسماعيلي روزگذشته بيست و دومين نشست 
خبري اش را در راستاي محوري ترين برنامه  قوه قضائيه در 
دوره تحول يعني مقابله با ويروس منفور و نااميدكننده فساد 
در كشور آغاز كرد و گفت: در مهار اين ويروس، موفقيت هاي 

چشمگيري حاصل شده است. 
به گفته سخنگوي دستگاه قضا آخرين رأيی كه شعبه سوم 
ويژه رس��يدگي به پرونده هاي اخالل در نظام اقتصادي در 

تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ صادر كرد، راجع به بخشي ديگر از 
پرونده بانك سرمايه و صندوق تعاوني فرهنگيان است. 

30 سال حبس براي جهانباني و عمار
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنش��ان كرد: در اين پرونده افراد 
متعددي تاكنون محاكمه شده اند. بر اين اساس محمدرضا 
جهانباني به اتهام اخالل در نظ��ام اقتصادي و تحصيل مال 
نامشروع به مبلغ 6هزار ميليارد ريال محاكمه شد. اين فرد 
متأسفانه از مجموعه بانك سرمايه كه سهام صندوق ذخيره 
فرهنگيان بود، ب��ه تنهايي و در قالب ش��ركت هاي متعدد، 
بيش از ۱00 فقره تس��هيالت گرفته بود و اين تسهيالت را 
در غيرموضع خود هزينه كرد؛ اين تسهيالت را نيز مسترد 
نمي كرد كه بعد از رس��يدگي و محاكمه به تحمل ۲0سال 
حبس، ۷۴ ضربه ش��الق در انظار عمومي، محروميت دائم 
از مشاغل دولتي، استرداد ۵هزار ميليارد ريال در حق بانك 

سرمايه محكوم شده است.  اسماعيلي افزود: متهم ديگر اين 
پرونده، عمار صالحي فرزند عطاءاهلل هم به جرم معاونت در 
اخالل در نظام اقتصادي به تحمل ۱0 سال حبس و محروميت 

دائم از خدمات دولتي محكوم شده است. 
 دهها ميليارد براي 10 بانك

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مصداقي ديگر از مبارزه با فساد و 
تسهيالت متعددي كه يكي از بدهكاران عمده بانكي از بانك هاي 
مختلف اخذ كرده بود و با تالش قوه قضائي��ه اين بدهي ها به 
بانك ها مسترد شد، بيان داشت: يكي از بدهكاران بزرگ بانكي 
كه بيش از ۳ هزار ميليارد تومان به ۱0 بانك كشور بدهي داشت و 
با عناوين مختلف تسهيالت اخذ كرده بود و از تسويه بدهي هاي 
خود امتناع مي كرد، با پيگيري هاي قضايي به عمل آمده و در 
فرآيند رسيدگي بيش از ۵0 درصد از اين بدهي هاي معوق را تا 

امروز تسويه كرده است.  | بقيه در صفحه3

كرونا آمارهای جهان را به هم 
غالمرضا صادقیان

  سردبیر
ريخ��ت ولی م��ا آدم   ها فقط 
آمارهای مان نيستيم. ما آدم   ها 
پيچيده تر از رياضيات هستيم! پيچيده تر از بيولوژی خود و 

پيچيده تر از سياست ورزی های خويش!
ما را جهان و موجودات جهان –ازجمله جناب كرونا- هنوز 
درس��ت نش��ناخته  اند. كرونا نمی داند كه اين جهان از چه 

زمانی است!
پشه كی داند كه اينجا از كی است

 در بهاران زاد و مرگش در دی است
پشه هيچ گاه رستاخيز جهان را نديده  است، نفهميده است 
كه اين جهان اگر زمس��تانی دارد،  بهاری هم دارد! ما آدم   ها 
رس��تاخيز  ها را تجربه كرده ايم، دم به دم، ساعت به ساعت، 

روزبه روز ، عمربه عمر و جهان به جهان!
 كرونا هم نمی داند كه نمی تواند بيش��تر از تحمل ما زيرورو 
كند ما را. و نمی داند كسی هست كه »ينزل الصبر علی قدر 

المصيبه«، صبر را به قدر مصيبت نازل می كند.
كرونا هرچه كه هست و هر چقدر كه باهوش و پيچيده است، 
نوروز ندارد، عيد ندارد! هر روزش مثل روز قبل است، تكراری 
و مالل آور. روزی نيست كه متحول ش��ود و دست از گناه و 

كشتن آدم   ها بردارد تا آن روز عيد باش��د برايش. كم آزارتر 
می شود اما بی آزارتر نه! 

اما كرونا را ما دست كم نمی گيريم. می دانيم آ ن كه »ما تسقط 
من ورقه اال يعلمها« از كرونا هم بی خبر نيست و آن را می داند. 
و  چون »الحبه فی ظلمات االرض و ال رطب و ال يابس اال فی 
كتاب مبين«، اين كرونا را هم جايی نوشته اند و داستان پس از 

كرونا را هم نوشته اند، پس چه باک از داستان كرونا؟!
آن كس كه »اليستحيی ان يضرب مثال ما بعوضه«، از آوردن 
مثال پشه، شرم نمی كند، چرا از آوردن مثال كرونا شرم كند 
و آن كس كه »اوحی ربك من النحل«، به زنبور عسل وحی 
می كند، چرا به كرونا وحی نكند؟! اصالً گوييا كه با وحی جلو 
می رود، چنانكه درب��اره اش می گويند وقتی اوج می گيرد تا 
همه را از ميان بردارد، ناگهان از گمان و هراس اينكه بعد از 
مرگ همه، چه ميزبانی برای خود بيابد و پيشتازی كند، آرام 
می شود و به اين ترتيب از پرآزاری به كم آزاری تغيير ماهيت 
می دهد و از تكثير نمونه پرآزار خ��ود می كاهد تا همچنان 

ميزبانی برای خود بيابد!
كرونا ما را تسليم نكرد، آنكس كه ما را تسليم كرده است، با اين 

اسيران خويش مهربان تر از آن است كه گمان می كنيم.
نگاه كنيد در شهر! مردم از تنازعات خود كاسته اند. ديگر برای 

هم كمتر بوق می زنند، كمتر چش��م در چشم هم پرخاش 
می كنند. به هم مهربان شده اند، به هم مهلت می دهند، اصاًل 
هر روزشان عيد شده  است. ش��ايد دارند به خود می گويند 

زندگی ارزشش را ندارد كه بيازاری دلی.
جهان ما-خوب   ها و بد  ه��ا هركدام- از اي��ن »قضيه كرونا« 
درس��ی گرفته اند و آينده ای را برای خود ترسيم می كنند. 
خوب   ها ش��ايد ديگر هرگز با غرور حرف نزنند،  دنيا را برای 
چندرغاز مال دنيا بر سر ديگران خراب نكنند، شايد برخی   ها 
هميشه دست های  خود را مثل زمان كرونا شست و شو دهند! 
تكليف خيلی   ها برای هميشه با خرافات روشن شد، با برخی 
روش   ها و روندها، با برخی ادعا  ه��ا و بلندپروازی ها، با برخی 

باور  ها و بايدها.
اما بد  ها شايد از همين حاال در فكر تكرار كرونا باشند، اين بار 
با مصنوعی اش! )اگر خود اين كرونا مصنوعی نباشد!( و شايد 
برای به هم ريختن دنيا مطابق تجربه كرونا برنامه ريزی كنند! 

چه تجربه  جهانی گرانقدری برای بدها!
خوب   ها اما كرونا را مثل وباها، مث��ل طاعون ها، مثل  بالها، 
جنگ ها، بمب های اتمی ، قحطی   ها و آوارگی   ها پش��ت سر 
می گذارند. خوب   ها اين جمعه را عيد می گيرند. هر روزشان 

نوروز و نوروزشان پيروز بر كرونا!

ايرانی موفق ش�د تركيب   اجتماعی يك ش�ركت دانش بنيان 
دارويی ايرانی درمان ضايعه ريوی بيماری كرونا را كشف 
و شناس�ايی كند كه با اس�تفاده از آن دوران بستری 
بيم�اران كرونايی به چه�ار روز كاهش پي�دا می كند. 
يك ش��ركت دانش بنيان ايران��ی زيرمجموعه معاونت 
علم��ی رياس��ت جمه��وری موف��ق ش��ده در نتاي��ج 
آزمايش��گاهی و ويروس شناس��ی، داروی درم��ان 
ضايعه ريوی بيماری كرونا را كش��ف و شناسايی كند. 
 تس��ت بالينی و انس��انی اي��ن دارو ه��م موفقيت  آميز 

بوده است. 
مصطفی قانعی، دبير ستاد زيس��ت فناوری در نشست 
خبری ب��ا بيان اينكه اي��ن تركيب دارويی توليدش��ده 
می تواند مدت بستری بيماران مبتال به كرونا را                                          تا چهار 
روز كاهش ده��د، اف��زود: ضايعه ري��وی متعاقب بروز 
بيماری كرونا در ريه ايجاد می شود كه منجر به بستری، 

رفتن به بخش »آی سی يو« و حتی در مواردی منجر به 
مرگ می شود. 

قانعی گفت: ما صحبت از درم��ان كرونا نمی كنيم بلكه 
صحبت از درمان ضايعه ريوی ناشی از اين ويروس است 
كه متعاقب بيماری كرونا در ريه ايجاد می شود و منجر به 

بستری و رفتن بيمار به  آی سی يو و مرگ می شود. 
وی ادام��ه داد: در اين روش درمانی ب��ه غير از پروتكل 
درمان كه وزارت بهداش��ت برای اين بيم��اری در نظر 
گرفته است، س��ه داروی آزيترومايسين، پردنيزولون و 

ناپروكسن به طور توأم استفاده شد. 
وی ادامه داد: ۲۸ نفر در گروه درمان و ۳۱ نفر در گروه 
كنترل ما قرار داش��تند و بنابراين جمعيت 60 نفری را 
تست كرديم كه پزشك در انتخاب اين جمعيت دخالتی 
نداشت، يعنی از پذيرش بيمارس��تان يك سری تحت 
نظر يك پزشك و گروه ديگر تحت نظر پزشك ريه قرار 
می گرفتند و برای يك گروه پروتكل را رعايت می كرديم 

و برای گروه ديگر اين سه دارو را به پروتكل اضافه كرديم 
در بررسی مشخص ش��د كه ۴0 درصد بيماران قبل از 

چهار روز ترخيص شدند. 
قانعی خاطرنش��ان كرد: ما تمام مجوزه��ای اخالقی را 
دريافت كرده و نتايج اين طرح را به استماع معاون وزير 
و دبير ستاد كرونا و در نهايت وزير بهداشت رسانديم و 
مقرر شد كه اعالم كنم خوشبختانه به عنوان شروع يك 

برنامه درمانی مورد قبول واقع شده است. 
وی ادامه داد: نتايج اين طرح در قالب مقاله ای منسجم 
منتشر می شود، ما در اين تحقيق شاخص های التهاب 
را بررسی كرديم و متوجه ش��ديم كه با تركيب اين سه 
دارو، س��ی ار پی س��ريعاً كاهش پيدا می كند و ترخيص 
سريع تر می ش��ود و مدت بس��تری به طور محسوسی 
كاهش پيدا می كند البته اين شروع كار است و بنا داريم 
تحقيقات ديگر را پس از تأييد در س��تاد اصلی كرونا به 

اطالع برسانيم. 

امي�دوار بودن�د ب�رای   بین الملل مقام�ات نظام�ی لبنان 
خالص�ی از فش�ار امري�کا جه�ت آزادی يک�ی از 
جاسوسان رژيم صهيونيستی زمان خوبی يافته اند و 
قرنطينه خانگی مان�ع از اعتراض�ات مردمی به اين 
خيانت خواهد شد اما اعالم حکم آزادی اين جاسوس 
 ب�رای م�ردم اين كش�ور چن�ان س�نگين ب�ود كه 
حتی كرونا هم نتوانست جلوی ريختن آنها به خيابان 
و اعت�راض ب�ه حک�م ص�ادر ش�ده را بگي�رد. 
دادگاه نظامی لبنان دو   شنبه دفاعيه صوری را كه وكالی 
»عامر الفاخوری« به بهانه قديمی شدن اتهام های وارد 
شده به موكل ش��ان ارائه دادند، پذيرفت و حكم آزادی 
الفاخوری ملقب به قصاب بازداشتگاه الخيام در جنوب 

لبنان و جاسوس رژيم صهيونيستی را صادر كرد. 
بر اساس گزارش »العربی الجديد«، در پی اين اقدام دادگاه 
نظامی، مردم لبنان در تعدادی از مناطق اين كشور دست 
به اعت��راض زدند. معترض��ان اتوب��ان »البحصاص « در 

طرابلس در ش��مال لبنان را در هر دو طرف بس��تند. در 
»البقاع « لبنان و بعلبك در ش��رق لبنان هم معترضان 

الستيك های خودرو را آتش زدند. 
معترضان لبنانی اعالم كردند: آنها تصميم به شكس��تن 
قرنطينه خانگی برای پيشگيری از كرونا گرفته اند زيرا از 

كنار چنين مسئله ای نمی توان گذشت. 
آنها افزودند: برخی مسئوالن از وضعيت كنونی ملت لبنان 
كه از بيم ابتال به كرونا در خانه نشسته، سوءاستفاده كرده 
تا الفاخوری را آزاد كنند. اين مس��ئوالن خيال كرده  اند 

مردم برای اعتراض به خيابان نمی ريزند. 
الفاخوری دو تابعيت��ی لبنانی- امريكايی در س��پتامبر 
سال گذشته ميالدی پس از بازگشت از امريكا در لبنان 
بازداش��ت ش��د. وی در زمان اش��غال لبنان فرمانده ای 
نظامی در زن��دان الخيام در جنوب لبنان ب��ود و با رژيم 

صهيونيستی همكاری می كرد. 
روزنامه س��عودی »الشرق االوس��ط « اعالم كرد، سفير 
جديد امريكا در ديدار با مقامات لبنانی خواستای آزادی 

الفاخوری شده است. 
»نجاه ابوشقرا« قاضی تحقيقات نظامی لبنان در فوريه 
گذشته كيفرخواستی عليه الفاخوری صادر كرد كه در آن 
وی به قتل، تالش برای قتل زندانيان در الخيام، ربايش و 
شكنجه و امثال آن محكوم شد و ممكن بود حكم وی به 

خاطر اين موارد اعدام باشد. 
حزب اهلل لبنان هم شامگاه دو   ش��نبه در واكنش به اين 
حكم اعالم كرد: »از روز اول دستگيری عامر الفاخوری 
مزدور جنايتكار و قاتل، فش��ار   ها و تهديدهای امريكا در 
خفا و آشكارا آغاز شد تا لبنان را وادار به آزادی وی كند، 
با وجود اينكه همه جنايات نسبت داده شده به وی و همه 

سابقه سياه و خونين او ثابت شده بود.«
بر اساس بيانيه حزب اهلل، فشارهای امريكايی سه    شنبه به 
ثمر نشست و در اقدامی غيرمنتظره دادگاه نظامی اين 
تصميم اش��تباه را گرفت و از همه درد و جراحت آنهايی 
گذشت كه مظلومانه تحت شكنجه    ها قرارگرفته و هنوز 
هم برخی از آنها با عوارض اين جراحت    ها درگير هستند. 
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نوروزتان پیروز بر کرونا

  ترامپ كه او را »گرگ وال اس��تريت« و مرد بازار س��هام 
می نامند، بر خالف رويه چند هفته  اخير خود گفته است امريكا 

بايد خود را  براي ركود اقتصادي آماده كند |  صفحه 4

گروه های عراقی حمايت از الزرفی را مشروط به اجرای 
مصوبه پارلمان برای خروج نظاميان امريکايی كردند
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كرونا آمارهای جهان را به هم ريخت ولی ما آدم   ها فقط آمارهای مان نيستيم. ما آدم   ها پيچيده تر از رياضيات هستيم! پيچيده تر از بيولوژی خود و پيچيده تر از سياست ورزی های خويش!  
ما را جهان و موجودات جهان –ازجمله جناب كرونا- هنوز درست نشناخته  اند. كرونا نمی داند كه اين جهان از چه زمانی است! پشه كی داند كه اينجا از كی است/ در بهاران زاد و مرگش در دی است

پشه هيچ گاه رستاخيز جهان را نديده  است، نفهميده است كه اين جهان اگر زمستانی دارد،  بهاری هم دارد! ما آدم   ها رستاخيز  ها را تجربه كرده ايم، دم به دم، ساعت به ساعت، روزبه روز ، عمربه عمر و جهان به جهان!  | همين  صفحه
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سال  پر تهديدي كه خلق فرصت   كرد
سالي كه گذشت، در كنار برخي دس��تاوردها و درخشش ها همچون 
خودكفايی در توليد بنزين با دس��ت توانمند فرزن��دان غيور قرارگاه 
خاتم االنبيا با افتتاح دو فاز از س��تاره خليج ف��ارس، حضور كم نظير 
م��ردم در راهپيمايي 22 بهمن به رغم همه فش��ارها و س��ختي هاي 
اقتصادي و معيشتي مردم ، ش��ركت در انتخابات دوم اسفند در اوج 
جوسازي رسانه اي دشمن و نااميدسازي برخي گروه هاي سياسي از 
شركت مردم در انتخابات و يا رويش هاي نسل جوان انقالبي و تزريق 
معنويت و روحيه ايس��تادگي در مقابل دشمن به ويژه پس از شهادت 
سيدالشهدای مقاومت حاج قاسم سليماني و بسياري از اتفاقات خوب 
ديگر كه می توانست انجام ش��ود و كام ملت ايران را شيرين   كند كه 
در چم و خم ندانم كاری ها، بی انگيزگی ها يا خدای ناكرده عدم اعتقاد 
به انجام آنها، به فراموشی سپرده شدند يا مورد بی توجهی و بی مهری 
قرار گرفتند و يا بس��يار كم رنگ پيگيری شدند و كشور را دلخوش به 
اقدامات مشتي كشور اروپايي در قالب اينستكس - كه هيچ گاه تحقق 
پيدا نكرد- بوديم، شاهد اتفاقات ناگوار زيادي نيز بوديم كه به جرئت 
مي توان گفت در طول سال های اخير نظير آن را نداشته ايم. طبيعي 
اس��ت، آن روز كه اولين شماره روزنامه در س��ال 98 بعد از تعطيالت 
نوروزي منتشر شد، هرچند شروع آن با تيتر سيل در چند استان كشور 
و درد و رنج مردم عزيز كشورمان آغاز شد، ولي هر چند شروع تلخي 
را در سال 98 داشتيم اما اميدوار بوديم از آن پس، جز اخبار خوش و 
اميدواركننده در شمارگان يك سال روزنامه، خبري منتشر نكنيم. اما 
افسوس كه ناچار شديم روزي انعكاس دهنده اخبار زلزله سرپل ذهاب 
باشيم و در روزي ديگر، پوش��ش دهنده اخبار و تحليل هاي مربوط به 
آشوب هاي آبان ماه كه امنيت ايران عزيزمان را نشانه رفته بود و آرامش 

و امنيت كشور به خطر افتاده بود. 
با اين تصور كه روزهاي ناخوش��ي يكي پس از ديگري س��پري ش��ده 
و باي��د خودمان را آماده جش��ن هاي چه��ل و يكمين س��ال پيروزي 
انقالب اسالمي، حماس��ه هاي حضور در 22 بهمن و انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي نماييم. دلخوش به آينده، گام برداشتيم و خبرهاي 
خوش پيروزي ها در منطقه و شكست و عقب نشينی دشمن از مواضع 
خود، مي رفت تا غم سيل و بي خانماني را فراموش كنيم كه يكباره، با 
شهادت بزرگ ترين اسوه مقاومت در طول اين سال ها يعني حاج قاسم 
سليماني، آسمان همچون آواري بر سرمان فرود آمد. اما با آنچه از پس 
اين شهادت به دست آورديم دانس��تيم هرچند داغ حاج قاسم بسيار 
بزرگ بود، ولي حالوت همدلي و حضور بي نظير دهها ميليوني مردم 
عراق و ايران در تشييع اين شهيد عزيز و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل 
نوظهورانقالب، دستاوردي است كه از خون حاج قاسم براي ملت ايران 
و منطقه فراهم گرديد.  انتقام خون حاج قاسم را در كمتر از يك هفته 
در پايگاه امريكايي  عين االسد گرفتيم و نشان داديم ايران پس از حاج 
قاسم هم در اوج قدرت اس��ت و اصاًل حاج قاسم بود كه اين فرهنگ را 
براي ما ماندگار كرد. اما هنوز خوشي انتقام را داشتيم مزمزه مي كرديم 
كه ماجراي س��قوط هواپيماي اوكرايني آن هم س��هواً و بر اساس يك 
اشتباه، توسط همان كساني رخ داد كه خوشي انتقام خون حاج قاسم را 
در عين االسد براي مان رقم زده بودند. ظاهراً خداوند اراده كرده بود ملت 
ايران و سربازان آن را كه در اوج صداقت، در دفاع و حمايت از ملت هاي 
مظلوم مورد آزمايش قرار دهد تا نسبت به رفتارها و اقداماتي كه انجام 

مي دهيم، مغرور نباشيم . 
در پازل ديگري از رويدادهاي س��ال 98، ملت ايران دو حركت بزرگ 
ديگر را پيش رو داشتند تا پس از آن، وارد سال 99 شوند. يكي حضور 
در مراس��م راهپيمايي 22 بهمن و ديگري ش��ركت در انتخابات دوم 
اس��فند 98 بود كه در هر دو آنها با وجود تبليغات مس��موم و گسترده 
رس��انه هاي معاند نظام كه به هر ابزاري متوسل مي شدند تا مردم را از 
حضور در اين دو مناسبت مهم سال 98 باز دارند، ملت ايران عاشقانه 
اين دو حماسه را به شايس��تگي خلق كردند. امادر آستانه انتخابات، با 
اخبار ناگواري كه اين بار نه امنيت، بلكه سالمت آنها را نشانه رفته بود 
مواجه شدند. بيماري منحوسي كه االن نزديك به يك ماه است مهمان 
ناخوانده ايرانيان شده و تصميم گرفته اين عيد مردم ايران را متفاوت تر 

از همه عيدهاي گذشته كند. 
اين بار نيز در يك امتحان سخت ديگر، ملت ايران مورد آزمايش بزرگي 
قرار گرفته است . پيش از اين، هرچند با عبور آبرومندانه از آشوب هاي 
آبان ماه كه امنيت ش��ان را نش��انه رفته بود قدر بخش دوم اين فراز از 
حديث پيامبر اكرم)ص( كه فرمودند: النعمتان المجهولتان ؛ الصّحه و 
االمان. مفهوم داشتن امنيت را با گوشت و پوست خود حس كردند اما 
ظاهرا ملت ايران كه چند پروژه دش��من را در امنيت زدايي از سال88 
تاكنون بارها درك كرده اند، قرار است مجهول دومي ) صحت و سالمتي( 
كه پيامبر اسالم بر آن تاكيد داش��تند و نگران اين بودند مبادا مورد بي 
توجهي مسلمانان قرار گيرد مورد آزمايش سختي قرار گرفتند. كرونا 
هر منشأيي داشته باشد، امروز سالمت مردم ما را نشانه رفته است و بايد 
با تبعيت از ولي فقيه مان كه س��المت تك تك مردم و بلكه مسلمانان 
جهان براي آن عزيز همچون نگراني پيامبر اكرم )ص( از سالمت مردم 
اهميت دارد حكم شرعي داده اند كه بايد از دستورات و ابالغيه هاي ستاد 
مبارزه با كرونا تبعيت كرد كه تبعيت از دستورات ستاد، تبعيت از دستور 
مستقيم ولي زمان است، بايد مراقب باشيم خداي نكرده تخطي از ولي 
خود نكرده باشيم. امروز با استفتايي كه در باره نماز كامل مسافري كه 
بدون مالحظه با دستورات س��تاد ملي مقابله با كرونا بي محابا اقدام به 
سفر مي كنند، صورت گرفت، حجت ش��رعي بر همه تمام شده است. 
حجت بر آن برادر و خواهري كه به عشق زيارت امام هشتم و ديگر اماكن 
متبركه بار سفر بسته و دستورات ستاد را زير پا گذاشته يا براي بازديد 
از خانواده و اقوام، محل سكونت خود را با نيت خير ترك كرده و يا حتي 
كساني كه به اين اماكن متبرك هجوم آورده و درب حرم را مي شكند، 
ديگر تمام شده است. يقينا اگر برخالف تاكيد ولي فقيه و مرجع دين مان 
عمل كرديم نبايد از اين پس، شعار هايي از اين نوع »از تو به يك اشاره، 
از ما به سر دويدن« داده شود چراكه كسي كه حكم شرعي ولي خود را 

نقض مي كند، شايستگي سر دادن چنين شعارهايي را ندارد. 
اما با وجود همه اين دردها و رنج هايي كه در سال 98 داشتيم، فرهنگ 
ديني به ما آموخته، هميش��ه اميدوار به آينده بوده و نيمه پر ليوان را 
ببينيم و از نيمه خالي آن هراس نداشته باشيم. به اميد آنكه ملت ايران 
در همين ابتداي سال 1399 با شكست ويروس منحوس كرونا، شاهد 

سالي سرشار از موفقيت و نشاط باشند. 

دادستان عمومي و انقالب قم خبر داد 
دستگيري ۱۱ نفر در پي هتك حرمت 

به حرم حضرت معصومه
دادس�تان عموم�ي و انق�الب ق�م از دس�تگيري ۱۱ نف�ر در پ�ي 
هت�ك حرمت ب�ه حريم ح�رم حض�رت معصومه)س( خب�ر داد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم حسن غريب روز گذشته با اشاره به اقدام 
برخي افراد در هتك حرمت به حريم حرم حضرت معصومه)س( بيان 
كرد: عصر روز گذشته پس از اجراي تصميم اتخاذ شده مبني بر بسته 
شدن در هاي حرم مطهر متأسفانه پس از اعالم اين خبر شاهد تجمع 

عده اي افراد در مقابل در حرم مطهر بوديم. 
وي بيان كرد: در پي اقدام عده اي از افراد در راس��تاي هتك حرمت به 
حرم حضرت معصومه)س( 11 نفر دس��تگير ش��دند و اين افراد براي 

بررسي هاي بيشتر همچنان در بازداشت هستند. 

حسن رشوند

  تير امريكايي ها در فشار بر ايران به خطا مي رود 

فرصت كرونايی دولت در سال 99 

ش�رايط اقتص�ادي س�خت فعل�ي و وج�ود 
بحران ه�اي ف�راوان، از جمل�ه همه گي�ری 
ش�يوع كرون�ا س�بب ش�ده امريكايي ه�ا 
به دنبال فش�ار بيش�تر بر ايران باش�ند و در 
اين مي�ان ش�رايط فعلي مي تواند هم س�بب 
بح�ران باش�د و ه�م در ص�ورت هوش�ياري 
دول�ت دوازده�م به ي�ك فرصت وي�ژه براي 
اصالحات ج�دي در اختيار كش�ور قرار دهد. 
امريكا در سال هاي اخير نشان داده كه از هر گونه 
فرصتي براي تحت فش��ار قرار دادن ايران به هر 
بهانه اس��تفاده مي كند. ش��ايد كمپين گسترده 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در مخالفت 
با تحريم های يكجانب��ه امريكا   بتوان��د از لحاظ 
رواني تأثير مهمي بر فضاي بين المللی بگذارد اما 
واقعيت اين است كه اين كشور بنا بر تجربه هاي 
قبلي نشان داده كه به هيچ عنوان درد و رنج مردم 

ايران براي دولت اين كشور مهم نيست. 
در حقيقت امريكايي ها با توجه به ش��رايط پيش 
آمده در فضاي اقتصادي دنيا، به خصوص كاهش 
شديد قيمت نفت و ركود به وجود آمده در فضاي 
جهاني اميدوارند كه بتوانند فش��ارها را بر ايران 
تش��ديد و از آن به عنوان الگويي براي تش��ديد 
نارضايتي اس��تفاده كنند.  اين نارضايتي بايد به 
عنوان يك كاتاليزور عمل كند و ايران را به گونه اي 
تحت فشار قرار دهد تا با شروط امريكا در جريان 
مذاكرات موافقت كند. اين رويه تاكنون بارها در 
مقاطع مختلف تاريخي مورد استفاده قرار گرفته 
است. از س��ال 2006 تاكنون اين راهبرد يكي از 
خطوط اصلي سياست هاي امريكا در مقابل ايران 
بوده است.  در همين چارچوب بايد تمام ادعاهای 
موجود درباره اينكه هدف از تحريم ها ايران نيست 

را با ديده ترديد نگاه كرد. 
    وقتي هدف مردم هستند

بدون ش��ك تحريم هاي��ي با اين ابعاد گس��ترده 

)چندجانبه و فراسرزميني( هدفي چندمنظوره 
دارد. امريكا و غرب باره��ا اذعان كردند كه هدف 
آنها تغيير رفتار دولت ايران است و آنها دولتمردان 
ايران را مورد هدف تحريم ها خواندند اما بي ترديد 
مردم هدف اصلي آنها بودند. بي ترديد فشارهاي 
اقتصادي ناش��ي از تحريم ها مس��تقيماً بر مردم 
وارد مي شد و زندگي روزمره آنها را دچار چالش 

می كرد. 
هنگامی كه تحريم ها هوش��مند بودند و با هدف 
سخت كردن زندگي براي رهبران ايران طراحي 
ش��ده بودند مردم ع��ادي ايران مانن��د ناظراني 
غيرمنتفع عمل مي كردند اما با اعمال تحريم های 
شديد قرار است تحريم ها زندگي را براي اين مردم 

دشوار كند و آنها بايد وارد بازي شوند.
واقعيت تحريم ها اين بود كه به رغم ش��عارهاي 
امريكا در خصوص ه��دف ق��رار دادن حكومت 
ايران، تحريم ها يك س��الح اقتصادي رو به مردم 
 )FDD( ايران است. بنياد دفاع از دموكراسي ها
به عن��وان يك س��ازمان پژوهش��ي وابس��ته در 
واشنگتن خواستار يك تحريم اقتصادي بود كه 
باعث گرس��نگي انبوه و فقر در ميان مردم ايران 
ش��ود. آنها معتقد بودند كه به دليل تحريم های 
گذش��ته، ايراني ها از نرخ باالي بي��كاري، تورم، 
كمبود دارو و حتي كمبود غذا رنج مي برند. قيمت 
محصوالت غذايي اصلي افزاي��ش يافته و مرغ و 
برخي گوش��ت ها كمياب ش��دند. نمونه تاريخي 
اين مسئله را مي توان در تحريم های سال 2012 
ديد. زماني كه برخي اعتراضات پراكنده س��بب 
ش��د تا مقامات غربي با ذوق زدگی فراوان از اين 
مسئله استقبال كنند و آن را نشانه اي از شكست 

سياست هاي هسته اي ايران عنوان كردند. 
   نگاهي به تجربه سال 20۱2

در س��ال 91 و از هم��ان ابت��دا روش��ن ب��ود كه 
تحريم های اقتصادي با وس��عت و دامنه اي بدون 

اثرگذاري بر زندگي روزمره مردم محال به نظرمي 
رسد و با كاهش توليد ناخالص ملي، كاهش ارزش 
ريال، باال رفتن نرخ تورم و بيكاري در واقع اين مردم 
هس��تند كه در معرض جدی ترين آسيب ها قرار 
گرفته اند. كاهش ارزش ري��ال در پي تحريم های 
بانك مركزي اثرات مخربي بر بازار ايران گذاشت. 
اكتبر 2012 در پي كاهش ارزش ريال و افزايش 
قيمت دالر تجمع اعتراض آميزی در تهران رخ داد. 
پس از اين واقعه اظهارنظرهاي تقريباً يكساني از 
طرف مقامات غربي شنيده شد كه حاكي از اين بود 
كه تحريم های اعمال شده اثرات خود را گذاشته 
و عالوه بر مشكالت اقتصادي اعتراضات مردمي را 

در نيز پي داشته است. 
پس از ناآرامي هاي اكتبر 2012 در تهران تحليل 
اكثر رس��انه هاي غربي اين بود كه مش��قت هاي 
اقتصادي ناش��ي از تحريم ها مي تواند محاسبات 
دولت ايران را درباره تغيير رفتار در زمينه برنامه 
هسته اي تحت تأثير قرار دهد. اعتراضات مردمي 
و آش��وب خيابان��ي در ب��ازار ارز ته��ران موجب 
شد اغتش��اش و درگيري و آش��وب از نتايج مهم 
تحريم ها عنوان ش��ود و غرب را اميدوار كند كه 
تحريم ها حتي مي تواند منجر به تغييرات سياسي 

نيز شود. 
ويكتوريا نوالند، س��خنگوي وقت وزارت خارجه 
امريكا پس از وقايع تهران گفت: »برداشت ما اين 
است كه ارز ايران به پايين ترين رقم در طول تاريخ 
در برابر دالر در مبادالت غيررس��مي ارز رسيده 
اس��ت ... از ديد ما اين اتفاق ب��ه معناي موفقيت 
روزافزون فش��ارهاي تمام نش��دني بين المللی 
است كه همه ما بر اقتصاد ايران تحميل مي كنيم. 
اقتصاد ايران اكنون تحت فش��اري باور نكردني 
است. تحريم ها هرچه عميق تر و عميق تر اقتصاد 
ايران را تضعيف مي كنند و اين عامل مهمي براي 
تالش جهت تغيير محاسبات رهبران ايران است. «   

واشنگتن پست هم با تالش براي برقراري ارتباط 
بين ناآرامي هاي ارزي تهران ب��ا اثرات تحريم ها 
ابراز اميدواري كرد دشواري هاي اقتصادي بتواند 
دولت ايران را به تغيير رفتار وادار كند. اين روزنامه 
نوشت: »به رغم وخيم شدن شرايط اقتصادي براي 
ميليون ها ايراني نش��انه اي از تغيير سياست هاي 
هسته اي ايران كه آغازگر اين تحريم ها بوده، ديده 
نمي شود. واشنگتن پست عالوه بر اين با اشاره به 
نشست يك ماه بعدتر اتحاديه اروپا براي رايزني 
درباره تشديد تحريم ها عليه ايران از قول يك مقام 
اروپايي هدف اين تحريم ها را ب��ه زانو درآوردن 

اقتصاد ايران برشمرد. « 
 وزير اقتصاد اسرائيل، يووال استينيتز نيز اقتصاد 
ايران را در آس��تانه فروپاش��ي خوان��د. روزنامه 
فرانسوي لوموند نيز در اين خصوص نوشت: »بازار 
ايران دست به اعتراضي بي سابقه عليه بحران ارزي 
زد و بازاريان حجره هاي خود را تعطيل كردند و 
تجمع های پراكنده با شعارهاي ضد دولتي شكل 
گرفت. اعتراض هايی كه از نگاه طرف های مذاكره 
با ايران وخامت اوضاع اقتصادي و فروپاشي قريب 
الوقوع بازار ايران را نش��ان مي دهد. ش��عارهاي 
معترضان يادآور تظاهرات خياباني ژوئن 2009 
است و انفجار نارضايتي، آشكارا رژيم را غافلگير 

وسراسيمه كرده است. « 
 پايگاه خبري اسكاي نيوز هم ناآرامي هاي تهران 
در آن زمان را در نتيجه كاهش ارزش پول ايران 
نتيجه تحريم های اقتصادي بين المللی دانست. 

    فرصت�ي ك�ه مي توان�د از دل بحران ها 
پديد آيد

حال سؤال اين اس��ت كه آيا دولت در مقابل اين 
مسئله كاماًل دست بسته است. نگاهي به امكانات 
موجود نشان مي دهد كه دولت از امكانات فراواني 
برخوردار اس��ت كه مي تواند حربه امريكايي ها را 
در س��ال 99 براي براندازي در ايران با شكس��ت 

مواجه كند. 
وجود منابع گسترده طبيعي همچون معادن مواد 
خام و زمين، وجود يك جمعيت جوان و با انگيزه 
و همچنين بازارهاي گسترده در سطح منطقه از 
جمله عواملي است كه مي تواند كشور را در مقابله 
توطئه جديد امريكايي ها ياري دهد. مسئله مهم 
در اين باره تنها وج��ود اراده در دولت دوازدهم 
براي برداشتن قدم جدي است.  سال آينده سال 
آخر دولت دوازدهم محسوب مي شود و همين امر 
ممكن است دولتمردان و شخص رئيس جمهور 
را تا حدي برای يك تحول جدي بي انگيزه كند. 
با اين حال واقعيت اين اس��ت كه مسئله فوق به 
عنوان منش��أ حزبي يا گروهي ندارد بلكه به كل 
حاكميت نظام جمهوري اسالمي مربوط است.  
دولت دوازدهم به همراه مجلس يازدهم اصولگرا 
و پش��تيباني گس��ترده افكار عموم��ي مي تواند 
اصالح��ات مغف��ول مان��ده را در كمترين زمان 
ممكن و با حداكثر كاراي��ي عملي كند. طبيعي 
اس��ت كه اگر از چنين فرصتي اس��تفاده نشود، 
صدمات گسترده اي متوجه دولت و امنيت ملي 
كشور وارد خواهد شد كه شايد جبران آنها به اين 

سادگي ممكن نباشد. 
نبايد از خاطر برد كه بزرگ ترين فرصت ها در دل 
تهديدها وجود دارد و براي بهره مندی از آنها بايد 

نگاه خود به مسائل موجود را تغيير داد. 

ژه
وی

 روزنام��هش��رقهن��وزمنتظ��رامضاي 
دموكراتهاست!

روزنامه شرق گزارشي با تيتر »خوف و رجاي ديپلماسي 99« 
نوش��ته كه در آن آمده: »همچنان يكي از سؤاالت مهم سال 
99، رئيس جمهور آينده امريكا خواهد بود... مي توان اميدوار 
بود سياست جو بايدن)نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست 
جمهوري امريكا( در قب��ال ايران، طبق وعده ها و س��وابقش، 
به خصوص در همراهي با دولت باراك اوباما، با »فشار حداكثري« 
ترامپ، بسيار متفاوت باش��د. دموكرات ها حتي از بازگشت به 
برجام هم سخن گفته اند، هرچند براي تحقق يا عدم  تحقق اين 
وعده بايد منتظر شرايط در زمستان 99 بود. به هرحال بايدن اين 

سياست را به اين شكل ادامه نخواهد داد«. 
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه نتوانس��ته نگران��ي اش را  از 
كوتاه بودن زمان باقی مان��ده از دولت روحاني پس از انتخابات 
رياست جمهوري امريكا  پنهان كند: »فاصله اندك بين انتخابات 
رياست جمهوري امريكا و ايران و چشم انداز سياسي ايران نيز 
نش��ان مي دهد فرصت براي گفت وگوي دوباره تيم روحاني با 
دموكرات هاي كاخ س��فيد امريكا اندك خواهد بود... با وجود 
چنين تصويري، ايران قطع��اً مي تواند به كاهش فش��ارهاي 
همه جانبه امريكايي اميدوار باشد، اما بعيد است كاخ سفيد جو 
بايدن، كليد حل مشكالت ديپلماتيك، موانع تجارت خارجي و 

به طور خاص مسئله امريكا با ايران باشد.«
در موضوع برجام و مذاكره ايران با امريكا، روزنامه ش��رق تيتر 
معروفي دارد: »امضاي كري تضمين است« و ديديم كه نبود! 
ايراد اصلي برجام هم همين نداش��تن ضمان��ت اجرايي بود. 
همه ضمانت اجرايي برجام اين بود كه دونالد ترامپ و در كل 
جمهوريخواه��ان رأی نمي آورند و هي��الري كلينتون يعني 
دموكرات ها پيروز انتخابات خواهند بود و زير امضاي جان كري 
دموكرات نخواهند زد. نتيجه انتخابات امريكا نش��ان داد همه 

پيش بينی ها نادرست بود. 
روزنامه شرق هنوز هم منتظر رأی آوردن دموكرات هاست، در 
حالي كه سنگين ترين تحريم ها در كنار ترور دانشمندان ايراني، 
خرابكاري نرم افزاری در تأسيسات هسته ای، بلوكه كردن اموال 
ايران، اولين نقض فاحش برجام و... همگ��ي در دولت اوباماي 

دموكرات انجام شد. جان كري- وزير خارجه دولت اوباما- پس 
از خروج ترامپ از برجام گفت، اگر ما هم جاي ترامپ بوديم از 
برجام خارج مي شديم، اما دونالد ترامپ زودتر از موعد اين كار 
را انجام داد و بايد ابتدا مذاكرات موشكي و منطقه اي را به نقطه 

مطلوب مي رساند. 

  تصریحهاشميدربارهعلتعدممشاركت
اصالحطلباندرانتخابات

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر اصالح طلبان تهران طي 
يادداش��تي در ويژه نامه نوروزي روزنامه س��ازندگي پيرامون 
انتخابات مجلس يازدهم، پرده از علت اصلي سكوت انتخاباتي 
اصالح طلبان در انتخاب��ات مجلس اخير برداش��ت. او در اين 
يادداشت تصريح كرده كه: »اشكاالت عملكرد اصالح طلبان در 

قدرت موجب رويگرداني مردم از صندوق هاي رأي مي شود. «
در ادامه هم افزوده: »تصميم اصالح طلبان براي عدم مشاركت 
در انتخابات، نوعي رفتار سياسي با هدف آبروداري بوده است تا 
با عدم مشاركت، فقدان عملگرايي و نتيجه گيري را در دولت، 

مجلس و مديريت شهري پوشش بدهند. «
هاشمي در بخش پاياني يادداشت خود نيز نوشته است: »اين 
جريان )اصالحات( عالوه بر فرصت سوزي در دولت اصالحات، 
قدر فرصت گرانبهاي ديگري را نيز براي خدمت آن طور كه انتظار 

مي رفت، ندانست. «
هاشمي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي است؛ 
حزبي كه كوشيد با انتقاد از اصالح طلبان تندرو، در انتخابات 
فعال باشد و ليست ياران هاش��مي را ارائه داد. گرچه شكست 
سختي را متحمل شد، اما در هر حال نخواست كه در انتخابات 
ساكت باشد. اصالح طلبان هم البته نتوانستند آبروداري كنند، 
گرچه چنين قصدي داشتند. چه آنكه روشن شد نتوانسته اند 
اعتماد عمومي را مجدد جلب كنند و مردم و حتي حاميان آنها 

ديگر اعتمادي به آنان ندارند. 

 انتقادآفتابیزدازاميددرمانيروحاني!  
كار دولت روحاني به جايي رس��يده كه همان طيف سياسی 
ك��ه  او را بر س��ر كار آوردند، ح��اال زمزمه نقدش��ان عليه او 

ش��نيده مي ش��ود. روزنامه آفتاب يزد در تيتر اصلي خود با 
عنوان »نسخه روحاني: اميد درماني!« آورده: »دولت تدبير 
و اميد نامي بود كه روحاني براي دولت خود برگزيده بود اما 
هرچه زمان گذشت تا امروز كه س��ال ششم اين دولت رو به 
پايان است از ميزان تدبير كاسته شد و بر حجم اميد افزوده! 
شايد به همين دليل اس��ت كه ديگر خود دولتي ها نيز مايل 
نيس��تند روي اين گزاره »دولت تدبير و اميد« مانور دهند! 
حاال در وضعيتي كه بخش هاي مختلف سياسي، ديپلماتيك 
و اقتصادي با چالش هايي روبه رو هستند عادت كرده ايم كه 
روحاني از »اميد« بگوي��د. « آفتاب يزد س��پس نمونه هاي 
اميد درماني روحاني را مي نويس��د: »از جمله اميدواري هاي 
روحاني در ابعاد معيش��تي؛ او در بهمن 97 زماني كه قيمت 
گوشت قرمز به يكباره اوج گرفت و بيش از 200 درصد رشد 
كرد، گفت: »به خاطر گران ش��دن نهاده های دامي مقداري 
گراني گوش��ت اتفاق افتاده اما اگر چند دالل، بازار را به هم 
مي زنند اين وظيفه همه ماست كه با »اميد«، يكديگر را براي 
حل مشكالت كمك كنيم. « البته بيش از يك سال گذشته و 
اميد در اين مورد تأثيری نداشت جز اينكه مردم به آن قيمت 
جديد گوشت عادت كردند! يا در حوزه سياست خارجي در 
خرداد امس��ال گفت: » بايد به هر چيزي كه به تقويت اميد، 
روحيه و اراده مردم بازمي گردد، تكيه كنيم. حاال جديدترين 
پكيج »اميدوارانه« روحاني به مهم ترين موضوع اين روزهاي 
كش��ور يعني ويروس كرونا اختصاص يافته اس��ت. هرچند 
كه او به عنوان رئيس س��تاد ملي كرونا بايد بتواند در شرايط 
امروز بيش از آنكه بر اميدواري تكيه كند بر پراگماتيس��م يا 
عملگرايي تكيه كند چرا كه آنچه امروز ميدان مبارزه با اين 

ويروس مي طلبد اقدامات دقيق و حساب شده است!«
در ادامه اين گزارش، ذيل عنوان »اميدبخشي يا فقدان كارنامه؟« 
آمده: »با اين اوصاف به نظر مي رسد اميدواري هاي روحاني چندان 
براساس داده ها نيست و به نظر مي رس��د اين رويه اميدبخشی و 
گفتاردرمانی به بخش��ي محوري در سياست هاي رئيس جمهور 

تبديل شده است!«

  گزارش

 پاسخ رهبر انقالب به استفتا 
درباره سفر در زمان شيوع كرونا

رفتن به مسافرِت غيرضروري جايز نيست
رهب�ر معظ�م انق�الب در پاس�خ به 
اس�تفتايی درباره س�فر در شرايط 
ش�يوع كرون�ا آورده ان�د: چنانچ�ه 
براساس تدابير س�تاد ملي و وزارت 
از  جلوگي�ري  ب�راي  بهداش�ت، 
گسترش بيماري، رفتن به مسافرت 
غيرض�روري، ممنوع باش�د، اجراي 
اي�ن تدبي�ر ب�ر هم�ه الزم اس�ت. 

به گزارش فارس، با توجه به اينكه برخي هموطنان هنوز بحث قرنطينه 
خانگي در ايام ش��يوع ويروس كرونا را جدي نگرفته اند و قصد سفر به 
شهرهاي ديگر را دارند، در اين باره استفتائي از دفتر رهبر انقالب درباره 

نماز اين مسافران شده است. 
متن سؤال بدين شرح است: 

در حالي كه مسئوالن محترم، در شرايط فعلي و شيوع ويروس كرونا، 
مردم را از س��فر نهي مي كنند، آيا مس��افرت كردن، »سفر معصيت« 

خواهد بود و در چنين سفرهايي نماز را بايد تمام خواند؟
پاسخ به اين استفتا اين است: 

چنانچه بر اساس تدابير ستاد ملي و وزارت بهداشت، براي جلوگيري از 
گسترش بيماري، رفتن به مسافرت غيرضروري، ممنوع باشد، اجراي 
اين تدبير بر همه الزم است و رفتن به چنين مسافرتي، جايز نبوده و نماز 

در اين گونه سفرها، تمام است. 

 پژمانفر: هتاكي به حرم هاي مطهر 
كار جريان انگليسی بود 

حرمت ش�كنان ح�رم در مش�هد 
و ق�م  قطعًا ب�ا برنام�ه اي�ن كارها را 
كرده ان�د و م�ردم م�ا باي�د متوجه 
باش�ند ك�ه اي�ن هم�ان جري�ان 
اس�ت.  انگلي�س  اس�تعمار  پي�ر 
 حجت االس��الم نص��راهلل پژمانفر، عضو 
كميس��يون فرهنگي مجلس با اشاره به 
هتك حرمت دوشنبه شب برخي به حرم 

فرزندان حضرت موسي بن جعفر عليه الس��الم گفت: جريانات اجتماعي 
هميشه براي اينكه وهني براي حوزۀ دين ايجاد كنند، دست به شيطنت هايي 
مي زنند، جرياناتي كه امروز به شكل هاي مختلف دين را در معرض شديدترين 
تهاجمات قرار داده اند؛ آن هم با رفتارهاي بس��يار سخيفي كه هيچ كدام 
مستند به سيرۀ اهل بيت عليهم السالم نيست، چه در شكل عزاداري هاي شان 
و چه سلوك رفتاري در زندگي و حتي نوع لباس پوشيدن شان. اساساً هدف 
اصلي آنان، سوءاستفاده كردن از احساسات جوانان است تا بتوانند رويكرد 

حمله به دين را در جامعه رونق بدهند و باال ببرند. 
وي افزود: در چند وقت گذش��ته ش��اهد اقدام اف��رادي بوديم كه در 
حرم هاي مطهر در ضريح مق��دس و حتي زمين را با وجود بيان نكات 
پزش��كي ليس مي زدند و با اين كار وهني براي دين ايجاد كردند. روز 
گذشته نيز عده اي با رويكرد ديگري مبني بر اشتياق به زيارت آمدند 
و نسبت به درهاي مطهر حرم حضرت فاطمۀ معصومه سالم اهلل  عليها 
هتك حرمت كردند، حال چه آتش زدن باشد و چه شكستن و تخريب 
كردن و يا ضرب وش��تم عواملي كه درصدد حفظ ج��ان مردمند. اين 
افراد قطعاً با برنامه اين كارها را كرده اند. مردم ش��ريف ما بايد متوجه 
باشند كه اين همان جريان پير استعمار انگليس است كه سرمايه هايي 
را در جهت مديريت چنين رفتاري ب��ه كار مي گيرد، تالش آنان براي 
اين اس��ت كه به نحوي جلوي گرايش مردم و پايبندي آنان به حوزۀ 

دين را بگيرند. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس گفت: هماهنگي ه��اي ميان آنان 
خيلي عجيب اس��ت؛ مثاًل اتفاقي در زم��ان 10دقيقه اي رخ مي دهد، 
به سرعت در تمام شبكه هاي ماهواره اي منعكس مي شود و اين نشان 
مي دهد اين اقدامات اتفاقي نيست و هماهنگي هايي ميان اين جريانات 

وجود دارد. 
وي اضافه كرد: انتظار مي رود دستگاه هاي امنيتي، جوانان فريب خوردۀ 
اين جريان را توجيه و پاسخ هاي منطقي و قانع كننده به آنان ارائه كنند 
تا خودش��ان را بازيچه اين جريانات قرار ندهند و اولويت اصلي ش��ان 
برخورد قانوني با سرشاخه هاي اين اتفاقات باشد. دشمن در اين قضيه 

از جهل و احساسات مردم سوءاستفاده كرد. 

 سعيدي: 
وزارت خارجه موضع ايران را 

به اطالع دولت ارمنستان برساند
نماين�دگان  فراكس�يون  عض�و 
والي�ي تصمي�م دول�ت ارمنس�تان 
در افتتاح س�فارت خ�ود در تل آويو 
را ش�ائبه برانگيز خوان�د و از وزارت 
اقدام�ات  ب�ا  خواس�ت  خارج�ه 
ديپلماتي�ك موض�ع اي�ران را ب�ه 
اطالع دول�ت ارمنس�تان برس�اند. 
محمداسماعيل سعيدي در گفت  وگو با 

خانه ملت، درباره اعالم خبر تصميم دولت ارمنستان جهت افتتاح سفارت 
اين كشور در تل آويو گفت: با توجه به ش��رايط منطقه و به ويژه حقوق 
ازدست رفته ملت مظلوم فلسطين، اقدام دولت ارمنستان به هيچ وجه 
قابل توجيه نيست، واقعيت آن است كه امروز تمامي ملت هاي آزادی خواه 
منطقه انتظار دارند كه دولت ها در ارتباط با رژيم صهيونيستي عاقالنه و 

منطقي برخورد كنند. 
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي تصميم 
دولت ارمنستان در فعال سازي سفارت خود در سرزمين هاي اشغالي 
را حركتي ضد منافع ملت هاي منطقه و به ويژه مردم مظلوم فلسطين 
عنوان كرد و افزود: ضرورت دارد دولت ارمنستان در اجراي تصميم خود 

تجديدنظر كند. 
 اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري روابط خوب و همسايگي 
دو كش��ور ايران و ارمنس��تان ادامه داد: با توجه به ارتباطات حسنه دو 
ملت ايران و ارمنس��تان اگر چنين تصميمي اجرايي شود به طور قطع 
مورد پذيرش ملت ايران نخواهد بود و با موضع گيری های منفي روبه رو 

خواهد شد. 
سعيدي با بيان اينكه ضرورت دارد دولت ارمنستان در تصميم خود براي 
بازگشايي سفارت در تل آويو تجديدنظر كند گفت: معتقدم در اين زمينه 
وزارت خارجه ايران بايد به سفير ارمنستان در تهران تذكر داده و در عين 
حال رايزني هاي ديپلماتيك خود را با دولت ارمنستان براي جلوگيري از 

اجراي اين تصميم پي بگيرد. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: در 
شرايط كنوني كه منطقه آبستن يكسري حوادث است نظام سلطه جهاني 
به دنبال تحميل يكسري توافقات همچون پيمان كمپ ديويد است و 
بر همين اساس است كه شاهد پيگيري توافق قرن در منطقه هستيم، 
دولت ارمنستان كه تا به حال سعي كرده خود را از مناقشات دور نگه دارد 
نبايد با بازگشايي سفارت خود در تل آويو به چنين تصميماتي ورود كند 
زيرا اين اقدامات مانند سم خطرناكي است كه به طور قطع به ضرر منافع 

ملت ارمنستان و ساير ملت هاي منطقه خواهد بود. 
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با شناس�ايي هزار و ۱۷۸مورد جدي�د ابتال به 
كوويد - ۱۹، تع�داد مبتاليان ب�ه اين بيماري 
به ۱۶ هزار و ۱۶۹ نفر رس�يد ك�ه از اين تعداد 
5 هزار و ۳۸۹ نفر بهبوديافته و از بيمارستان 
ترخيص ش�ده اند و در مي�ان بهبوديافتگان 
افراد س�المند و چند جانباز ش�يميايي ديده 
مي ش�ود؛ افرادي كه به لطف خ�دا و همراهي 
كادر درمان توانسته اند كرونا را شكست بدهند، 
اما كادر درمان خودش�ان باي�د در برابر كرونا 
مجهز ش�وند و به همين خاطر س�عيد نمكي، 
وزير بهداش�ت و رئيس س�تاد ملي مديريت 
بيم�اري كرون�ا در نام�ه اي از رئيس جمه�ور 
درخواس�ت كردن�د، ۲5۰ ميلي�ون ي�ورو ارز 
براي درمان بيم�اران كروناي�ي، تهيه لباس، 
ماسك و تجهيزات بيمارس�تاني براي حدود 
۲۰هزار تخت و پرس�نل اختص�اص يابد. وي 
همچنين در نامه اي به رؤس�اي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در دس�تورالعملي هفت بندي، 
بر لزوم شناسايي س�ريع موارد مبتال به كرونا 
و تح�ت مراقبت ق�راردادن آنه�ا تأكيد كرد. 
قهرمانان اين روزهاي مردم كشورمان لباس سفيد 
بر تن دارند. از پزشك و پرستار گرفته تا نيروهاي 
خدماتي بيمارستان ها همه در جبهه مقابله با كرونا 
بسيج شده اند. در كنار اينها بسيج، سپاه و نيروهاي 
جهادي هم با تم��ام توان به مي��دان آمده اند، اما 
با تمام اينها س��ردار غالمرضا س��ليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين در پيامي به مناسبت 
آغاز بهار و سال جديد از تالش جهادگران بسيجي، 
متخصصان، پزشكان، پرستاران و همه سربازان 
خط مقدم جبهه س��المت در مبارزه با )ويروس 

كرونا( تقدير و تشكر كرد. 
   ۷فرمان وزير بهداشت براي شناسايي و 

درمان كرونايي ها
تالش ها براي مديريت و مقابله با انتشار كوويد- ۱۹ 
همچنان ادامه دارد. در همين راستا وزير بهداشت 

در نامه اي به معاونان وزارت بهداش��ت و رؤساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراس��ر كشور براي 
شناسايي سريع موارد ابتال به بيماري كروناويروس 
دس��تور داد.  نمكي در اين نامه ضمن قدرداني از 
اظهارنظر و ابراز محبت رهبر معظم انقالب تأكيد 
كرد: »در اين زمينه نخس��ت بايد موارد مبتال را 
سريعاً شناسايي و از گردونه آلودگي خارج و تحت 
نظر قرار دهي��م. در درجه دوم بايد با اس��تفاده از 
ظرفيت خارج بيمارس��تاني، قرنطينه خانگي و 
فضاهاي بينابيني كه فراهم كرده ايم، بار سنگين 
بيمارستان ها و پرسنل درماني را كاهش دهيم.« 

وي با تأكيد بر شناس��ايي افراد در معرض خطر 
كه به دليل تماس با افراد مبتال امكان بروز عالئم 
بيماري را در روزهاي آتي دارند، افزود: »اين افراد 
سريعاً بايد تحت مراقبت و پيگيري و ايزوالسيون 

قرار دهيم.«
بنا به تأكيد وزير بهداشت همچنين بايد از اختالط 
و امتزاج جمعيتي با شناسايي فضاهاي احتمالي 
در استان ها به شدت جلوگيري و مراقبت كرد تا 
بار جديدي بر نظام ارائه خدمات به دليل توسعه 

اپيدمي تحميل نگردد. 
نمكي تصريح كرد: »جهت انتق��ال آموزش ها به 
گروه هاي هدف از تمامي امكانات و ش��يوه ها به 
خصوص بهره گي��ري از ظرفيت صدا و س��يماي 
اس��تاني دريغ نورزيم. ع��الوه بر اي��ن در ايجاد 
اكيپ هاي غربالگري از خروجي ش��هرهايي كه 
اعالم شده با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و نصب 
تابلوهاي هشدار در مسير عبور و مرور مسافرين 
احتمالي و توزيع مطالب آموزش��ي به نحو مؤثر 

عمل كنيم.«
وي ضم��ن اب��راز امي��دواري براي اينك��ه مردم 
كشورمان به هشدارهاي ماندن در خانه و پرهيز از 
سفر توجه كنند، تصريح كرد: »مع الوصف، آمادگي 
كامل جهت پذيرش موارد مبتال و مراقبت از آنان را 

در استان فراهم كنيم.«

 درخواس�ت ۲5۰ ميلي�ون يورويي براي 
مقابله با كرونا

نمكي همچنين در نامه اي به رئيس جمهور نوشت: 
»همانگونه كه در هفتمين جلس��ه س��تاد ملي 
مديريت بيماري كرون��ا در محضر حضرتعالي به 
استحضار رسيد، امس��ال به رغم فش��ار ناشي از 
سيالب هاي بهار، 3/5 ميليون نفر زائران اربعين 
و آنفلوآنزاي پايي��زه H1N1 با صرفه جويي ۶۰۰ 
ميليون يورويي، قس��مت عمده داروهاي درمان 
كرونا را نيز به محض خبر يافتن از تأثير نسبي آن 
در كشور چين از يك ماه قبل با همان سهميه ارزي 
قبلي وارد كش��ور كرديم و در حال حاضر مصرف 
مي شود، مع الوصف جهت استمرار درمان بيماران 
جديد از يكس��و، تهيه لباس، ماسك و تجهيزات 
بيمارستاني براي حدود 2۰هزار تخت و پرسنلي 
كه آماده كرده ايم نياز فوري به 25۰ ميليون يورو 

ارز داريم.«
 در تهران تعداد بيماران همچنان صعودي 

است
عليرضا زالي، فرمان��ده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالنشهر تهران هم درباره وضعيت شيوع 
كرونا در پايتخت گفت: »بررس��ي هاي ما نشان 
مي دهد كه در روزهاي اخير هنوز در تهران سير 
كاهنده وجود ندارد و مي��زان مراجعات كماكان 
تصاعدي است. حتي ممكن است موارد جديد ما 

شامل بيماران بدحال تري بشوند.«
وي با بيان اينكه انتشار خبرهايي مبني بر پايان 
يافتن ويروس با آغ��از فصل گرم��ا مي تواند آثار 
خطرناكي بر سالمت جامعه داشته باشد، گفت: 
»اين گونه باورها باعث ايجاد احساس امنيت كاذب 
مي شود و با توجه به نوپديدبودن اين ويروس هنوز 
مطالعات كافي روي آن انجام نشده و رفتار ويروس 

در فصل بهار قابل پيش بيني نيست.«
زالي با اش��اره به ش��يوع اين ويروس در استراليا 
اظهار ك��رد: »با توج��ه به اينكه اي��ن ويروس در 

نيم كره جنوبي نيز باعث مرگ تعدادي از افراد شده 
اس��ت و در فروردين ماه اقليم كشور ما نيز شبيه 
به اقليم فعلي نيم كره جنوبي مي ش��ود، مي توان 
احتمال ادامه چرخه زيستي ويروس در آن زمان 

را نيز داد.«
به گفته وي در چين نيز حدود ۹۰روز طول كشيد 
تا به  رغم همه مراقبت ها اين اپيدمي از بين برود. 
همچنين اين ويروس به طور طبيعي حذف نشد 
بلكه با انجام مداخالت حذف ش��د. در سنگاپور و 
ژاپن نيز چرخه زيستي ويروس به طور طبيعي به 

پايان نرسيد بلكه با انجام مداخالت ادامه نيافت. 
 هش��دار درب��اره مص��رف داروهاي 

ضدالتهاب
فرمانده عملي��ات مديري��ت بيم��اري كرونا در 
كالنشهر تهران با اشاره به اثر نامطلوب داروهاي 
ضدالتهابي روي سيس��تم ايمني بدن، نسبت به 
مصرف مس��كن هايي مانند پروفن و ژلوفن براي 
كاهش عالئمي همچون سردرد و بدن درد افراد 
مشكوك به كرونا هش��دار داد. به گفته وي ثابت 
شده كه تمامي داروهاي ضدالتهابي اثر نامطلوبي 
روي وضعيت ايمني بدن دارن��د. زالي با تأكيد بر 
اينكه تنها داروي مجاز براي افرادي كه تب يا درد 
عضالني دارند اس��تامينوفن ساده اس��ت، افزود: 
»مصرف كورتن مي تواند مرگ و مير افراد مبتال به 
كوويد - ۱۹ را به شدت باال ببرد، بنابراين مصرف 
هرگونه كورتن و اصطالحاً داروي استروييدي براي 

اين بيماري ممنوع است.«
 نگران�ي از ش�يوع كرون�ا در مناط�ق 

فقيرنشين 
كرونا هر قدر هم دموكرات باش��د، انگار بيشتر به 
سراغ فقرا مي رود. ايرج حريرچي، نماينده ويژه وزير 
بهداشت و ناظر بر اجراي طرح بسيج ملي مبارزه 
با بيماري كرونا با بيان اينكه در برخي از شهرهاي 
كشور، تراكم موارد ابتال به كرونا در مناطقي است 
كه عمدتا افراد فقير و پايين تر از متوسط در آنجا 
ساكن هس��تند، گفت: »بر همين اساس عالوه بر 
بسته هاي كمكي كه دولت براي اين اقشار در نظر 
گرفته اس��ت، خيرين هم مي توانند در اين حوزه 

ورود كنند.«
بنا به تأكيد وي در اين مناطق عمدتاً تعداد خانه ها 
نيز تراكم باالتري دارد و در محيط اين گونه مناطق 
هم مردم در نانوايي ها و محل با تراكم بيش��تري 
حضور دارند و همين آنها را بيشتر در معرض انتشار 

كرونا قرار مي دهد. 
از ن��گاه حريرچي اي��ن موضوع نش��ان مي دهد، 
اقدامات بايد بر اين نوع محالتي كه تراكم بيشتري 
دارند، متمركز ش��ود؛ اقداماتي كه در حال انجام 
است. از طرفي بايد توجه كرد كه اين افراد و سطوح 
اجتماعي معموال در خانه هم امكان ايزوالسيون و 
جداسازي ندارند و ممكن است خانواده خودشان 

را هم به كرونا مبتال كنند. 
وي ادامه داد: »بر همين اساس مراكز مراقبت هاي 
تنفسي و نقاهتگاه هايي ايجاد شده تا براي كساني 
كه الزم نيست خدمات بيمارستاني دريافت كنند، 
اما بايد از ساير اعضاي خانواده جدا شوند و امكان 
جداسازي در منزل هم برايشان وجود ندارد، در اين 

مراكز نگهداري شوند.«
آقاي معاون با اشاره به بس��ته هاي كمكي دولت 
براي اين افراد از خيران خواست تا براي كمك به 
اقشار ضعيف جامعه در برابر ابتال به ويروس كرونا 

وارد ميدان شوند. 
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بازگشت بدهي 1600ميليارد توماني به بيت المال فقط از يك بدهكار

7 فرمان وزير براي شناسايي و درمان مبتاليان
وزير بهداشت در نامه اي به رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در دستورالعملي ۷بندي

 بر لزوم شناسايي سريع بيماران  مبتال به كرونا و تحت مراقبت قراردادن آنان تأكيد كرد 

ادامه از صفحه اول
عليرضا سزاوار
وي ارق�ام بدهي هايي   گزارش  2

ك��ه اس��ترداد و ب��ه 
بانك برگش��ته اس��ت را 53۰ ميلي��ارد تومان 
به بان��ك اقتصادنوين، 32۰ ميلي��ارد تومان به 
بان��ك پارس��يان، 2۰۴ميليارد توم��ان به بانك 
توس��عه صادرات، 2۰۰ميليارد توم��ان به بانك 
ايران زمين، ۱۴5ميليارد تومان به بانك س��ينا، 
۱۱۰ميليارد تومان به بانك سرمايه، 5۹ميليارد 
تومان به بانك گردشگري، 23ميليارد تومان به 
بانك ش��هر و 2۸ميليارد تومان هم به دو بانك 
ديگر )در مجموع بيش از ه��زار و ۶۰۰ ميليارد 

تومان( اعالم كرد. 
 خانه آجودانيه و ملك 4۱هزار متري در 

توقيف
اسماعيلي خاطرنش��ان كرد: برگشت بخشي از 
اين ارقام در قالب وجوه نقدي و بخشي در قالب 
واگذاري امالك و س��هام ش��ركت هاي مختلف 
صورت گرفته است. دو فقره ديگر از بدهي هاي 
اين فرد به دو بانك ديگر باقيمانده كه بابت اين 
بدهي ها هم با پيگيري هاي قضايي اموالي از اين 
فرد شناسايي و 3۸۰ ميليارد تومان ديگر سهام 
شركت هاي مختلف كه به نام اين بدهكار بانكي 
اس��ت، توقيف شده اس��ت و همچنين ملكي به 
مساحت ۴۱ هزار مترمربع در منطقه 22 تهران 
و يك ملك ب��ا ارزش در منطقه آجودانيه تهران 
توقيف شده و فرآيند واگذاري اين موارد به اين دو 
بانك در حال انجام است. پيش بيني مي شود كه 
كل بدهي هاي معوقه اين فرد به سيستم بانكي ما 

مورد تسويه قرار گيرد. 
 نيمي از زنداني�ان امنيتي ب�ه مرخصي 

رفتند
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره 
آخري��ن وضعيت مرخصي زنداني��ان با توجه به 
بخش��نامه رئيس قوه قضائيه و اينكه چه تعداد 
از زندانيان امنيتي از مرخصي بهره مند شده اند، 
گف��ت: به لحاظ درك درس��ت دس��تگاه قضا از 
شرايط موجود و برنامه سنواتي كه براي ايام نوروز 
داشتيم، بخشنامه رياست قوه قضائيه با شرايط 
خاصي براي اعطاي مرخص��ي به زندانيان واجد 
شرايط تصويب شد كه تا به امروز حدود ۸5 هزار 

نفر از زندانيان از اين مرخصي بهره مند شده اند. 
وي تأكيد ك��رد: در اين بخش��نامه براي اعطاي 
مرخصي به زندانيان امنيتي پيش بيني هاي الزم 
به عمل آمده و صراحتاً اعالم مي كنم كه براساس 
آمار جمع آوري شده، بيش از 5۰درصد از زندانيان 
امنيتي هم از مرخصي استفاده كرده اند و در مورد 
فضاسازي كه بعضاً انجام مي شد، زندانيان امنيتي 
از اين مرخصي محروم هستند، بايد گفت كه اصاًل 

اين گونه نيست. 
 مطالب برخي مسئوالن هم واقعي نبود

اسماعيلي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر برخورد 
دستگاه قضا با شايعه س��ازان در رابطه با ويروس 

كرونا گفت: در اين روزهاي خاص حوادث زشت و 
زيباي فراواني را شاهد هستيم. از زشتي هايي كه 
در اين ايام مواجه بوديم، عالوه بر احتكار برخي 
از اقالم دارويي، جعل شايعات و خبرپردازي هاي 
دروغ به ويژه در فضاي مج��ازي بود كه موجب 
يأس و نااميدي مردم مي ش��د. حت��ي برخي از 
مس��ئوالن در رده هاي مختلف مطالبي را بيان 
كردند كه با واقعي��ات انطباق نداش��ت و چه از 
سوي برخي از افراد س��ودجو در فضاي مجازي 

عنوان مي شد. 
وي اف��زود: قوه قضائيه براي مقابل��ه با اين قبيل 
اف��راد، اوالً در هم��ه واحد ه��اي قضايي، خاص 
تعقيب و پيگيري دروغ پرداران و شايعه س��ازان 
شعب ويژه اي را هم در دادس��را و هم در دادگاه 

تشكيل داده است. 
 كارنامه ۹۹4 واحدي دستگاه قضا

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه مقام معظم رهبري امسال را سال رونق 
تولي��د نامگذاري كردن��د، قوه قضائي��ه در اين 
خصوص چه كارنامه اي دارد، گفت: خوشبختانه 
در سال ۱3۹۸ توانستيم با تدابير قضايي ضمن 
رس��يدگي به پرونده هايي كه برخي از افراد در 
حوزه توليد مرتكب جرم ش��ده  بودند، با اعمال 
اين سياس��ت كه رس��يدگي و تعقيب متهمان 
نبايد منجر به تعطيلي واح��د توليدي و بيكار 
شدن افراد ش��ود، در مورد ۹۹۴ واحد صنعتي 
با حمايت دس��تگاه قضايي، ي��ا از تعطيلي آنها 
جلوگيري شد يا اگر تعطيل شده بود به چرخه 

توليد برگشت. 

 فرمانده عملي��ات مديريت بيماري كرونا در كالنش��هر تهران، طي 
نامه اي به شهردار تهران خواس��تار ممنوعيت فروش ماهي قرمز ويژه 

عيد نوروز در سطح شهر تهران شد. 
 س��ازمان وظيفه عمومي ناجا در اطالعيه اي از لغو كميسيون هاي 
معافيت پزشكي و معافيت كفالت در سراسر كشور تا ۱5 فروردين ماه 
و تمديد معافيت هاي موقت پزش��كي و كفالت منقضي ش��ده تا پايان 

فروردين خبر داد. 
  معاون نظارت شوراي شهر تهران از راه اندازي گشت هاي ويژه نظارت 

بر نحوه جمع آوري زباله و برخورد با زباله گردي در تهران خبر داد. 
  سازمان سنجش آموزش كش��ور اعالم كرد: آزمون هاي بين المللي 

اول ارديبهشت ۹۹ برگزار نخواهد شد. 
  سامانه كار داوطلبانه عصر روزگذشته از سوي شهردار تهران افتتاح 
شد و پيروز حناچي نخستين شهروند تهراني است كه با ثبت نام در اين 
سامانه براي انجام فعاليت داوطلبانه و همكاري با سمن ها و نهادهاي 

مدني اعالم آمادگي كرد. 
  با توجه به شيوع كرونا مهلت پرداخت عوارض كسب و پيشه و بهاي 
خدمات مديريت پسماند مس��كوني و غيرمسكوني شهر تهران دو ماه 

ديگر تمديد شد. 
 ۶3درصد از ظرفيت تخصيص يافته ب��ه كاروان هاي حج تمتع ۹۹ 

پرشده است. 

شوآف 100 گيگي هم فردا تمام مي شود !
يكي از بسته هاي تشويقي دولت براي پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا، ارائه ۱۰۰گيگاباي�ت اينترنت خانگي بود ك�ه هرچند پايان 
همين امسال زمان استفاده از آن هم تمام مي شود، اما بعيد نيست 
در كارنامه دولت به عنوان يك افتخار ثبت شود. واقعًا چند كاربر 
مي تواند در مدت محدود ۱۰۰گيگابايت اينترنت اس�تفاده كنند؟!

ارائه بسته تش��ويقي اينترنت به ميزان ۱۰۰گيگ به شهروندان كه از 
۱۸ اسفندماه شروع ش��د، مزيت هاي بسياري داشت. از جمله اينكه با 
تعطيل شدن فضاي فرهنگي كشور و ارائه سيستم آمورزش از راه دور, 
خانوده ها اين فرصت را پيدا كردند كه با استفاده از اين بسته تشويقي در 
شرايط دشوار اقتصادي هزينه كمتري را تقبل و از آن استفاده اي بهينه 
داشته باشند.  آذري جهرمي در حساب توئيتري خود كه ۱7اسفندماه 
منتشر ش��د، اعالم كرد: »اين درخواستي اس��ت كه بسياري از شما از 
وزارت ارتباطات داش��ته ايد. امروز از ارائه كنندگان خدمات »اينترنت 
ثابت« درخواس��ت كرديم كه از فردا تا پايان س��ال جاري، براي همه 
كاربران خود به صورت رايگان يك بسته ۱۰۰گيگابايتي فعال كنند.«

درخواست وزير جوان دولت تدبير فعال شدن اين بسته تا پايان سال بود و 
نه به معناي پايان مهلت استفاده از اين بسته. آنچه در روزهاي بعد از ارائه 
اين بسته تشويقي عيان شد، سرعت پايين دانلود با بسته ارائه شده بود كه 
مي توان آن را به حساب استفاده گسترده از اين حجم اينترنت گذاشت، اما 
از دو روز قبل شركت هاي ارائه كننده بسته تشويقي پيامكي را براي كاربران 
خود ارسال كرده اند كه حكايت از پايان بسته ارائه شده دارد. برخالف آنچه 
وزير دولت تدبير اعالم كرده بود, در پيامك ارسال شده از سوي شركت 
شاتل آمده است: »مشترك گرامي، مهلت استفاده از بسته ۱۰۰گيگابايتي 

هديه تا 2۹اسفند به پايان مي رسد و ترافيك شما غيرفعال مي شود.«
بسياري از كاربران عماًل قادر به اس��تفاده از بسته اهدايي در اين مدت 
زمان محدود نيس��تند و اين ۱۰۰ گيگ هم انگار يك شوآف ديگري 
بود از وزير ارتباطات. اگ��ر از روزهاي بعد ديديد ك��ه از كابينه دولت 
تدبير بس��ته هايي به مراتب بزرگ تر از بس��ته وزير ارتباطات در مدت 
زمان كمتري بيرون آمد، تعجب نكنيد. شايد اين رفتار وزير ارتباطات 
محملي براي واردش��دن به آزموني ديگر باشد كه بعدها به عنوان يك 
دستاورد ملي در كارنامه دولت ثبت شود بدون اينكه بهره  كافي از آن 

به ملت رسيده باشد!

زهرا چيذري
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------
 كبري آسوپار توئيت زد: اگر قرار است بحران، با توصيه، تمنا و نه 
اجبار قانوني مديريت شود، چراغ قرمزها را هم برداريد؛ قانون مجازات 
را دور بريزيد و از مردم خواهش كنيد دزدي نكنند، به كس��ي آسيب 
نزنند، درست رانندگي كنند. مثل اين روزها كه خواهش مي كنيد سفر 

و خريد و مهماني نروند و به جامعه آسيب نزنند!
-----------------------------------------------------
 علي سيستاني توئيت زد: انصافاً س��خت ترين كار اين روزهارو 
خبرنگارهاي بي بي سي فارسي دارن انجام ميدن؛ 2۰ روز پيش ايران 
رو به خاطر قرنطينه نكردن داش��تن محكوم مي كردن، امروز به خاطر 
حرف هاي بوريس جانس��ون در مورد قرنطينه نكردن بايد ماله كشي 
بكنن! تازه يكيش��ون مي گفت اين حركت انگليس يك اقدام منحصر 

به فرده!
-----------------------------------------------------

 اس�راف جهانش�يري هم با انتش�ار اين دو اسكرين ش�ات 
نوش�ت: اگر ايران قم رو قرنطينه نكرد، ميگي��م مراجع اجازه ندادن. 
اگر انگليس قرنطينه نكرد، ميگيم ب��ا مطالعه فراوان فهميديم كه اين 
استراتژي دولت صغيره بريتانيا براي مصونيت مردم از بيماري. خالصه 
برنامه ريزي كارمندان BBC فارسي در صف دستمال توالت براي بخش 

خبري روز گذشته !
-----------------------------------------------------
  علي محمدي توئيت زد:  آقاي نهاد خاص! خاطرت هست وقتي 
چند طلبه بي نوا، براي برجام بي فرجام در حرم حضرت معصومه)س( 
تحصن كردند، چه به روزش��ان آوردي؟! االن كه ي��ك عده كه يقيناً از 
كاخ ملكه عجوزه و فرتوت انگليس��ي فرمان مي گيرند، به حرم فاطمه 
معصومه)س( جس��ارت كرده و در حرم را شكسته اند، كجايي؟! دقيقاً 

كجايي؟!
-----------------------------------------------------
 مهند خدير توئيت زد:  سردار سليماني يا حيدر مي گفت و حرم 
حضرت زينب)س(رو از ش��ر داعش حفظ مي كرد، ي��ه عده هم جلو 
حرم حضرت معصومه )س( حيدرحيدر كردن، دو تا فحش ناموس��ي 
هم چاشني كردن و حرم رو فتح كردن! حاال فهميديد فرق كسي كه 
همراه امام حركت مي كنه وكسي كه جلوتر از امام حركت مي كنه چيه 

يا بيشتر توضيح بدم؟!
-----------------------------------------------------
 مهدي ه�م در همين رابط�ه توئيت زد:  حرم��ت حرم حضرت 
معصومه )س( رو شكس��تن و بعد ب��ا فرياد حيدر حي��در داخل حرم 
ميشن... ؛ حيدر به كمرتون بزنه آخه فرق شما با كسايي كه در خانه علي 

)ع( رو شكستن و به خانم فاطمه زهرا )س( بي حرمتي كردند، چيه؟!
-----------------------------------------------------

 سيدعلي موسوي توئيت زد:  بهترين تعبير براي حمله كنندگان 
به حرم ها اين عبارت از امام خميني است: »مقدس نماهاي بي شعور.«
-----------------------------------------------------
 عليرضا گراي هم با هش�تگ ش�يعه انگليس�ي توئيت زد: 
 تعجب نكنيد، دشمن همه جور سرباز در لشگرش دارد؛ از كت شلواري 
آزادي خواه تا اس��تاد آواز و موس��يقي! از كارگردان پ��رآوازه تا بازيگر 
محبوب خوش نقش! از حقوقدان خوش صحبت تا خبرنگار تن فروش! 
از آيت اهلل العظمي تا مذهبي نما در حرم شكن! دشمن قوي و كار بلده 

ولي ما از نسل سلمانيم.... 
-----------------------------------------------------

 محمد صفوي با انتشار اين عكس نوشت: صف هاي طوالني 
امريكايي ها جهت خريد اسلحه به علت ترس از غارت شدن اموالشان ! 
مردم امريكا از نگراني به وجود آمدن قحطي، جهت خريد اسلحه و 
دفاع از خود، مقابل اسلحه فروش��ي ها صف بسته اند؛ به نظر مي رسد 
چيزي كه بيش از كرونا امريكايي ها را نگران كرده، ترس غارت شدن 
منازل و اموالش��ان از سوي ديگران است. در ش��هر كالور، يك صف 
مشتري تا خارج از در كشيده شده؛ در داخل، آنها شانه به شانه و تا پنج 
ساعت منتظر بودند. در ميان آنها يك پزشك بود كه گفت: براي اولين 
بار براي تجهيز و خريد اسلحه آمده است؛ وي گفت: من مي خواهم 
يك اس��لحه را بخرم؛ من يك خانه و خانواده دارم و اگر اوضاع بدتر 
ش��ود، آنها به حمايت نياز دارند؛ عجله براي خريد اسلحه، مختص 

كالورسيتي نيست. 
-----------------------------------------------------

 نرج�س احمدي با انتش�ار اين اس�كرين ش�ات نوش�ت: 
بيمارستان هاي هلند در حال مذاكره با وزارت بهداشت براي فراهم 
كردن امكانات نظارت��ي و مراقبتي از تجهيزات بيمارس��تاني مانند 
ماسك، ژل ضدعفوني و دستكش يكبار مصرف هستند. در روزهاي 
اخير دزدي اين اقالم كمياب از بيمارستان هاي هلند به حدي افزايش 
يافته كه كادر درماني اين كشور در شبكه هاي اجتماعي مردم را به 

گزارش اين موارد به پليس تهديد مي كنند. 
-----------------------------------------------------
 كانال عرصه هاي ارتباطي با انتشار اين اسكرين شات نوشت: 
زيست شناس اسپانيايي: شما به يك فوتباليست يك ميليون دالر 
در ماه مي دهيد و به يك محقق بيولوژي هزار و ۸۰۰ يورو، شما امروز 
در پي درمان هستيد. . . سراغ رونالدو و مسي برويد، آنها براي شما يك 

درمان خواهند يافت !

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

اليحه »پليس ويژه اطفال و نوجوانان« 
به دولت ارسال شد

معاون حقوقي قوه قضائيه با اش�اره به ارس�ال اليحه پليس ويژه 
اطفال ونوجوانان به دولت گفت: اتخاذ تدابير و اقدامات حمايتي، 
پيشگيرانه و مبتني بر قضازدايي عمده ترين ويژگي اين اليحه است. 
حجت االسالم والمس��لمين محمد مصدق گفت: كودكان و نوجوانان 
بزهكار و بزه ديده در نظام دادرسي پيش از هر مرجعي با پليس مواجهه 
پيدا مي كنند و اي��ن امر اهميت وج��ود پليس متعه��د، كارآزموده و 
آموزش ديده را در اين ارتباط روشن مي سازد.  وي اظهار داشت: نگرش 
و رويكردي وس��يع بر تدوين »اليحه پليس وي��ژه اطفال و نوجوانان« 
حاكم بوده و براين اساس تدابير و اقدامات حمايتي، پيشگيرانه و مبتني 
بر قضازدايي براي اطف��ال و نوجوانان در معرض خطر، بزه ديده، ناقض 

قوانين جزايي و شاهد يا مطلع از وقوع جرم پيش بيني شده است. 
 مصدق با بيان اينكه م��اده 3۱ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 
۱3۹2، بر تدوين اليحه فوق به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در 
مورد اطفال و نوجوانان تصريح كرده اس��ت، افزود: اين اليحه مشتمل 
بر 5۸ ماده، در معاونت حقوقي قوه قضائيه با حضور و مشاركت قضات، 

مستشاران، متخصصان و صاحب نظران مربوط تدوين شده است. 
وي اظهار داش��ت: نيروي انتظامي جمهوري اس��المي ايران براساس 
ماده3 اين اليحه مكلف است، ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
اين قانون، پليس ويژه اطفال و نوجوانان را در سراسر كشور تشكيل دهد 

و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرايط اقدام كند. 
مصدق به تبيين برخي مواد اين اليحه پرداخت و درخصوص ش��رايط 
و ويژگي هاي پيش بيني ش��ده ب��راي جذب ني��روي پليس ويژه گفت: 
بهره مندي از نيروهاي متخصص ويژگي عمده اين پليس اس��ت و ناجا 
براي جذب نيرو در پليس ويژه اطفال عالوه بر شرايط عمومي استخدام 
شرايطي نظير تأهل و ترجيحاً دارابودن فرزند، داشتن مدرك تحصيلي 
كارشناس��ي يا باالتر در يكي از رش��ته هاي علوم انتظامي، روانشناسي، 
علوم تربيتي، علوم اجتماعي، حقوق و ساير رشته هاي مرتبط را مدنظر 
قرار مي دهد.  وي با بيان اينكه گذراندن آموزش هاي تخصصي عالوه بر 
آموزش هاي مربوط به ضابطان براي افراد جذب شده در پليس ويژه الزامي 
اس��ت، تصريح كرد: با اين وصف به كارگيري كاركنان وظيفه در اجراي 
وظايف و مأموريت هاي تخصصي پليس ويژه اطفال و نوجوانان ممنوع 
خواهد بود.  اين مقام قضايي اظهارداشت: چنانچه پليس ويژه از وجود 
كج روي هاي اجتماعي مانند فرار از منزل يا مدرسه يا ديگر وضعيت هاي 
مخاطره آميز موضوع ماده 3قانون حمايت از اطفال و نوجوانان براي طفل 
و نوجوان و اماكن عمومي مطلع ش��ود، مكلف است ضمن اقدام قانوني 
نس��بت به تحويل فوري وي به اوليا يا بازگرداندن به مدرسه، در موارد 

ضروري آنها را به مراكز حمايتي و درماني معرفي كند. 

محمد محسني فر| مهر
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زوزه گرگ وال استريت از زخم کرونا
سقوط بورس امريكا همزمان با تقويت ريسك ركود اقتصادي

 ترامپ كه او را »گرگ وال استريت« و مرد بازار سهام می نامند بر خالف رويه چند هفته  اخیر خود گفته است امريكا
بايد خود را براي ركود اقتصادي آماده كند

بانك ها وجه نقد دريافت نمي کنند
رئیس هیئت مديلره انجمن صنفي سلي ان جي با اعلالم اينكه با 
شیوع ويروس كرونا تقاضا و عرضه سي ان جي در كشور با كاهش 
40تا 50درصدي روبه رو شده است، گفت: يكي از مشكالت ما عدم 
همكاري بانك ها در دريافت وجوه نقد از جايگاه هاي سي ان جي است. 
محس��ن جوهري در گفت وگو با »ايلنا«، با اعالم اينكه شيوع ويروس 
كرونا تقاضا و عرضه سي ان جي در كشور با كاهش 40تا 50درصدي 
روبه رو شده است، اظهار داشت: عالوه بر اين موضوع مشكالت زيادي 
براي جايگاه داران سي ان جي و شركت هاي بهره بردار ايجاد شده است 
كه يكي از مش��كالت عدم همكاري بانك ها در درياف��ت وجوه نقد از 

جايگاه هاي سي ان جي است. 
وي افزود: در حال حاضر با توجه به مش��كلي ك��ه بانك ها بابت عدم 
دريافت وجه نقد براي ما ايجاد كرده اند، جايگاه داران و ش��ركت هاي 
بهره بردار براي انجام تعهدات خود با مش��كل مواجه شده اند. رئيس 
هيئت مديره انجمن صنفي سي ان جي از شركت ملي گاز و ادارات برق 

تقاضا كرد، از قطع گاز و برق جايگاه ها خودداري كنند. 
 وي همچنين از وزارت كش��ور درخواس��ت كرد با توجه به ش��رايط 
فرس ماژور پيش آمده، شهرداري ها كه 70درصد جايگاه هاي سي ان جي 

را در اختيار دارند، از شركت هاي بهره بردار سي ان  جي اجاره نگيرند. 
........................................................................................................................

ورود 5 ميليون ماسك از چين
گمرك ايران از ورود نخسلتین محموله ماسلك از كشلور چین 
به ايران شلامل 2میلیون ماسلك سله اليه، 3 میلیون ماسلك 
N95 در كنلار 2 میلیلون گان و 10 هلزار تلب سلنج خبلر داد. 
به گزارش »فارس«، سيدروح اله لطيفي گفت: روزگذشته اولين محموله 

تجاري ملزومات مقابله با كرونا وارد كشور شد. 
س��خنگوي گمرك افزود: اين محموله تجاري در سه مرحله از امروز 
تا جمعه با پرواز ماهان و از كش��ور چين به كش��ور وارد مي شود. وي 
درخصوص تعداد اقالم وارداتي اين محموله تجاري گفت: اين محموله 
شامل 2ميليون ماسك سه اليه، 3ميليون ماسك N95، 2ميليون گان 
و 10هزار تب سنج است كه با سه پرواز تا جمعه وارد كشور مي شود. 
لطيفي درخصوص محموله هاي تجاري ثبت سفارش شده براي مقابله 
با كرونا گفت: تاكنون براي واردات 80ميليون ماس��ك، از سوي تجار 
ثبت سفارش شده است كه از ابتداي س��ال جديد عمليات تجاري و 

واردات آن انجام مي شود. 
وي در پايان اظهار داشت: با هماهنگي هاي صورت گرفته اين كاالها به 
صورت حمل يكسره با كمترين توقف در گمركات و كنترل هاي وزارت 

بهداشت وارد كشور مي شود. 
........................................................................................................................

باال بودن حجم کنسلي بليت قطار
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران از باال بودن حجم 
كنسلي بلیت قطار و سفرهاي ريلي مردم طي هفته هاي گذشته خبر 
داد و گفت: گرچه اين اتفاق نشان مي دهد مردم توصیه ها را جدي 
گرفته اند و سفرهاي غیرضروري شان را حذف كرده اند، اما از همه 
شهروندان مي خواهیم فعاًل از سفرهاي غیرضرورشان جلوگیري 
كنند تا به سالمت از مشكل شلیوع ويروس كرونا هم عبور كنیم. 
به گزارش »ايسنا«، سعيد رسولي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا 
مصوبه اي از سوي س��تاد مقابله با كرونا براي ممنوعيت يا محدوديت 
سفرهاي ريلي ابالغ شده است، گفت: شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران مانند ديگر دس��تگاه هاي متولي در كش��ور همه مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا را الزم االجرا مي داند، اما تاكنون هيچ مصوبه اي در زمينه 
ممنوعيت يا محدوديت هاي سفرهاي ريلي نداشته ايم. البته در جاهايي 
كه تقاضا براي سفرهاي ريلي حذف شده آن سفر نيز لغو شده است و در 
مسيرهايي كه سفرهاي ريلي كمابيش برقرار است، همه پروتكل هاي 

بهداشتي و الزامات ابالغ شده اجرايي مي شود. 
وي همچنين در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه شركت هاي ريلي در 
پي لغو و كنسلي بليت قطار از س��وي مردم، ضرر و زيان بسيار زيادي 
متحمل ش��دند و آيا س��تاد مقابله با كرونا تمهيداتي براي جبران اين 
مسئله انديشيده است يا خير اعالم كرد: قطعاً در ستاد مقابله با كرونا 
به بخش حمل و نقل كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها در اين زمينه 
بود و در ايامي كه ويروس كرونا شيوع پيدا كرد، تقريباً بيشترين ضرر را 
متحمل شد تمهيداتي مي انديشد، اما در حال حاضر اولويت اول و مهم 

حفظ سالمت جامعه است.

مهم ترين ايرادات شوراي نگهبان به بودجه 
1399 مشخص شد. 

به گزارش تسنيم، شوراي نگهبان جديدترين 
اي��رادات مرب��وط به بودج��ه س��ال 1399 را 
اعالم كرد. در اين خص��وص مواردي همچون 
غيرعادالنه بودن افزايش حق��وق كارمندان با 
فرمول 15 درصد و حذف واردات خودروهاي 
هيبريدي به دليل وجود توليد داخل و حمايت 

از خودروهاي داخلي جلب نظر مي كند. 
بر اس��اس نظر ش��وراي نگهبان كاهش سهم 
صندوق توس��عه ملي ب��ه 20 درصد بر خالف 
بند 10 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه 
و در نتيجه بن��د 1 اصل 110 قانون اساس��ي 

شناخته شد. 
همچنين اين شورا با مبهم خواندن نحوه تسويه 
بدهي دولت به صندوق توسعه ملي اظهار نظر 
در اين مورد را به بعد از شفاف س��ازي مجلس 

موكول كرده است. 
در تبصره 2 نيز ب��ه مجوز مجل��س به وزارت 
اقتصاد براي واگذاري امول دستگاه هاي دولتي 
از اين جهت كه اين اجازه ش��امل اموال ساير 
دس��تگاه ها به جز قوه مجريه نيز مي شود يا نه 

ايراد وارد شده است. 
همچني��ن در انته��اي اي��رادات تبص��ره 5 
آمده اس��ت، اطالق اخذ مالي��ات از خانه هاي 

خالي مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.

ايرادات شوراي نگهبان به بودجه

 توضيح صندوق بازنشستگي 
درباره يك يادداشت

صندوق بازنشستگي كش��وري در واكنش به يادداش��ت چهار روز پيش 
روزنامه »جوان« با عنوان »آيا اين وجه تشابه »رفاه« اتفاقي است يا رانتي؟« 
جوابيه اي را ارس��ال كرد كه اين جوابيه طبق قانون مطبوعات بدون هيچ 

دخل و تصرفي در ادامه مي آيد: 
در يادداشت روزنامه »جوان« »س��ه ايراد اساسي« به طرح ياري )اعطاي 
تسهيالت خريد اعتباري كاال به بازنشس��تگان و وظيفه بگيران همسران 
تك ورثه( وارد شده است كه نخستين آنها اجراي طرح در فاصله 7اسفند 
تا 7فروردين ماه، يعني زمان اوج گيري بيماري كرونا و لزوم در خانه ماندن 
مردم است. در اين خصوص يادآور مي شود، برنامه ريزي و عقد تفاهمنامه 
براي اجراي طرح ياري چن��د هفته پيش از اع��الم ورود ويروس كرونا به 
ايران صورت گرفته بود. با وجود اين، صندوق بازنشس��تگي كشوري پس 
از فراگيرشدن بيماري كرونا اقدام هايي را براي تمديد زمان استفاده از اين 
تسهيالت آغاز كرده است. گفتني است تفاهمنامه امضا شده ميان صندوق 
بازنشستگي كشوري، بانك صادرات و شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه، 
تفاهمنامه اي يكساله و شامل ارائه سه نوبت تسهيالت خريد كاالست كه 

نوبت هاي دوم و سوم آن در مرداد و دي 1399 خواهد بود. 
دومين ايراد چنين بيان شده است: »نكته ديگري كه در اين نوع خدمت 
ارائه شده به بازنشستگان به چشم مي خورد، توافق يك بخش غير دولتي 
تنها با يك فروشگاه زنجيره اي است كه اتفاقي بودن واژه »رفاه« در وزارت 
كار، رفاه و تأمين اجتماعي و فروشگاه »رفاه« را شائبه دار كرده  است.« اوالً 
صندوق بازنشستگي كشوري، يك نهاد دولتي و زيرمجموعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي است؛ ثانياً شركت فروشگاه هاي رفاه نيز شركت سهامي 
عام است كه چند بانك دولتي عمده سهام آن را در اختيار دارند. با وجود 
اين، انتخاب اين مجموعه و فروشگاه هاي »وين ماركت« كه زيرمجموعه 
آن هستند، به داليل روشني صورت گرفته است: نخست اينكه شركت رفاه 
داراي 750 فروشگاه در همه استان هاي كشور است، در حالي كه بسياري 
از فروشگاه ها، شعبات محدودي را فقط در برخي شهرهاي بزرگ دارند و 
امكان دسترسي به آنها براي بازنشستگان در همه نقاط كشور فراهم نيست. 
دوم آنكه در هر نوبت از اجراي طرح ياري بيش از هزار و 440 ميليارد تومان 
تسهيالت در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد كه 50 درصد آن از سوي 
بانك صادرات ايران و 50 درصد ديگر از س��وي شركت فروشگاه هاي رفاه 

تأمين مي شود. 
 بديهي است كه اگر فروشگاه هاي ديگري در سطح كشور شرايط مشابه يا 
بهتر از فروشگاه هاي رفاه داشته باشند و بتوانند مبالغ كالن اوليه براي ارائه 
تسهيالت را فراهم كنند و از اين راه بخشي از نيازهاي معيشتي بازنشستگان 
محترم تأمين شود كه صندوق بازنشستگي كش��وري دست آنان را براي 
همكاري به گرمي مي فش��ارد. در عين حال، يادآور مي ش��ود كه اين نهاد 
مذاكراتي را با برخي فروش��گاه ها و توليدكنندگان ب��راي ارائه تخفيف به 
بازنشستگان و وظيفه بگيران آغاز كرده است. در واقع، طرح ياري نخستين 
برنامه از مجموعه برنامه هايي است كه براي باال بردن قدرت خريد و كمك 
به بهبود وضعيت معيشتي جامعه هدف به اجرا گذاشته شده است و در سال 

جديد برنامه هاي ديگري اعالم و اجرا خواهد شد. 
سومين ايراد مطرح شده، دريافت »سود 2درصدي« بابت ارائه تسهيالت 
خريد كاالست و نويسنده محترم گاليه كرده است كه »سود 2 درصد براي 
چهار ماه و براي خريد در اين ايام در چنين بازاري از جيب بازنشس��تگان 
بسيار غير منصفانه و به نوعي عنايت ويژه به يك فروشگاه زنجيره اي است. « 
چنان كه قباًل نيز اعالم شده است، تسهيالت طرح ياري با 2 درصد كارمزد 
ارائه مي ش��ود. در حالي كه رقم معمول كارمزد وام در نظام بانكي كش��ور 
4درصد است اما در طرح ياري تنها 2 درصد پيش بيني شده و 2 درصد ديگر 
آن توسط بانك صادرات تقبل شده است. جالب است كه بدانيم اين 2 درصد 
كارمزد ساالنه براي مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان در مدت يك ماهه 
استفاده از تسهيالت، چيزي حدود 6 هزار تومان است! جاي پرسش دارد كه 

اين رقم با چه سنجه اي »بسيار غيرمنصفانه« تلقي شده است؟

بعد از آنكه نسلخه هاي اقتصادي رئیس جمهور 
امريكا نتوانست بازارهاي مالي اين كشور را در 
برابر كرونا بیمه كند، ترامپ صراحتاً از امكان ركود 
اقتصادي امريكا به دلیل شلیوع كرونا خبر داد. 
اما وقتي ترامپ كرونا را به مثابه يك دشمن نامرئي 
معرفي مي كند كه امكان دارد مقابله با اين دشمن 
مرداد ماه سال 99به طول بینجامد اين گمانه ايجاد 
مي شلود كه شلايد ترامپ قصد دارد از موضوع 
كرونا و واكسلن ضدكرونا در آسلتانه انتخابات 
رياست جمهوري آتي امريكا استفاده ابزاري كند. 
اگرچه ترامپ را برخي از تحلیلگران سیاسي گرگ 
وال استريت و مرد بازار سهام و حوزه كسب و كار 
معرفي مي كنند و در همین راستا، بانك مركزي 
امريكا جهت مقابله با آثار منفلي ويروس كرونا 
بر حوزه اقتصاد در اقدامي بي سابقه نرخ بهره را 
به محدوده صفر درصد كاهش داد و بر آورد شد 
كه ۷00 میلیارد دالر نقدينگي به بازار اين كشور 
نیز تزريق شود،اما هیچ يك از اين اقدامات مانع 
از ريزش نماگرهاي اصلي بازارهاي سهام امريكا 
به دلیل ريسك ناشي از شیوع كرونا و همچنین 
ركود اقتصادي نشلد بدين ترتیب تا اينجاي كار 
سیاسلت هاي ترامپ نتوانسلته بازار سهام اين 
كشلور را از شلر ويروس كرونا رهايي ببخشلد. 
كاهش ش��ديد درآمد كس��ب و كارها به دنبال 
اخالل جدي در زنجيره تأمين و تداوم تعطيلي ها 
باعث شده اس��ت تا بس��ياري از ش��ركت های 
امريكايی در خطر ورشكس��تگي و تعديل نيرو 

قرار گيرند. دستاوردهاي اخير ترامپ در حوزه 
رشد اقتصادي و پايين نگهداشتن نرخ بيكاري 
كه باعث ش��ده بود وضعيت اقتصادي امريكا در 
يكي از بهترين حاالت نيم قرن اخير قرار گيرد، 
اكنون در معرض تهديد است و بايد ديد ترامپ 
قصد دارد از اين تهديد در آينده اي نه چندان دور 

براي خود فرصتي خلق كند يا خير ؟
   ركود اقتصادي در راه است؟

»دونال��د ترامپ«، رئيس جمه��ور امري��كا در يك 
كنفرانس خبري دوشنبه در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا كرونا اقتصاد امريكا را وارد ركود مي كند، گفت: 
امريكا ممكن است به دليل گسترش شيوع ويروس 

»كروناي جديد« وارد ركود شود. 
رئيس جمهور امريكا كه قبالً نگراني هاي متخصصان 
از شيوع كرونا را »فريبكاري دموكرات ها« خوانده 
بود در ادامه گفت تمركزش بيشتر بر مبارزه با كرونا 
اس��ت تا اقتصاد. او گفت: »فك��ر مي كنم مطالبات 
زيادي هم براي ]رش��د[ بازار سهام و اقتصاد وجود 
دارد،اما وقتي ك��ه ]ويروس كرون��ا[ از بين برود و 
كارمان با آن تمام شد، شاهد رشد عظيمي خواهيم 
بود.« ترامپ اذعان كرد كه ش��يوع ويروس ممكن 
است تا ماه آگوست ادامه داشته باشد و باعث ايجاد 

مشكالتي در فعاليت هاي اقتصادي شود. 
او گف��ت: »م��ن در وهل��ه اول، ن��ام آن را ركود 
نمي گذارم. م��ن اين را مي گويم: ما يك دش��من 
نامرئي داريم. مشكلي داريم كه يك ماه پيش حتي 

كسي فكر آن را هم نمي كرد.«

ترامپ در بخش ديگري از س��خنانش گفته »اگر 
ما كارمان را واقعاً خوب انج��ام دهيم همه گيري 
ويروس در امريكا در ماه جوالي يا آگوست از بين 

خواهد رفت.« 
   سقوط آزاد بورس ها 

در وال استريت، همه شاخص ها به دنبال اعالم خبر 
محدوديت هاي جديد به طرز كم سابقه اي ريزشي 
بودند تا جايي كه سه شاخص مهم بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بس��ته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« ب��ا 12/93 درصد 
ريزش نس��بت به روز قبل و در س��طح 20 هزار و 
188/52 واحد بس��ته شد. ش��اخص »اس اند پي 
500« با 11/98 درصد سقوط تا سطح 2383/13 
واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي 
امريكا يعني » نزدك كامپوزيت» با ريزش 12/32 

درصدي در سطح 6904/59 واحدي بسته شد. 
گرگ مك بريج، كارش��ناس بازار س��هام در مؤسسه 
بنك ريت گفت: ممكن اس��ت اين وضعيت هفته ها 
يا شاهد ماه ها ادامه داشته باش��د، اما نبايد فراموش 
كرد شاخص ها همان طور كه مي توانند خيلي سريع 
ريزش كنند مي توانند خيلي سريع هم به روزهاي اوج 
برگردند. جالب است بدانيد بازارهاي بورس جهان از 
ترس شيوع ويروس كرونا س��قوط كرده و حداقل 5 
تريليون دالر از ارزش سهام بازار امريكا كاسته شد كه 
اين اتفاق از زمان بحران مالي 2008 بي سابقه است. 

   زمین گیري هواپیماها
در جديدترين اتفاق��ات رخ داده در اقتصاد امريكا، 

شركت هواپيمايي امريكن ايرالينز، اعالم كرد كه با 
توجه به اينكه تقاضا براي سفرهاي هوايي به شدت 
كاهش يافته است 75 درصد از پروازهاي بين المللي 

خود را تا روز 6 مي  لغو مي كنند. 
اين ش��ركت كه بزرگ ترين ش��ركت هواپيمايي 
امريكا محسوب مي ش��ود، در حالي از برنامه هاي 
خود براي كاهش پروازه��اي بين المللي و انتقال 
هواپيماهاي بزرگ خود به آشيانه خبر داد كه چند 
ساعت قبل از آن كاخ سفيد گفته بود كه از شب 
دوشنبه در كنار ديگر كشورهاي اروپايي پروازها 
به انگلي��س و ايرلند متوقف خواهد ش��د. دولت 
ترامپ همچنين به طور ضمني خواس��تار اقدام 
سريع كنگره در ارائه منابع مالي براي حمايت از 
شركت هاي هواپيمايي بحران زده امريكايي  شد. 
اين شركت همچنين مي گويد پيش بيني مي كند 
كه ظرفيت حمل و نقل داخلي خود در ماه آوريل و 
مي به ترتيب 20 و 30 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته كاهش داشته باشد. 
   كمك 50 میلیارد دالري

تلگراف هم در گزارش��ي نوشته اس��ت از آنجايي با 
شيوع ويروس كرونا خطوط هواپيمايي امريكا زير 
فشار قرار گرفته، اين صنعت درخواست كمك 50 
ميليارد دالري كرده است. ايرالينزهاي امريكايي كه 
شامل شركت هاي بزرگي نظير آمريكن ايرالينز، دلتا 
و يونايتد هستند، درخواست كمك فوري به شكل 

كمك مستقيم يا ضمانت هاي وامي كرده اند. 
دولت ترامپ قباًل نشانه هايي از تمايل براي كمك 
به برخ��ي از صنايع نظي��ر ايرالينزها ك��ه تاكنون 
بيشترين خسارت از شيوع اين بيماري را متحمل 
شده اند، بروز داده است. اگر اين بسته تأمين شود، 
بزرگ ترين كمك صنعتي مداخل��ه دولتي پس از 
بحران مالي 2008 به ش��مار مي رود و نخس��تين 
كمك وسيع ايرالينزها از 11 سپتامبر 2001 )حمله 

به برج هاي دوقلو( به شمار مي رود. 
   آخرين آمار قربانیان

طبق آمار جهاني، تا روز گذشته بيش از 182 هزار 
نفر به ويروس كرونا مبتال شده اند؛ كشور ايتاليا با با 
افزايش 3 هزار و 233 نفري مبتاليان نسبت به روز 
دوشنبه، در مجموع به 27 هزار و 980 مبتال رسيد. 
كشور چين به عنوان مبدأ شيوع اين ويروس با 80 
هزار و 881 مبتال، در رده نخست كشورهاي جهان 
قرار دارد؛ بعد از آن كشورهاي ايتاليا، ايران، اسپانيا 
و كره جنوبي به ترتيب در رده ه��اي دوم تا پنجم 
هستند. نكته قابل توجه اين است كه كشور اسپانيا 
با افزايش تع��داد مبتاليان به 9 ه��زار و 942نفر، 
نسبت به روز گذشته كشور كره جنوبي را پشت سر 
گذاشته و در رده چهارم قرار گرفت؛ همچنين تعداد 
كشته شدگان آن به 342 نفر رسيده است كه از اين 
لحاظ نيز در رده چهارم جهان قرار دارد. كشور ايتاليا 
نيز همانند روزهاي گذشته با افزايش تعداد مبتاليان 
مواجه بوده است؛ اين كشور با افزايش 3 هزار و 233 
نفري مبتاليان نسبت به روز گذشته، در مجموع به 

27 هزار و 980 مبتال رسيده است.

هادي غالمحسيني
   گزارش  یک

تمديد مهلت پرداختي ها به وزارت اقتصاد
وزيلر املور اقتصلادي و دارايلي گفلت: همله پرداخت هايلي 
جلاري  سلال  آخلر  تلا  اقتصلاد  وزارت  بله  بايلد  كله 
شلد.  تمديلد   99 ارديبهشلت   31 تلا  مي شلد  انجلام 
به گزارش فارس، فرهاد دژپس��ند امروز در جم��ع خبرنگاران اعالم كرد: 
صنعت بيمه اخيراً 350 ميليارد تومان كمك به بخش بهداشت و درمان 
انجام داده اس��ت. به گفته دژپسند كس��ب و كارهايي كه براي شب عيد 
برنامه ريزي كرده بودند، اما امس��ال به دليل بيماري كرونا دچار مش��كل 
شده اند و برخي از آنها نمي توانند حقوق مالياتي خود را                                          به موقع بپردازند و 
از طرفي خود وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي رأساً نمي تواند تصميم 
بگي��رد، بنابراين برخي از اين اقدامات در س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي و 
برخي نيز در ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم گرفته شد و بنابراين همه 
پرداختي هايي كه بايد تا 28 اسفندماه به وزارت اقتصاد واريز مي شد را                                          تا 31 
ارديبهشت سال 99 مهلت داديم و تمديد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي 
همچنين گفت: همكاران ما در نظام بانكي و بيمه اي به صورت رودررو با 
مردم در ارتباط هستند كه متأسفانه تعدادي از همكاران ما در شبكه هاي 
بانكي ماليات و بيمه را                                          به خاطر اين بيماري كرونا از دس��ت داديم كه به 
خانواده هاي آنها تسليت مي گوييم و اميدواريم هرچه زودتر اين بيماري 
از كشور برچيده شود. دژپس��ند همچنين با بيان اينكه كشور جمهوري 
اسالمي عضو برخي از نهادهاي بين المللي است و اين نهادها قابليت هايي 
دارند، گفت: به عنوان مثال صندوق اوپك، بانك توس��عه اسالمي، بانك 
جهاني، بانك توسعه زيرساخت هاي آسيايي، منابعي دارند كه مي توان از 

اين منابع براي مقابله با اين بيماري استفاده كرد.

موم گه مناقصه   
ت و حراست از ايستگاه ها انتقال و فوق توزي بصورت حجمي  ا ه خدمات ح ارا

جهت  سال  

 www.setadiran.ir

 شراي مناقصه

 www.setadiran.ir

 WWW.Tavanir.org.ir

www.mazrec.co.ir/tender
مومي  شرکت برق منطقه ا مازندران  رواب 

  يك مرحله ا شماره 

ي را از  صات مندر در جدول  ر دارد مش ورده ها کشاورز شهردار کر در ن سازمان سامانده مشا شهر و فر
ار نمايد ر به مدت يك سال شمس واگ ا حقوق واجد شراي حداک موم به اش ري فراخوان مناقصه  شهردار کر 

گه مناقصه شماره  يك مرحله ا

ر ردار  ر  ا رد ها  ر ر   اغ  ه م اما ما  ا م  ا  راردادها  ر ر  ام

  -

ا م مناردی ای منا  مب 
ریا س   ما 

ر  رد  مب 
درمنا  ریا 

    خبر
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   اينها مرّوج اسالم امريكايي اند و دشمن رسول اهلل)ص( 

عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه »جوان« در كانال 
تلگرامي خود نوشت: 

ش��خصيت بزرگي از خيابان عبور مي ك��رد. يك نفر 
خيلي فش��ار و اصرار داشت دس��ت اين شخصيت را 
ببوسد. محافظ اون ش��خصيت گفت ول كن بابا دستش را شكستي. 
طرف پاسخ داد جهنم بشكند بگذار ببوسمش. حاال حكايت شكستن 

در حرم به بهانه ارادت است. 
 امام راحل در اين زمينه چه هشدارهايي مي دادند: 

 امروز عده اي با ژست مآبي چنان تيشه به ريشه دين و انقالب و نظام 
مي زنند كه گويي وظيفه اي غي��ر از اين ندارند. خطر تحجرگرايان و 
مقدس نمايان احمق در حوزه هاي علميه كم نيس��ت.   طالب عزيز 
لحظه اي از فكر اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند، اينها 
مرّوج اسالم امريكايي اند و دشمن رسول اهلل)ص(.    استكبار وقتي كه 
از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس ش��د، دو راه براي ضربه 
زدن انتخاب نمود؛ يكي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ در 
قرن معاصر. وقتي حربه ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راه هاي 

نفوذ تقويت گرديد. 
........................................................................................................................

   جوكر شماييد، بقيه اداي شما را درمي آورند 

»محمد ايماني« تحليلگر مسائل سياس��ي و فعال رسانه اي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: 

روزنامه سازندگي ارگان حزب اشرافي كارگزاران، به قلم قوچاني 
)مش��اور روحاني( درباره س��ر كار آمدن يك پوپوليست و جوكر 
در۱۴۰۰ هش��دار داد! اين در حالي اس��ت كه حس��ين دهباشي 
كارگردان فيلم تبليغاتي روحاني، چند سال قبل از نوعي نمايش 
و بازي در تبليغات انتخاباتي آقاي روحان��ي خبر داده و گفته بود: 
»متن هاي س��خنراني روحاني را در س��ال ۹۲ من نوش��تم. ۲۷، 
۲۸جمله طراحي ش��ده بود كه قرار بود او بگويد. مثاًل »هم چرخ 
سانتريفيوژها بايد بچرخد، هم چرخ زندگي مردم.« ... روزبه روز با 
سيطره رسانه ها، آدم هايي انتخاب مي شوند كه به شومن و بازيگر 

نزديك ترند تا سياستمدار.« 
........................................................................................................................

    واكنش منتخب مردم تهران 
به هتك حرمت حرم اهل بيت)ع(

سيدنظام الدين موسوي منتخب مردم تهران در صفحه 
شخصي خود در توئيتر به هتك حرمت حرم هاي امام 
رضا)ع( و حضرت معصومه)س( واكنش نشان داد. وي 
نوشت: امروز عده اي با ژس��ت تقدس مآبي چنان تيشه به ريشه دين و 
انقالب مي زنند كه گويي وظيفه اي غير از اين ندارند. خون دلي كه پدر 
پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشار ها و سختي هاي 

ديگران نخورده است. 
........................................................................................................................

   گفت وگوي جالب رهبر انقالب با امام خميني)ره( 
درباره معاويه!

روزهاي آخر ماه رجب بنا به روايات مختلف زمان 
معاويه گرگ است، به همين منظور صفحه رسمي 
اينستاگرامي منتس��ب به دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب اسالمي، مباحثه اي از گفت وگوهاي 
امام خميني)ره( با رهبر انقالب اس��المي درباره معاويه را منتشر 

كرده است. 
صفحه رسمي اينس��تاگرامي رهبر انقالب نوش��ته است: »سالمرگ 
معاويه ابن ابي س��فيان، موس��س س��لطنت اموي در ماه رجب واقع 
شده اس��ت،  به همين مناس��بت خاطره زير را از رهبر انقالب درباره 
گفت وگويي با امام خميني)ره( درباره معاويه بخوانيد: امام يك وقت 
در اوايل انقالب در سخنراني هايشان از معاويه به صورت طعن آميزي 

اسم مي آورند. 
ش��ما مي دانيد كه من مدت��ي را در بلوچس��تان بودم و ب��ا خيلي از 
علماي آنجا دوست نزديك هستم. مردم و علماي سني آن منطقه، 
معاويه را مق��دس مي دانند. به امام عرض كردم كه در طرف ش��رق 
كش��ورمان، چند صد ميليون نفر معاويه را محترم مي شمارند و او را 
خال المؤمنين مي دانند- البته بحق يا بناحق آن، مربوط به جلس��ه 
بحث است- يعني مسلمانان هند، پاكستان، بنگالدش و افغانستان 
اغلب سني حنفي اند، اينها معاويه را محترم مي شمارند. امام گفتند 

عجب، من نمي دانستم! 
من بعد از آن در طول اين ۱۱-۱۰سال يك جمله طعن آميز از امام 

راجع به معاويه نشنيدم. 
........................................................................................................................
   پيام اينستاگرامي كدخدايي در كشاكش مبارزه با »كرونا«

عباسعلي كدخدايي در اينستاگرام نوشت: 
اين روزها و در كش��اكش مبارزه با ويروس منح��وس كرونا برگزاري 
كالس هاي درس در دانش��گاه ها نيز تعطيل شده اس��ت. با اين حال 
فضاي مجازي به كمك آمده تا بخش��ي از اين تعطيلي دانش پژوهي 
را جبران كند و دانش��گاه ها با فراهم كردن زيرساخت ارتباط مجازي 
اساتيد با دانشجويان تا حدي اين نقيصه را جبران نموده اند. در روزهاي 
گذشته كالس ارشد و نيز كالس دكترا را از طريق سامانه هاي فضاي 

مجازي برگزار كردم. 
اگرچه س��امانه هاي دانش��گاه به خوب��ي عمل نمي كرد ليكن س��اير 
سامانه هاي موجود در اينترنت به كمك آمدند و اين كار صورت گرفت، 
البته به شوخي به دوستان گفتم اگر تعطيلي كالس ها همينطور جلو 
رود من هر هفته حتي در ايام تعطيالت نوروز نيز كالس برگزار خواهم 
كرد! به هر حال از موارد استفاده بهينه از فضاي مجازي يكي نيز همين 
برگزاري كالس از راه دور اس��ت كه با گسترش آن مي توان به سرعت 
در انتشار علم كمك كرد؛ ابزاري كه دورها را نزديك مي كند و برخي 
ناممكن ها را ممكن! راهي كه برگش��ت ناپذير اس��ت و ناگزير! فضاي 
مجازي همانند فضاي حقيقي خوب و بد دارد،  بكوش��يم تا از بدي ها 

دور افتيم و از خوبي ها بهره بريم.«

دوشنبه شب فيلم هايي در فضاي مجازي دست به دست 
ش�د كه نش�ان از اعتراض تعدادي افراد به بسته شدن 
در ح�رم حض�رت معصومه)س( ب�ه دليل ش�يوع كرونا 
داش�ت. در اين فيلم ه�اي كوتاه ك�ه همگي با گوش�ي 
موبايل ضبط ش�ده بود، اعت�راض و ورود هجمه مانند به 
حياط حرم و فرياد و در كمال تأس�ف، تش�ويق به آتش 
زدن در بس�ته ش�ده حرم هويدا بود؛ اعتراضاتي كه در 
نهايت به شكس�ته ش�دن يك�ي از دره�اي چوبي حرم 
منجر شد و نش�ان داد ماجرا فقط اعتراض نيست؛ جهل 
و افراطي گري از يك س�و و بي تدبيري از س�ويي ديگر، 
منجر به هت�ك حرم بانوي قم ش�د. همزم�ان عده اي با 
فحاش�ي و فرياد به يكي از گيت ه�اي ورودي حرم امام 
رضا)ع( حمله كرده و ب�ر غم تعطيل�ي ناگزير حرم هاي 
اهل بي�ت)ع( غم هتاك�ي و جه�ل را نيز اضاف�ه كردند. 
س�اعاتي پس از اي�ن اتفاق، خبر رس�يد كه ش�وراي تأمين 
اس�تان قم در داخل حرم تش�كيل جلس�ه داده اس�ت اما 
به نظر رس�يد نوش�داروهاي پس از مرگ س�هراب هستند 
كه اگر ب�ه فك�ر تدبي�ر بودن�د، اكن�ون در شكس�ته حرم 
مقابل م�ا نب�ود و فيل�م بي قانون�ي و فرياد تحج�ر عده اي 
دست به دست نمي چرخيد و همه شيعيان را بدنام نمي كرد. 
از آغازين روزهاي شيوع كرونا در قم و كل كشور بحث بستن حرم 
حضرت معصومه)س( مطرح شد؛ عده اي كه خود از مذهبيون 
و مومنين بودند، درخواس��ت بستن حرم را داش��تند، چه آنكه 
حفاظت از س��المتي و جان زائران حرم و چه بس��ا كل مردم به 
دليل مسري بودن ويروس كرونا، وظيفه مسئوالن حرم است، از 
سويي برخي به ابراز مخالفت با اين تصميم پرداختند. اين ميان، 
رسانه هايي در داخل و خارج، مخالفت با بستن حرم را به مومنين 

و علما و مراجع نسبت دادند كه خبري دروغ و مغرضانه بود. 
در ميانه اين مباحث انتشار ويدئوهايي از داخل حرم باعث شد 
هجمه ها عليه مومنين بيشتر ش��ود. فردي ويدئويي از سخنان 
خود در كنار ضريح حضرت معصومه)س( منتشر كرد كه به بيان 
مخالفت با بستن حرم مي پردازد. نكته جالب توجه ويدئوي يك 
دقيقه اي آن بود كه فيلمبرداري در كنار ضريح ممنوع اس��ت و 

در حالت عادي با تذكر خادمان روبه رو مي شود. انتشار ويدئوي 
ديگري از ليسيدن ضريح باعث ورود دستگاه قضايي به موضوع 
و دستگيري فرد مورد نظر شد. معاون استاندار قم در اين زمينه 
گفت: »موضوع قم هراس��ي به  صورت جدي مورد بررس��ي قرار 
گرفت و به دبيرخانه شوراي امنيت كشور و ستاد ملي مكاتبه شد 
كه پاداش تدين و انقالبي بودن مردم قم اين نبايد باشد كه خط 
دشمن دنبال شود.« فرمانده سپاه قم نيز عليه اين اقدام خالف 
ش��أن اهل بيت)ع( و زائران ايش��ان موضع گرفت و پيش بيني 
مي ش��د ديگر مش��كلي براي بس��تن حرم مطابق توصيه هاي 

بهداشتي مسئوالن نباشد، اما نشد!
در ادامه، انتش��ار بياني��ه اي موس��وم به توليت ح��رم حضرت 
معصومه)س( در مخالفت با بس��تن حرم، باز جنجالي مجازي 
آفريد اما دفتر آيت اهلل سعيدي، ساعتي بعد و پس از اعتراضات به 
متن بيانيه مذكور، انتساب آن بيانيه به او را تكذيب كرد و بيانيه 
مزبور از سايت حرم حذف شد، با اين حال حرم همچنان باز ماند. 

روشن هم نشد چه كسي يا كساني بي اطالع آيت اهلل سعيدي، به 
نام او بيانيه منتشر كردند. 

اما دوشنبه عصر، ۲6 اسفند ۹۸ تصميم بر بستن حرم گرفته 
شد؛ آيا شوراي تأمين اس��تان توان پيش بيني اعتراضات اين 
اقليت تندرو را نداش��ت؟ حتي اگر اتفاقات پي��ش از اين، اين 
را نمي گفت كه احتم��ال اعتراض افراطيون وج��ود دارد، آيا 
نهادهاي اطالعاتي قم از تحركات مجازي براي تجمع اعتراضي 
مقابل حرم هم بي اطالع بودند؟ اگر از طيف ش��يعيان افراطي 
لندني هم بگذريم كه البته قابل گذش��ت نيس��ت، رد طيفي 
ديگر ه��م در اعتراضات مقابل حرم كه به شكس��تن در منجر 

شد، ديده مي شود. 
گزارش قم نيوز در اين زمينه جالب توجه اس��ت. ۲۴اسفند۹۸ 
فراخواني براي تجمعي با عنوان »جاماندگان از مدافعان حرم« 
در يكي از كانال هاي شناخته شده در پيام رسان بومي ايتا منتشر 
شد و حجت االسالم دشتي، مدير اين كانال نوشت: »جاماندگان 

از مدافعان حرم، حرم حضرت معصومه)س( را دريابيد. با توجه 
به اينكه شنيده شده وزارت كش��ور دستور تعطيلي كامل حرم 
حضرت معصوم��ه )س( از صبح فردا را به اس��تانداري قم داده، 
بسياري از امت حزب اهلل امشب را در حرم مي مانند تا مانع اين 
اقدام ش��وم گردند... لطفا تا قبل از اذان صبح به جمع مدافعان 
حرم بي بي بپيونديد ت��ا نماز جماعت صب��ح را باهم بخوانيم و 
با اين اقدام آيت اهلل س��عيدي را در اين مقاوم��ت ياري نماييد. 

آجركم اهلل.« 
مديران اين كانال از مخالفان طيف موسوم به شيعيان انگليسي 

هستند. 
قم نيوز مي نويس��د: »از طرف ديگر فراخوان ه��اي ديگري نيز 
براي مقابله با تعطيل��ي موقت حرم حض��رت معصومه)س(  از 
س��وي مقلدان يكي از مراجع تقليد كه مقلدان وي سال هاست 
با نام شيعه انگليسي از س��وي طالب و علم و تريبون هاي نماز 
جمعه م��ورد خطاب ق��رار مي گيرند، در فض��اي مجازي اعالم 
ش��د؛ فراخوان هايي كه رصد آنها توسط چشم غيرمسلح يعني 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه نيز ممكن ش��د اما دس��تگاه هاي 
نظارتي و امنيتي همچنان آنها را ناديده گرفتند يا اگر اش��رافي 
بر آنها داش��تند، آنها را جدي تلقي نكردند. افرادي شنبه شب و 
يك شنبه ش��ب در حرم حضرت معصومه)س( جمع شدند كه 
منتظر حركت خدام براي تعطيلي حرم بودند و جمع ش��دن و 
حضور اين اف��راد از دوربين هاي حرم كاماًل قاب��ل رؤيت بود اما 
مشخص نيس��ت چرا گزارش��ات رصد اين تجمعات غيررسمي 

مدنظر قرار نگرفته است.«
يك نكته ديگر هم اعتراضات مجازي را توسط مومنين مخالف 
هتك ح��رم و مخال��ف افراطيون ب��ه دنبال داش��ت؛ تعطيلي 
حرم هاي اهل بيت)ع( در كنار باز بودن پاس��اژها و مراكز خريد 
و خواهش از مردم براي خريد نك��ردن! حماقت فقط اعتراض 
افراطيون به بس��تن حرم اهل بيت)س( نيست، روي ديگر اين 
جهل، باز بودن پاساژها و مغازه هايي ا ست كه مايحتاج ضروري 
عرضه نمي كنند و خواهش از مردم كه خريد نرويد! اولي جهل 
خصوصي ا ست و دومي جهل دولتي؛ اولي اقليتي انگشت شمار 

است و دومي حاكم!

»جنجال بستن در حرم«  با جهل اقلیتی

رئيس جمهور ب�ا بيان اينكه مردم در س�ال۹۹ 
مشكالتي را كه در س�ال۹۸ با آن مواجه شدند 
جبران مي كنن�د، گفت: ملت م�ا در اين روزها 
بيش از هميش�ه بايد همديگر را ي�اري كنند. 
به گزارش مهر حجت االس��الم حسن روحاني 
صبح روز گذشته در آيين بهره برداري از قطعات 
۲ و ۳ آزادراه همت- كرج با اش��اره به نزديكي 
به بعثت رسول اهلل )ص( و آس��تانه سال جديد 
اظهار داش��ت: در آس��تانه نوروز و سال جديد 
ان شاءاهلل آزاد راه همت- كرج را افتتاح مي كنيم. 
مي خواهم از همه آنهايي ك��ه براي اجراي اين 
آزادراه تالش كردند تش��كر كن��م. از آغاز اين 
دولت قطعه ۲ و ۳ كه امروز افتتاح شد، ۳درصد 
اجرايي و عملياتي بود و ۹۷درصد در اين شش 
سال تأمين اعتبار و اجرا ش��ده است و امروز به 
۱۰۰درصد رسيديم. وي عنوان كرد: اين اتوبان 
اهميت ويژه اي دارد. س��ال ها ب��ود كه مردم از 
اتوبان همت عبور مي كردند و يك مرتبه با يك 
تابلويي مواجه مي شدند كه اعالم مي كرد اتوبان 
به پايان رس��يده اس��ت و ناچار بودند به سمت 
چپ گردش و مس��ير را عوض كنند. ان شاءاهلل 
از پنج شنبه مس��ير و راه به روي مردم باز و آن 
تابلوي قرمز برداش��ته مي ش��ود و ديگ��ر با آن 
تابلوي قرمز مواجه نخواهند شد. رئيس جمهور 
تأكيد ك��رد: بايد به مردم اس��تان البرز تبريك 
بگويم. درماه هاي اخير س��ه پروژه بسيار مهم 
متروي هشتگرد، آزادراه ش��مال و اين پروژه را 
افتتاح كرديم. پروژه متروي ك��رج براي مردم 
تهران و البرز بسيار مهم بود. آزادراه شمال هم 
صنعت جاده س��ازي و قدرت ايران را در ايجاد 
تونل و پل ب��ه نمايش مي گذارد و سراس��ر اين 
جاده يا پل است يا تونل و اين قدرت مهندسي 
مهندسان عزيز كش��ور ما را نشان مي دهد كه 

بسيار براي ما داراي اهميت است. 
روحاني افزود: سومين پروژه هم در همين ماه هاي 
اخير پروژه اي است كه در آستانه سال جديد افتتاح 
شد. تقريباً سه س��ال است كه هر س��ال به دكتر 

نوبخت مي گوييم آيا اين اتوبان افتتاح مي شود يا 
نه؟ ايشان هم هر بار مي گويد من تالش مي كنم تا 
عيد افتتاح شود. يعني از نوروز دو سال پيش تقريباً 
به ما قول دادند و الحمدهلل با كمي تأخير به افتتاح 
رسيد. سال۹۹ مردم به خوبي از اين جاده استفاده 

و بهره برداري مي كنند. 
وي تصريح كرد: بقيه طرح ها و هفت پروژه مهمي 
كه توضيح دادند در س��ال۹۹ افتتاح خواهد شد. 
اعالم ش��د بيش از ۹هزار ميليارد و حدود ۱۰هزار 
ميليارد تومان براي اين آزادراه ه��ا، اعتبار هزينه 

ش��ده اس��ت كه گفتند ارزش فعلي اين آزادراه ها 
۲۵هزار ميليارد تومان است، بنابراين سرمايه بسيار 

خوبي براي مردم عزيز ماست. 
    با كمك مردم و همت پزشكان 

از اين روزهاي سخت عبور خواهيم كرد
رئيس جمهور ادامه داد: بايد از هر فرصتي استفاده 
كنم و از پزشكان عزيز و كادر درماني كه شبانه روز 
مش��غول هس��تند و جان هموطنان م��ا را نجات 
مي دهن��د و اكنون ه��م در حال درم��ان بيماران 
بستري شده هستند، تش��كر و براي همه بيماران 

آرزوي شفا كنم. در برابر همه پزشكان و پرستاران 
تعظي��م مي كنيم. اي��ن روزها خواهد گذش��ت و 
اين غم به پايان خواهد رس��يد. ان شاءاهلل با كمك 
مردم و همت پزشكان از اين روزهاي سخت عبور 

خواهيم كرد. 
روحاني خاطرنشان كرد: خدا به ما توفيق مي دهد. 
شفا دست خداست. آينده كشور دست خداست و 
توجه ما بايد به خداوند عظيم باشد. امسال جسم 
ما به داليل بهداشتي از اماكن متبركه فاصله دارد 
و نمي توانيم مشرف شويم اما روح ما از هر سال به 

آنها نزديك تر است. روز اول فروردين ماه متبرك 
به نام حضرت موسي بن جعفر)ع( است. ان شاءاهلل 
خير و بركت براي م��ردم و دل هاي ما متوجه حق 

خواهد بود. 
    مشكالت كسب و كار را در سال۹۹ جبران 

مي كنيم
وي اظهار داشت: ملت ما هميشه روزهاي سخت 
را گذرانده اس��ت و ان ش��اءاهلل اين ايام هم از اين 
روزهاي س��خت عبور مي كند. ملت ما در سال۹۹ 
مشكالتي كه در پايان۹۸ به خاطر اين بيماري در 
كسب و كارشان ايجاد شده است، جبران خواهد 
كرد. مردم هميشه يار هم بوده اند و اين روزها بيش 
از هميشه بايد همديگر را ياري كنند. رئيس جمهور 
در ادامه از وزير راه، از اس��تانداري كرج و تهران و 
شهرداري ها تش��كر كرد و گفت: اعالم كردند كه 
اين آزادراه تا جاده ك��رج- قزوين ادامه پيدا كرده 
و با س��اخت ۱۷كيلومتر ديگر، اين پروژه تكميل 
مي شود و ان شاءاهلل همه كمك كنند اين جاده را 

هم تكميل كنيم. 

روحاني در مراسم بهره برداري آزادراه همت- كرج: 

مردم بيش از هميشه يكديگر را ياري كنند

دفتر مع�اون اول رئيس جمه�ور در حالي ۱۹اس�فندماه اعالم 
مي كن�د جهانگي�ري در دفت�ر كارش حض�ور دارد كه ش�ش 
روز بع�د از آن مدع�ي مي ش�ود وي از ۱۰اس�فندماه در منزل 
بوده و تح�ت درمان ق�رار مي گي�رد. همين تناق�ض در مورد 
اطالع رساني پيرامون ابتالي وزير صنعت به كرونا هم اتفاق افتاد. 
به گزارش مهر، از زمان فراگير شدن ابتال به بيماري كرونا در كشور، 
اخباري پيرامون مثبت اعالم شدن تست كرونا يا كوويد۱۹ برخي از 
مسئوالن كشور بر اساس تأييد خود يا وابستگانشان منتشر مي شد 
و در اين ميان بعضاً مواردي به چش��م مي خورد كه تس��ت كروناي 
فالن مسئول مثبت اعالم شده و دقايق، ساعات و روزها بعد اين خبر 
تكذيب مي شد. در ميان مس��ئوالن دولتي خبر ابتالي علي ربيعي 
سخنگوي دولت پس از نشست خبري مشتركش با حريرچي معاون 
وزير بهداشت مطرح و بالفاصله از سوي دفتر وي تكذيب شد. مشابه 
اين خبر در روزهاي اخير و هفته هاي گذش��ته در رابطه با اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز بر سر زبان ها افتاد. هر روز 
خبري از سوي يك رسانه منتشر مي شد مبني بر اينكه تست كروناي 
اسحاق جهانگيري مثبت است و معاون اول رئيس جمهور هم كرونايي 
شد و از سوي ديگر با پيگيري رسانه اي ديگر تكذيب اين خبر روي 

خروجي رسانه ها قرار مي گرفت، براي مثال روز دوشنبه ۱۹اسفند 
ماه سليماني، مدير روابط عمومي دفتر معاون اول رئيس جمهور در 
گفت وگو با رسانه ها در پاسخ به سؤالي درباره ابتالي جهانگيري به 

كرونا صحت اين خبر را تكذيب و مطرح مي كند: »آقاي جهانگيري 
در دفتر كارشان حاضر هستند و با استانداران سراسر كشور در مورد 

ويروس كرونا تلفني گفت وگو كرده اند و مشكلي وجود ندارد.«
اين تأييد و تكذيب ها تا جايي ادامه پيدا كرد كه روز يك ش��نبه 
۲۵اسفند ماه دفتر معاون اول رئيس جمهور در اطالعيه اي اعالم 
كرد: »اس��حاق جهانگيري« امروز پس از دو هفته با انجام تست 
كرونا و منفي شدن آن با بهبودي كامل به محل كار برگشت و كار 
خود را از سر گرفت. در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است: 
»دكتر جهانگيري، از روز شنبه مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۸با مشاهده 
آثار سرماخوردگي و با معاينه پزشك به اس��تراحت و درمان در 

منزل توصيه شدند.«
نكته متناقضي كه در اين دو مرجع اشاره ش��ده قابل توجه است 
اينكه اگر زمان اعالم شده در اطالعيه مذكور صحيح باشد معاون 
اول رئيس جمهور از تاريخ ۱۰اس��فندماه در من��زل خود حضور 

داشته در حالي كه خبر تكذيب ابتالي جهانگيري به ويروس كرونا 
و تأكيد بر حضور وي در دفترش در تاريخ ۱۹اسفند ماه في نفسه 
صحت اين خبر را زير سؤال مي برد. اين در حالي است كه به نوعي 
مرجع اطالع رس��اني در مورد تكذيب ابتالي وي به ويروس كرونا 
دفتر و مسئول دفتر وي هستند. از سوي ديگر با توجه به قرنطينه 
دو هفته اي معاون اول رئيس جمهور اين احتمال را تقويت مي كند 

كه اسحاق جهانگيري نيز به كرونا مبتال شده است. 
در اين اختالف زماني مشهود، موضوع قابل توجه اين است كه يك 
جاي كاِر صداقت و شفافيت دولت مدعي و مصر به شفاف سازي 
آن هم در اين روزها كه مدام از سوي رئيس دولت تكرار مي شود، 
مي لنگد. در مورد ابتالي وزير صنعت به كرونا هم همين تناقض 
ديده شد. با پخش شايعه ابتالي رضا رحماني به كرونا، دفتر او اين 
خبر را تكذيب كرد. چندي بعد هم اعالم شد كه رحماني بهبود پيدا 
كرده و از بيمارستان مرخص شد. رئيس جمهور در مواضع مختلف 
با متهم كردن سايرين به پنهان كاري بر لزوم شفافيت در خصوص 
همه موارد به خصوص بيماري كرونا تأكيد مي كند و از سوي ديگر 
وابستگان دولتي وي رويكردي متناقض نس��بت به اين ادعاها و 

درخواست ها اعمال مي كنند.

آيا جهانگيري و رحماني »كرونا« داشتند؟
تناقض گويي دولت در اطالع رساني

خبر

بايد از هر فرصتي استفاده 
كنم و از پزش�كان عزيز و 
كادر درماني كه شبانه روز 
مش�غول هس�تند و جان 
هموطن�ان م�ا را نج�ات 
مي دهن�د و اكن�ون ه�م 
در ح�ال درم�ان بيماران 
بس�تري ش�ده هس�تند، 
تشكر و براي همه بيماران 
آرزوي ش�فا كنم. در برابر 
همه پزشكان و پرستاران 
تعظيم مي كنيم. اين روزها 
خواهد گذش�ت و اين غم 
ب�ه پاي�ان خواهد رس�يد

   گزارش  یک

كبري آسوپار
   گزارش 2



وقت��ي كه 
سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

چالش
اولين مبتال 
به ويروس 
كرونا در دوم فوريه فوت كرد، دنيا چندان اعتنايي 
به مرگ او نكرد. او يك شهروند چيني و از اهالي 
ووهان اين كشور بود كه به فيليپين رفته بود و در 
همان جا نيز فوت كرد. مرگ او يك پيش درآمد 
ساده بود براي يك اپيدمي گس��ترده كه دولت 
چين را مجبور كرد تا نه تنها ووهان ششمين شهر 
پرجمعي��ت خ��ود را قرنطينه كند بلك��ه دامنه 
قرنطينه خود را به كل استان هوبي با 60ميليون 
سكنه آن توسعه داد. حاال پكن بعد از قريب دو ماه 
اجراي قرنطينه شديد توانسته ويروس كرونا را 
مهار كند و آرام آرام كسب وكارها به راه افتاده اند 
اما شيوع ويروس به خارج از چين باعث شده تا 
كش��ورهاي واقع در نيمكره ش��مالي زمين در 
درجات مختلف درگير اين بيماري بشوند و حتي 
كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي هم مصون 
از حمله كرونا نبوده اند. مراكز صنعتي، بازارهاي 
بورس، ورزشگاه ها، دانش��گاه ها و مراكز علمي، 
مراكز هنري و تفريحي و حت��ي مذهبي در اين 
نيمكره تحت تاثير كرونا قرار گرفته اند يا به طور 
كامل تعطيل شده اند يا اينكه فعاليت آنها ديگر 
مثل س��ابق نيس��ت. كرونا وضعيت زندگي را از 
ابتداي سال ميالدي آن قدر تغيير داده كه حرف 
بي جهت و دليلي نيست اگر اينكه گفته شود كرونا 
تصور عمومي از زندگي در جهان كنوني را تغيير 
داده و بي��ش از هر چيز، موض��وع امنيت در اين 

جهان ديگر مثل سابق نخواهد بود. 
     ويروس حيواني

اولين و جدي ترين و البته ساده ترين مسئله اي 
كه به فكر هر كسي خطور مي كند اين است كه 
ويروس كرونا از كجا پيدا شده و چه عاملي باعث 
انتقال آن به انس��ان و به هم ريختن نظم جهاني 
شده اس��ت؟ اين پرس��ش مربوط به علت ايجاد 
اين ويروس اس��ت كه مثل هر پدي��ده طبيعي 
ديگري مي تواند منش��أ طبيعي داش��ته باشد و 
در اين ميان، انگش��ت اتهام به س��مت برخي از 
حيوانات رفت چراكه كرونا متعلق به مجموع يك 
خانواده مشهور به ويروس كروناست كه ويروس 
 Severe acute(سارس، سندروم حاد تنفسي
respiratory syndrome (SARS يا مرس، 

 Middle East س��ندروم تنفس��ي خاورميانه
 respiratory syndrome coronavirus

MERS))، هم متعلق به اين خانواده هستند و 

از حيوانات به انس��ان منتقل مي شوند. ويروس 
س��ارس از نوامبر 2002 تا ژوئي��ه 2003 باعث 

بيماري 8هزارو98 فرد ش��د كه 744تن از اين 
بيماران در 17كشور مختلف بر اثر اين بيماري 
فوت كردند. مرس يك دهه بعد و در عربس��تان 
سعودي ظاهر شد و به دليل مسافرت مبتاليان 
به برخي كشورهاي ديگر هم منتقل شد. مرس 
نه تنها دس��تگاه تنفس��ي بلكه ديگر ارگان هاي 
حيات��ي را نيز م��ورد ه��دف ق��رار داد و ميزان 
كشندگي بيش��تري نسبت به س��ارس داشت 
چراكه طبق گزارش س��ازمان بهداشت جهاني، 
ميزان كش��ندگي ويروس س��ارس 9/6درصد و 

مرس 36درصد از مبتاليان بود. 
خفاش، گربه هاي ولگرد، ش��تر و م��ار از جمله 
حيوانات��ي بودند كه به عنوان منش��أ س��ارس و 
مرس معرفي ش��دند و اين سابقه باعث شد تا در 
مورد كرونا هم انگشت اتهام به سوي حيوانات به 
خصوص خفاش نشانه رود. با اين حال، دانشگاه 
كشاورزي جنوب چين به عنوان متولي تحقيق 
در زمينه شيوع كرونا در روز جمعه هفتم فوريه 
خبر از يافته هاي جديدي مي داد كه بر اساس اين 
يافته ها، حيوان ديگري را به عنوان منشأ حيواني 
كرونا معرفي مي كرد. اين حي��وان مورچه خوار 
پولك دار و كوچكي به نام پانگولين است. محققان 
چيني اين دانشگاه گفتند كه مشخصات ژنتيكي 
ويروس كرونا يا كوويد19 ب��ا ويروس هاي بدن 
پانگولين ه��ا 99درصد همپوش��اني دارد. نكته 
جال��ب توجه اين اس��ت كه پانگولي��ن از جمله 
حيوانات در حال انقراضي است كه بقاي حيات 
آن به شدت مورد حفاظت است اما فلس آن در 
طب چيني و گوشت آن در فهرست غذايي اين 
كشور قرار دارد. به اين جهت بود كه بازار خريد 
و ف��روش حيوانات و مخصوصاً ب��ازار زيرزميني 
حيواناتي نظير پانگولين در شهر ووهان به عنوان 
مركز اوليه اشاعه كرونا شناخته شد و نخستين 
قدم در مبارزه با كرونا بس��تن اين بازارها بود. با 
وجود اين، هنوز اطميناني نسبت به عامل حيواني 
به دست نيامده و در مقابل، نظريه عامل انساني با 

جديت تمام مطرح است. 
     بيوتروريسم

ژائو ليجي��ان، س��خنگوي وزارت خارجه چين، 
روز دوشنبه 17مارس از وجود داليل و مداركي 
گفت كه نشان مي دهند آژانس اطالعات مركزي 
امريكا، سيا، عامل شيوع ويروس كرونا در چين 
بوده اس��ت. او مدعي ش��د كه كوويد19 توسط 
دانش��مندان امريكايي و در س��ال2015 توليد 
شده است. او چهار روز قبل هم اتهام مشابهي به 
امريكايي ها زده بود اما آن دفعه به جاي سازمان 
سيا ارتش امريكا را متهم به شيوع ويروس كرونا 

در چين كرده ب��ود و در صفح��ه توئيتري خود 
نوشت: »امريكا يك توضيح به ما بدهكار است.« 
پيش از اين هم زمزمه هايي در مورد نقش امريكا 
در توليد ويروس كرونا و انتقال آن به چين مطرح 
بود به نحوي كه ش��بكه هاي اجتماعي در چين 
اشاره به مس��ابقات ارتش هاي جهان مي كردند 
كه دست بر قضا در ش��هر ووهان چين و در ماه 
اكتبر يا حدود دو ماه قبل از شيوع كرونا در اين 
شهر برگزار ش��د و امريكا هم با 17تيم و بيش از 
280ورزشكار و تعداد قابل توجهي از همراهان 
در اين مس��ابقات ش��ركت كرده ب��ود. روزنامه 
نيويورك تايمز در 13مارس و با مقاله اي به قلم 
استفان لي مايرس پاسخ اين مقام چيني را داد 
و سخنان ليجيان را يك »استراتژي ديپلماتيك 
تهاجمي و جنجالي جدي��د« توصيف كرد كه به 
نيت انحراف افكار عمومي از اقدامات اشتباه چين 
در هفته هاي نخست شيوع بيماري اجرا مي شود. 
رد و بدل شدن اين دس��ت ادعا ها و پاسخ ها طي 
مدت اخير ادامه داش��ته و البت��ه در اين زمينه 
نمي توان تنها با اس��تناد به نظريه توطئه توهم 
كه حاال خودش مبدل به توطئه توهم مضاعفي 
شده، احتمال بيوتروريس��م را در مورد ويروس 

كرونا رد كرد. 
در هر صورت، فرضيه بيوتروريس��م را نمي توان 
در اين زمين��ه ناديده گرفت چن��ان كه در يك 
بحث طوالني و مفصل مي توان شواهد متعددي 
بر س��ناريوهايي آورد كه امريكا متهم رديف اول 
در انجام عمليات بيوتروريس��م و اشاعه ويروس 
كرونا در چين است. يكي از اين شواهد خشنودي 
تعجب برانگيز ويلب��ر راس، وزير صنعت تجارت 
امريكا از ش��يوع كرونا در چين ب��ود كه در 30 
ژانويه و طي مصاحبه اي با شبكه فاكس بيزنس 
گفت، شيوع بيماري كرونا مي تواند تاثير مثبتي 
بر اقتصاد امريكا داشته باشد چراكه به گفته وي 
»اين امر به تسريع بازگشت شغل ها به امريكاي 
شمالي كمك خواهد كرد.« سخنان راس آنقدر 
عجيب بود كه حتي در داخل امريكا هم به شدت 
با آن مخالفت ش��د از جمله سيمون باپتيست از 
نشريه اكونوميست كه در مصاحبه اي با بي بي سي 
گفت كه اين ويروس جديد ممكن اس��ت تاثير 
منفي بر اقتصاد امريكا بگذارد زيرا »چين هنوز 
هم يك بازار كالن براي امريكاست.« تفاوت هاي 
قابل تأمل كوويد19 با س��ارس و مرس، ميزان 
شيوع سريع با نرخ پايين مرگ و مير در مقايسه 
با آن دو، پيچيدگي رفتار و مش��خصات عجيب 
كوويد19 از جمله شواهدي است كه دستكاري 
ژنتيكي آن را تقويت مي كند تا اينكه صرف يك 

جهش طبيعي ويروسي باشد و اين نكته اي است 
كه برخي از متخصصان درگير با اين ويروس هم 

آن را تأييد كرده اند. 
     جهان كرونايي

آيا ي��ك حيوان، ي��ك پانگولي��ن كوچك باعث 
انتقال كوويد19 به انسان ش��ده يا آن محصول 
آزمايش��گاه هاي عظي��م مخفيانه اي اس��ت كه 
نه تنها احتم��االً اين ويروس را تولي��د كرده اند 
بلكه برنامه هاي گس��ترده تري در زمينه جنگ 
بيولوژيك دارند. مش��كل اين است كه نمي توان 
به طور قطع و يقين پاسخ روشني به اين مسئله 
داد تا تكليف يكي از اين دو احتمال معلوم شود، 
چنان كه اگر حتي عامل حيواني هم به طور قطع 
تأييد شود باز عامل انس��اني محتمل است. اين 
مشكل باعث مي ش��ود تا عامل اشاعه كوويد19 
همواره در س��ايه باقي بماند تا بتواند در موقعي 
ديگر ب��از نظم جهان��ي را به هم بزن��د. در واقع، 
مسئله تنها اين نيس��ت كه يك ترس از عوامل 
پنهاني اشاعه اين ويروس همانند خود بيماري 
امنيت جهاني را تهديد مي كند بلكه عدم آمادگي 
اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و حتي اخالقي با 
شيوع اين ويروس نشان داد كه خود نظم جهاني 
تا چقدر غيرقابل اعتماد است. بازارهاي بورس در 
روز دوشنبه 10مارس چنان روز بدي را پشت سر 
گذاشتند كه بازار وال استريت مجبور شد تنفس 
15دقيقه اي اعالم كند تا كارگ��زاران اعتماد به 
نفس خود را به دست بياورند؛ تدبيري كه نتيجه 
نداد و س��قوط ش��اخص ها ادامه يافت. از سوي 
ديگر، هجوم  به مغازه ها براي تهيه اقالم خوراكي 
و بهداش��تي نمونه ديگري از ترس عمومي را در 
جوامع پيشرفته اروپايي به نمايش گذاشت كه در 
آن خبري از آرامش هميشگي به سيستم موجود 
ديده نمي شد و ترس عمومي تا آنجا پيش رفته 
كه به راحتي اصول و قواع��د اوليه اخالقي زير پا 

گذاشته مي شود. 
اين ت��رس عموم��ي تاكن��ون به اين س��طح از 
گستردگي ديده نشده بود به خصوص اينكه يك 
نوع اعتماد عمومي در زير س��ايه پيشرفت هاي 
علمي و پزشكي وجود داش��ت و گمان مي رفت 
با تكيه به اين پيشرفت ها مي توان تمدن و نظم 
جهاني را در امان نگه داشت. كنترل سريع سارس 
و مرس در يك دهه قب��ل به اين اطمينان خاطر 
دامن زد اما حاال ويروسي به ميدان آمده كه كمتر 
كشنده است ولی سرعت شيوع آن تعجب برانگيز 
است. يك فرد بريتانيايي به تنهايي باعث آلوده 
شدن چند فرانس��وي، ايتاليايي و اسپانيايي بود 
كه آنها به نوبه خود زنجيره انتقال ويروس را در 
كش��ورهاي خود ايجاد كردند. جالب اين است 
آن بريتانيايي بعد از بس��تري شدن و اتمام دوره 
بيماري بهبود يافت اما هم باعث اشاعه بيماري 
در چندين كشور اروپايي و هم مرگ چندين نفر 
ديگر ش��د. همين يك مورد نش��ان مي دهد كه 
نمي توان امنيت فردي و جمعي را در جهان امروز 
با حد و حدودي معين و مشخص به دست آورد و 
يك ويروس مي تواند به راحتي قلمروهاي علوم 
بشري را در هم بشكند و نه تنها باعث اختالل در 
نظام سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي يك كشور 
بلكه تمامي جهان شود. مي توان به جرئت گفت 
كه امنيت و نظم جهاني بعد از جنگ جهاني دوم 
به اين س��و تا اين حد تهديد نش��ده بود و از اين 
بدتر اينكه نمي توان حدس زد ويروس بعدي با 
چه مش��خصات و نامي دوباره ظاهر خواهد شد. 
در واقع، حس اعتماد و اطمين��ان به آينده نظم 
و امنيت جهاني چنان تحت تاثير كوويد19 قرار 
گرفته كه به نظر نمي رسد هيچ معاهده يا پروتكل 
بين المللي بتواند اين حس را بازگرداند و به اين 
جهت است كه بايد از مش��خصات ديگري براي 
امنيت در جهان كرونايي گفت؛ مشخصاتي كه 
به طور كلي متفاوت با مشخصات شناخته شده 

فعلي هستند. 
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پس از ناكامي 
سيدمحسنطاهري

دورنما
اح��زاب رژيم 
ن�يستي  صهيو
در تشكيل دولت در پي دو انتخابات سراسري 
در عرض يك س��ال )2019) در اين كشور، 
سومين انتخابات سراس��ري نيز دوم مارس 
س��ال 2020 برگ��زار ش��د. در دو انتخابات 
گذشته، به دليل عدم كسب آراي كافي توسط 
احزاب و تضاد ديدگاهي بين آنها تالش هاي 
پارلمان رژيم صهيونيس��تي براي تش��كيل 
دولت بي حاصل ماند. نتايج به دست آمده از 
دور سوم انتخابات كنست نشان از ادامه روند 
دو دوره گذش��ته را به نمايش گذاش��ته كه 
نتيجه اي ج��ز خس��تگي و نارضايتي عميق 
جامعه صهيونيس��تي از طوالني شدن روند 
تشكيل دولت و بالتكليفي سياسي حاكم بر 
اين رژيم را در بر ندارد.  تالش دو جناح اصلي 
رقيب يعني ليكود و آبي و سفيد براي كسب 
مقام نخست وزيري در دور س��وم هم پيروز 
قطعي نداشت تا بحران بي سابقه سياسي اين 
رژي��م براي تش��كيل دولت همچن��ان ادامه 
داشته باشد و تالش ها براي فائق آمدن بر اين 

چالش با اما و اگر هاي فراواني روبه رو باشد. 

نتاي��ج نهايي و تأييد ش��ده از س��وي كميته 
مركزي انتخابات دور سوم رژيم صهيونيستي 
نش��ان مي دهد كه ح��زب ليكود با كس��ب 
36كرس��ي، ائتالف آبي و س��فيد با كس��ب 
32كرسي و فهرست مشترك عربي با كسب 
15كرسي در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.  
احزاب راست گرا به رياست نتانياهو در مجموع 
58كرسي كسب كرده اند. در نتيجه نتانياهو 
بدون حمايت احزاب ديگر قادر به تش��كيل 
دولت نخواهد بود، زيرا براي تش��كيل دولت 
نياز ب��ه ايجاد ائتالف اكثريت 61كرس��ي در 
كنست دارد كه عماًل در رسيدن به آن ناكام 
مانده اس��ت. احزاب راس��ت ميانه به رياست 
بني گانتس هم به 40 كرسي دست يافته اند. 
حزب اس��رائيل خانه ما به رياس��ت آويگدور 
ليبرمن هم هفت كرسي كسب كرده و همانند 
دو دور انتخابات قبلي در آوريل و س��پتامبر 
سال 2019، نقش تعيين كننده اي در تشكيل 
يا عدم تش��كيل دولت جديد خواهد داشت. 
حمايت هاي كلي اعراب اسرائيلي و همچنين 
آويگدور ليبرمن از بني گانتس موجب ش��د 
تا رووين ريولين رئيس رژيم صهيونيس��تي، 
رئيس ائتالف آبي و س��فيد را مأمور تشكيل 
كابينه كند. قابل ذكر است در تاريخ 71ساله 
رژيم صهيونيس��تي براي اولين بار است كه 
چنين مشكلي در تش��كيل كابينه به وجود 
آمده است. حال سؤال اين است كه تا چه حد 
احتمال موفقيت گانتس در تش��كيل كابينه 
وجود دارد، شكست وي چه مسائلي فراروي 
اين رژيم قرار خواهد داد. براي پاس��خ به اين 

سؤاالت بايد موارد زير را مدنظر داشت. 

1- به گزارش جروزالم پست، »بني گانتس« 
رئيس ائتالف سياسي آبي و سفيد از فهرست 
مشترك اعراب خواسته است تا با آنها دولت 
ائتالفي تشكيل دهد. گانتس در اين ارتباط 
از س��ه حزب از مجموع چهار حزب عربي كه 
فهرست مشترك اعراب را تشكيل مي دهند 
خواسته است تا با تشكيل يك كابينه ائتالفي 
مانع از برگزاري دور چهارم انتخابات پارلماني 
در فلسطين اش��غالي ش��وند.  از سوي ديگر 
نتانياهو براي شكستن اين بن بست به عنوان 
آخرين شانس تش��كيل دولت توسط خود، 
اميدوار است كه بتواند بخشي از آرای ائتالف 
مقابل را پس از ب��روز اختالفاتي ميان حزب 
آبي و سفيد بر سر تالش براي اتحاد با ليست 
مشترك عربي به عنوان سومين ائتالف پيروز 

انتخابات، به دست آورد. 
جبهه گيري دو تن از نمايندگان راست گراي 
 Zvi Hauser حزب آبي و سفيد به نام هاي
و Yoaz Hendel نسبت به تشكيل دولت 
در ائتالف آبي و س��فيد با ليس��ت مشترك 
عربي موجب اميدواري نتانياهو شده است، با 
اين حال به نظر مي رسد با توجه به مخالفت 
چهره هاي راست گرا و ناراضي آبي و سفيد با 

تداوم نخست وزيري نتانياهو، پياده شدن آنها 
از كشتي ائتالف ميانه روها، موفقيت نتانياهو را 

موجب نخواهد شد. 
2- آيا اسرائيل در سال 2020 آماده پذيرش 
مش��اركت واقعي اعراب در باالترين س��طح 
قدرت است؟ در طول دو دهه گذشته تغييرات 
مهمي در جامعه صهيونيستي به وجود آمده 
است. تا اواخر قرن بيس��تم، اكثريت زيادي 
از صهيونيس��ت هاي ساكن س��رزمين هاي 
اشغالي سكوالر بودند چراكه بيشتر جمعيت 
مهاجرنشين اراضي اش��غالي را مهاجراني از 
مبدأ اروپاي شرقي و مناطق تحت حكمراني 
كمونيست شوروي تشكيل مي داد در حالي 
كه اكنون وضعي��ت كاماًل دگرگون ش��ده و 
راس��ت گرايي و نژادپرس��تي بي��ش از پيش 
افزاي��ش يافته اس��ت. در س��ال 2019 يك 
نظرسنجي توسط مركز افكار و سياست هاي 
عموم��ي گوتمن در موسس��ه دموكراس��ي 
اس��رائيل نش��ان مي دهد ك��ه 50درصد از 
صهيونيست ها با حضور احزاب عربي مخالف 
هستند به طوري كه حمالت نژادپرستانه عليه 
شهروندان عرب به شدت افزايش يافته است. 
مخالفت ها به حدي است كه حتي گانتس كه 
ادعای رهبري احزاب راس��ت ميان��ه رو را در 
اراضي اشغالي دارد در س��خناني عمومي در 
مورد توافق با ليس��ت عربي اعالم مي كند كه 
»اين دولتي نيس��ت كه ما مي خواستيم« تا 
براي اقناع مخالفان خ��ود را ناچار و ناگزير به 

ائتالف با اعراب نشان دهد. 
همچنين نبايد از ياد برد كه هنوز مش��خص 
نيست حزب افراطي و راس��ت گراي ليبرمن 

آيا به چنين تالش��ي مي پيوندد؟ با توجه به 
اختالف عميق ليبرمن و ليس��ت عربي شايد 
بتوان راهكار اصلي گانتس را در سخنان ياير 
الپيد رهبر حزب Yesh Atid و نامزد دوم 
حزب آبي و سفيد مشاهده كرد كه گفته بود 
نمايندگان ليس��ت عرب بايد فقط يك بار به 
دولت پيش��نهادي گانتس رأي اعتماد دهند 
اما پس از آن هيچ نقشي در كابينه ايفا نكنند. 
اين يعني نمايندگان ليست عربي تنها براي 
خ��ارج ك��ردن نتانياه��و از دور وارد ائتالفي 
ساختگي شوند اما هيچ سهمي از پيروزي با 
داشتن 15كرسي نداش��ته باشند؛ موضوعي 
كه بعيد به نظر مي رسد رأي دهندگان عرب 

آن را بپذيرند. 
3- همزمان با اعالم اقدامات جديد بهداشتي 
در سطح عمومي به منظور مقابله با گسترش 
سريع ويروس كرونا در سرزمين هاي اشغالي، 
نتانياهو خواستار تشكيل يك دولت اضطراري 
»بدون قيد و شرط« براي مدت زمان محدود 
شد اما آيا واقعاً بحران كرونا مي تواند به صورت 
معجزه آسا، بحران سياسي در سرزمين هاي 

اشغالي را حل كند؟
پيش از برگزاري س��ومين انتخابات طي يك 
س��ال اخير، رئيس رژيم صهيونيستي از هر 
دو طرف خواس��ت در مورد تش��كيل دولت 
اكثريت به توافق برسند تا از برگزاري سومين 
انتخابات جلوگيري شود. در آن برهه گانتس 
از پذي��رش اين ام��ر خودداري ك��رد چراكه 
اميدوار بود با نزديك ش��دن به مهلت پايان 
مصونيت قضايي نتانياه��و و برگزاري دادگاه 
بررسي جرائم مالي وي و خانواده اش، شرايط 
براي پيروزي در انتخابات سوم و تشكيل دولت 
بدون ائتالف با ليكود فراهم خواهد شد. اكنون 
نيز به نظر مي رسد گانتس تمايلي به تشكيل 
چنين ائتالفي نداشته باش��د، از سويي ديگر 
پيشنهاد تشكيل ائتالف و در نتيجه طوالني تر 
ش��دن روند تش��كيل دولت اين فرصت را به 
نتانياه��و مي دهد تا به تعميق ش��كاف ميان 
ليبرمن، ليس��ت مش��ترك عربي و گانتس 
بپردازد. همچنين از بع��دي ديگر نتانياهو با 
توجه به وضعيت بحراني شيوع كرونا و انتظار 
عمومي رأي دهندگان مبني بر انجام س��ريع 
اقدامات كنترلي و پيشگيرانه از سوي دولت و 
كنار نهادن نزاع هاي سياسي، براي آنكه خود را 
چهره اي مسئوليت پذير معرفي كند، پيشنهاد 
ائتالف را به حزب رقيب ارائه كرد؛ پيشنهادي 
كه اگر گانتس آن را رد مي كرد مي توانس��ت 
تبعات منفي براي او داش��ته باشد و خوراك 
تبليغاتي را در اختيار نتانياهو قرار مي داد، لذا 
با وجود عدم تمايل واقعي گانتس به ائتالف با 
نتانياهو وي اعالم كرد كه حزب آبي و سفيد 
تحت رهبري وي »از مبارزه مش��ترك عليه 
گسترش ويروس كرونا حمايت خواهد كرد.«  
در مجموع مي توان به اين نتيجه رس��يد كه 
گانت��س حكومت وحدت مل��ي را رد خواهد 
كرد، لذا راه هاي باق��ي مانده براي برون رفت 

اين رژيم از اين بحران عبارتند از:
1- احتمال كمرنگ كنار رفت��ن نتانياهو به 
عنوان مان��ع اتحاد ليكود و ح��زب ليبرمن و 

تشكيل كابينه راست افراطي. 
2- انحالل مجدد كنس��ت و گرفتار ش��دن 
صهيونيس��ت ها در چرخه انتخابات چهارم و 

تشديد بن بست سياسي در اين رژيم. 
3- برگزاري انتخابات مستقيم نخست وزيري 
و رأي اس��رائيلي ها ب��ه دو يا س��ه كانديداي 
مش��خص، همانند روندي كه در س��ال هاي 
1999 و 2001 در اين رژيم رخ داد و افرادي 
مانند ايهود باراك و شارون بدين روش نخست 
وزير شدند كه به دليل مشكالت بعدي مجدداً 
مجبور به برگزاري انتخابات پارلماني شدند. 

امنيت جهاني زير شالق »كرونا«
هيچ چيز بعد از جنگ جهاني دوم، اين قدر امنيت را تحت تأثير قرار نداده است

 اما و اگرهاي تشكيل كابينه 
رژيم صهيونيستي

ي  يي تك و ت ان ه   وا ي و  تور م ه  ر ب ن
ي و  ن ر ا  ا هاي  ت ا ي و  ي ارا ت ت  ي و
ا  ر هي ه  ي ك ر امالك ك وق ا و  ان ه  يي نام ا   م
ال  نا و ام ت ا ار  ر ا ر  ت ور مس ك و م ان ر  ر  من
ي  ر گر ا ا ص نه گي و راي  ي ور ر اما م تا  شهر

ر ي مي گ گه ل  ي ر  ه ش و ب ال  ت ا جه

–
رزن  ي  ا ي  راب ه ا ت ا اي ن ا  ي بن ر   
ت  ا س ا ب ت ا ا  ان يك ه شش ت ب ي نس
ه از ما  وا اري ش م ا ري   مترمرب 

ري ه اك اي نورا ي  ر

–
ت  ر نس رزن امي ر  ي نيكو اي م ا  ي بن ر   
ي  روش ه  ار  ا ان ان يك ا از شش ان مش ه  ه  ب
ه از  وا اري ش م ا ري ت   مترمرب  ا س ب

اماني ي  ان ن ي  اي  ي   كي ر ما
ت  ر نس رزن امي ر  ي نيكو ا اي ه ا  ي بن ر   
ي  روش ه  ار  ا ان ان يك ا از شش ان مش ه  ه  ب
ه از  وا اري ش م ا ري ت   مترمرب   ا س ب

اماني ي  ان ن ي  اي  ي   كي ر ما

–
ه  را ب المي اي وري ا ه ت ج و ا  ي بن ر   

ا  ان يك ه شش ت ب ا نس ي وزار ورز و جوان گ اين ن
اري ش م  ري ت   مترمرب   ا س ا ب ت ا

اماني ي  ي م ص اي ابراهي ي   ه از ما ر وا ا
–

ي  رزن ا ي بني  ري بن ا ا ن اي  ا  ي بن ر    
ه زمي  ان ي  ا از شش ان مش ه  ه  ت ب نس
ه زاين رو   ان اژ رو ر از  ش ا  ا اورزي ب كش
ت  متر مرب از  ا س ا ب به ه  ن ا و توزي  ان

وق ال  ي  كي ر ما
ي  رزن  ي  ي بن ري بن ا و ن اي ي ا  ي بن ر   
ان ي  ا از شش ان مش م  ه ي و ني ت ب ر نس اك
ه  ان اژ رو ر از  ش ا  ا اورزي ب ه زمي كش
ت  ا س ا ب به ه  ن ا و توزي  ان زاين رو  

وق ال  ي  كي ر ر مرب  از ما   مت
ي  رزن  ي  ي بن ري بن ا ي ن س اي  ا  ي بن ر   
ان ي  ا از شش ان مش م  ه ي و ني ت ب ر نس اك
ه  ان اژ رو ر از  ش ا  ا اورزي ب ه زمي كش
ت  ا س ا ب به ه  ن ا و توزي  ان زاين رو  

وق ال  ي  كي ر ر مرب از ما  مت
ي  ت ت  ي ي و يي تك و ت ان ا   ه موج م ب
ت  ي نس گه ي اي  ن ر ا  انهاي  ت ا ي و  ارا
ري  ه  روز از  اص ه  ت ب و نوب ر  ر  ك وق ا ال  ه ام ب
ا  ر صورتي كه اش ي و  گه ي  ار و م نتش يرا ه ك روزنام
ا  و م ا  ن باي ت ته باش اش ي  ترا ر ا ا را ص ه  ين ب

اق  هرها و از تاري ا ر ش ي  گه ي  ار او از تاري انتش
نا و  ت ا ار  ه ا و را ب را  ت تاها ا ر رو ي  گه
ر باي  ت اين م ي ا ن يم و ر اما تس ال  ام
م  ي ه ت ر ب ا را م ت يم ا ا از تاري تس ر يك
م  ي ي ت اي و گواه ل ن ي م وم گا  ا ه  ت ب وا ا
ل  وي اما ت ال  نا و ام ت ا ار  ه ا ت را ب وا ا
م  ك ه  ه ارا و ب ت موك ا  ام ور ا ر اي ص ه 
انوني  ت  ر مه را  ت ه ا ي ك ر صورت ت  گا ا ا ي 
ه  ت ب وا ا م  ي ي ت ر گواه ت ا م ر ي ل ن واص
ر  ا ل م ت م ار  ه نكن ا ل را ارا ي م وم گا  ا
ت  كي ن ما ور  اي و ص ت مي ن كي ن ما ور  ه ص ب

و  واه ب گا ن ا ه  رر ب ه مت مان از مراج

ه  ه شن تاري انتشار نوبت او  
ه  هارشن و  تاري انتشار نوبت 

ي  ت وز  ر  ت ا م هرون او ش ه ي نها ت و ارا  "ا
ت  كي نا ما وي ا ت ت اما جه تا  شهر
ا  تري ت ا كا ي ت ج كي نا ما ه ا و ب ه اي  تر
اما وا  وامال  نا ت ا ار  ه ا ب
رمايي  ه  ا مراج ي ا ما ياب ا   ه ا ش ر مي
ا  م ه  ه هرگون ه ارا ر ك ر مي گ ك ا مت ن
ار  ي  ن انون ت  ا مه ي  از ات كترونيك ا
ر  ت ت ب كي نا ما ه ا ا   ب ر م ر  من

"ت                   واه ش  ا 

يه ا و 
نا و امال كشور ت ا ازما 

تياري ا و ب هارم تا  نا و امال ا ت ا ار كل  ا

ي  يي تك و ت ان ه   وا ي و  تور م ه   ب
ن  ا  ا هاي  ت ا ي و  ي ارا ت ت  ي و
ر  ك وق ا و  ان ه  يي نام ا   ي و م ر
ر  ت ور مس ك و م ان ر  ر  ا من ر هي ه  ي ك امالك
گي  ي ور ر هركر م ال ش نا و ام ت ا ار  ر ا
ه  و ب ال  ت ا ي جه ر گر ا ا ص نه و راي 

ر ي مي گ گه ل  ي ر  ش

ي  هكر يني  س ا ا اي رامي نيك ي  ر  
ا از  ه مش ار ص  ه ه و  از  ه ي ت ب نس
ي و زمي  جر ور  ان ك ه ش  و  ا و  ت ه
اري  ري ر مرب  ت  مت ا ه مس ه ب مت
ي ر ه ن  ش ر ه  ا ي  ه از  وا ش م ا

يني  س ا ا ي نيك اي كام ي  ر   
ي ص  ه و  از  ه ي ت ب ي نس ر هك
ور  ان ك ه ش  و  ا و  ت ا از ه ه مش
ر  ت  مت ا ه مس ه ب ي و زمي مت جر
ه  ا ي  ه از  وا اري ش م ا ري مرب 

ي ر ه ن  ش ر
ي  ر هك ور  وا يو  اي ج ي  ر   
ه  ه ص  ا و  ت ه و ه ه ي  ت ب نس

ه  ان ي  ه ش  و  ا و  ت ا از ه مش
ر  ت  مت ا ه مس ي ب جر ور  زمي ك
ه  ا ي  ه از  وا اري ش م ا ري مرب 

ن  ش ر

ت  اني نس ش ري ه ي ر اي نا ي  ر   
ت  ا ه مس ا ب ت ا ا  ان ي ب ه شش ب
ه از  وا اري ش م ا ري ر مرب    مت

ا بي ه جه ت ا ن

هركي  ا ش هرم ت  م  ان ي  ر   
ا  ان ي ب ا از شش ان مش ه  ه  ت ب نس
اري ش  ري ت  متر مرب  ا ه مس ا ب ت ا
هركي  تي ش و ي  ي  وروز  ه از ن وا م ا
ت  هركي نس ور ش ي  م  ا اي  ي  ر  
ت   ا ه مس ه ب ان ا  ان ي ب ه شش ب
ي  ي  ه از  وا اري ش م ا ري ر مرب  مت

هركي ور ش
ت  ي ي و يي تك و ت ان ا   ه موج م ب

ي  ن ر ا  ا هاي  ت ا ي و  ي ارا ت
ت  و نوب ر  ر  ك وق ا ال  ه ام ت ب ي نس گه اي 
ار و  نتش يرا ه ك ري روزنام ه  روز از  اص ه  ب
ه  ين ب ا  ه اش ي ك ر صورت ي و  گه ي  م
ا  و م ا  ن باي ت ته باش اش ي  ترا ر ا ا را ص
هرها و از تاري  ر ش ي  گه ي  ار او از تاري انتش
ار  ه ا و را ب را  ت تاها ا ر رو ي  گه اق  ا
ي ا  يم و ر هركر تس ال ش نا و ام ت ا
يم  ا از تاري تس ر ي م ر باي  ت اين م ن
گا  ا ه  ت ب وا ا م  ي ه ت ر ب ا را م ت ا
ت را  وا ا م  ي ي ت اين و گواه ل ن ي م وم
ر اي  ه  ل  وي هركر ت ت ش ار  ه اي ا ب
ي  م  ك ه  ه ارا و ب ت موك ا  ام ور ا ص
ت  ر مه را  ت ه ا ي ك ر صورت ت  گا ا ا
م  ي ي ت و اه ر گ ت ا م ر ي ل ن ي واص انون
ه نكن  ل را ارا ي م وم گا  ا ه  ت ب وا ا
ت  كي ن ما ور  ه ص ر ب ا ل م ت م ار  ا
ه  ت مان از مراج كي ن ما ور  اي و ص مي ن

و واه ب گا ن ا ه   رر ب مت

ه  هارشن و  ه  نوبت  ه شن نوبت او  

يه ا و 
نا و امال كشور ت ا ازما 

تياري ا و ب هارم تا  نا و امال ا ت ا ار كل  ا
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد بهمن مهدي پور

مزار بابا قسمت بهمن شد

  آرمان شريف
س��الي كه در حال گذراندن آخرین روزهایش 
هس��تیم، اتفاقات زیادي به خ��ود دید. برخي 
از ای��ن اتفاقات غمي ب��زرگ در دلمان نش��اند 
و غصه دارم��ان ك��رد. ش��هادت ناجوانمردانه و 
مظلومانه سردار قاسم س��لیماني یکي از همان 
اتفاقات��ي بود كه دل هم��ه ایرانی��ان را لرزاند و 
عزادارشان كرد. باور رفتن حاج قاسم براي مردم 
ایران بسیار سخت بود و خیلي ها شهادت سردار 
بزرگ ش��ان را باور نمي كردند. آنها كه عاشقانه 
و از صمیم قلب حاج قاس��م را دوس��ت داشتند 
در روز تشییع پیکرش س��نگ تمام گذاشتند و 
با حضورش��ان وحدت و بزرگي ایرانیان را نشان 

دادند. 
اگر بخواهیم ب��راي س��ال 1398 یک چهره 
انتخاب كنیم، آن چهره كس��ي جز حاج قاسم 
سلیماني نخواهد بود؛ مردي كه مردم در خالل 
جنگ با تروریست ها در س��وریه با دالوري ها 
و شجاعتش آش��نا ش��دند و فهمیدند وجود 
مرداني چون سردار سلیماني چه نعمت بزرگي 
براي امنیت كشورمان است. اگر حاج قاسم و 
رزمندگان مدافع حرم نبودند، تروریست ها در 
برنامه هایشان به دنبال تهاجم به ایران بودند و 
با نزدیک شدن به مرز هاي كشورمان فکرهاي 
شومي در سر داشتند. حاج قاسم و نیروهایش 
با شجاعت تمام، كاري كردند تا تروریست هاي 
وهابي و تکفیري این فکرهاي ش��وم را با خود 
به گور ببرند و فکر هرگونه تجاوز و تهاجم را از 

سرشان بیرون كنند. 
براي عموم مردم پاس��داري هاي حاج قاس��م 
از زمان نبرد با تروریس��ت ها بیشتر مشخص 
ش��د، ولي آنها كه اهل جبهه و جنگ هستند 
نقش مهم ای��ن فرمان��ده دلی��ر را در جریان 
عملیات ه��اي مختلف به یاد دارن��د. فرمانده 
لش��کر 41ثاراهلل)ع( به هم��راه نیروهایش در 
عملیات هاي مهم و سرنوشت ساز زیادي حضور 
داش��ت و عملکرد درخش��انش عامل مهمي 
در موفقیت رزمندگان بود. هنوز بس��یاري از 
رزمندگان ش��جاعت حاج قاس��م در عملیات 
بزرگ كربالي5 را ب��ه یاد دارن��د و مي دانند 
نیروهاي لشکر در عملیات هاي بدر و خیبر چه 

سختي هایي را به جان خریدند. 
حاج قاس��م عمرش را ب��راي امنی��ت و دفاع 
از تمامی��ت ارضي ای��ران گذاش��ت. وقتي در 
دوران جوان��ي، صدام با لش��کرهاي مجهزش 
به ای��ران حمله كرد، از هم��ان ابتدا در جنگ 
حضور داش��ت و به همراه دیگر نیروها اجازه 
نداد نقش��ه هاي دیکتاتور عراق براي اش��غال 
خاک ایران محقق شود و سال ها بعد در دوران 
میانس��الي زماني كه فهمید تروریس��ت ها به 
دنبال همان نقشه هاي شوم دیکتاتور معدوم 
عراق هس��تند، خودش را به خط مقدم جبهه 
رساند و اجازه نداد تروریس��ت ها نزدیک مرز 

ایران شوند. 

ش��هید س��لیماني قهرمان بزرگ ملت ایران 
اس��ت؛ قهرماني كه به دور از عنوان و اس��م و 
رسم، در گمنامي كارش را مي كرد و به چیزي 
جز امنیت ای��ران فکر نمي كرد. حاج قاس��م 
یک م��رد بزرگ ب��ا آرمان ه��اي متعالي بود. 
هم��واره لبخندي بر لب داش��ت و با مهرباني 
با نیروهایش برخورد مي كرد. در سخت ترین 
ش��رایط مهرباني از چهره و چشم هایش محو 
نمي شد. نیروهایش به وجود فرماندهي چون 
سردار سلیماني عشق مي ورزیدند و وجودشان 

قوت قلب همه بود. 
حاج قاس��م در زم��ان حیات از كار سیاس��ي و 
جناحي دوري كرد و وجودش عامل اتحاد مردم 

و گروه هاي سیاسي بود. او تنها به حفظ وحدت 
و قدرت ایران فکر مي كرد و هدفش سربلندي 
كش��ور بود. س��ردار س��لیماني به هیچ گروه و 
جناحي دلبستگي نداشت و قلبش فقط براي 
این آب و خاک مي تپید. سربازي بود كه براي 
ایران از تمام زندگي اش گذش��ته بود و جهاد و 

خدمت هدف هاي واالي زندگي اش بودند. 
شهادتش نیز عاملي جهت وحدت مردم ایران 
ش��د. در روزهایي كه مردم ایران بیشتر از هر 
زمان دیگري ب��ه اتحاد و حف��ظ وحدت نیاز 
داشتند، همه زیر تابوت سردار سلیماني جمع 
شدند و یکي از بزرگ ترین اجتماعات انساني 
را رقم زدند. در روز تش��ییع پیکر حاج قاسم، 
از طیف هاي مختلف سیاسي با طرز فکرهاي 
مختلف حضور داشتند. همه به عشق حاج قاسم 
و براي ای��ران آمده بودند تا ب��ا قهرمان بزرگ 

كشورمان وداع كنند. 
امسال را با یاد و نام شهید حاج قاسم سلیماني 
به پایان مي رسانیم تا فراموش نکنیم ایشان و 
ش��هداي مدافع حرم در طول این سال ها چه 
جانفشاني هایي براي ایران كردند. در روزهایي 
كه ما با راحتي و آسودگي روزگار مي گذراندیم 
و بدون اینک��ه چیزي متوجه ش��ویم، آنها در 
س��خت ترین شرایط با دش��من مي جنگیدند 
و اجازه نمي دادند آرام��ش زندگي مان به هم 
بخورد. نام حاج قاسم تا همیشه در قلب هایمان 
زنده خواهد بود و تا ابد قدردان مجاهدت هاي 

این فرمانده شجاع و خوشرو خواهیم بود.

براي سردار شهيد حاج قاسم سليماني  که زمستان امسال مظلومانه به شهادت رسيد 

تا ابد قدردان مجاهدت هايش هستيم

 فريده موسوي
چند وقت پيش مطلبي در خصوص ش�هيد 
بهمن مهدي پور منتشر کرديم. اين شهيد 
بزرگوار برادري به نام بهمن داشت که چند 
سال بعد، او نيز در جبهه هاي دفاع مقدس به 

شهادت رسيد. 
اين بار سراغ بهرام مهدي پور، برادر شهيدان 
رفتيم تا در گفت وگو با وي، فرازي از زندگي 
شهيد بهمن مهدي پور را تقديم حضورتان 

کنيم. 
برادر شهيد مي گفت: پس از شهادت صادق، 
پدرم�ان کن�ار م�زار او، قبري خال�ي براي 
خودش نگه داش�ت؛ قبري براي خودش که 
قس�مت بهمن ش�د. روايت هاي اين برادر 

شهيد را پيش رو داريد. 
  برادر دوقلو

بهمن یک س��ال از من كوچک تر بود، من متولد 
45 هس��تم و او متولد 46 بود. ب��ه خاطر فاصله 
سني كمي كه داشتیم همه فکر مي كردند دوقلو 
هستیم.  از نظر عاطفي خیلي به هم نزدیک بودیم. 
بهمن بچه آرامي بود و از كودكي نشان مي داد كه 

چه آینده اي در پیش دارد. 
موق��ع نوجواني هاي مان مصادف با انقالب ش��د. 
ش��هید بعد از پیروزي انقالب، جذب بسیج شد و 

مسیر زندگي اش تغییر كرد. 
كمتر در خانه پیدا مي ش��د و اغلب در مس��جد و 
بسیج فعالیت مي كرد. راهي كه شروع كرده بود تا 

شهادت ادامه پیدا كرد. 
  معاف از خدمت

بعد از شهادت صادق، طبق قانون یکي از برادرانش 
معاف مي شد. چون من به عضویت سپاه درآمده 

بودم، معافیت از خدمت نصیب بهمن شد. 
مي توانس��ت به خدمت س��ربازي نرود، از طرفي 

شهادت صادق هم باعث شده بود خانواده نسبت 
به حضور او در جبهه حساس ش��وند ولي بهمن 
نگاه دیگري به موضوع جنگ و به معافیت و این 
مسائل داشت، به همین خاطر در حالي كه كارت 
پایان خدمت توي جیبش ب��ود، داوطلبانه راهي 

جبهه شد. 
  آرام و سربلند

بهمن آرام و س��ربه زیر بود. یک��ي از خصوصیات 
باارزشش این بود كه همیشه نمازش را در مسجد 

مي خواند. احترام به والدین نکته اي بود كه به نظر 
من، بهمن را تا شهادت باال برد. 

چشم پاک بود و رفتار حس��نه اش باعث مي شد 
مورد توجه همه باشد. همیشه عاشق جبهه رفتن 
و حضور در مناطق عملیاتي بود، ولي این شوق بعد 

از شهادت صادق دوچندان شد. 
دیگر بهمن آن آدم س��ابق نبود. ب��ار آخر جبهه 
رفتنش فرق داش��ت، گفتیم نرو تو را از خدمت 
معاف كردند چون مي دانند براي خانواده شهید 

داده، داغ فرزند دیگر سخت است. در جواب گفت: 
این همه آدم ك��ه داوطلبانه به جبه��ه مي روند، 
نه دنبال كارت پایان خدمت هس��تند و نه دنبال 
مادیات، مي روند چون تکلیف ب��ه دوش دارند و 
من هم چنین تکلیفي را روي دوش��م احس��اس 

مي كنم. 
  مزار پدر

بعد از شهادت صادق، پدرمان یک جاي خالي كنار 
مزار صادق براي خودش نگه داشت تا بعد از فوت 

آنجا دفنش كنند ولي آن جاي خالي چند روز بعد 
از پذیرش قطعنامه نصیب بهمن شد. 

برادرم از شهداي پس از پذیرش قطعنامه بود كه 
در درگیري با منافقین به شهادت رسید و در آن 

جاي خالي، كنار مزار صادق دفن شد. 
حاال كه فکرش را مي كنم احساس مي كنم شاید 
به دل بابا برات شده بود كه پسر دیگرش هم شهید 
مي شود، براي همین آن جاي خالي را كنار مزار 

صادق نگه داشته بود. 
  ف�رازي از وصيتنام�ه ش�هيد بهم�ن 

مهدي پور
پیمودن راه ال��ي اهلل، كار آس��اني نیس��ت. پر از 
دام هایي چون ش��هوات و لذایذ این دنیاست ولي 
اگر خدا بخواهد و یاري ام كن��د، مي خواهم كمر 
همت ببندم تا از این ظلمات ب��ه نور پرواز كنم و 

خودم را از این ورطه سخت، رهایي بدهم... 

   پرواز

شهيد سليماني قهرمان بزرگ ملت ايران 
است؛ قهرماني که به دور از عنوان و اسم 
و رسم، در گمنامي کارش را مي کرد و به 
چيزي جز امنيت اي�ران فكر نمي کرد. 
حاج قاسم يک مرد بزرگ با آرمان هاي 
متعال�ي بود. هم�واره لبخن�دي بر لب 
داشت و با مهرباني با نيروهايش برخورد 
مي کرد. در سخت ترين شرايط مهرباني 
از چهره و چش�م هايش محو نمي ش�د

يادمان
روايتي از عطر لباس شهيد سجاد عباس زاده 

  نرگس انصاري  
ظهر ب�ود و کم ک�م آماده مي ش�ديم تا 
ناهار بخوريم، بايد انبار را از همه وسايل 
تخلي�ه مي کرديم. گاهي ه�وا آفتابي و 
گاهي ابري بود و باد خنكي مي وزيد. يک 
عالمه کوله پشتي، ماس�ک شيميايي، 
فانسقه، لباس بس�يجي و... روي زمين 
بود تا دونه دونه توي گونيشان بكنيم و 

بيندازيمشان پشت وانت نيسان. 
      

حاج محمد خس��ته بود، تند و تند وسایل را 
از آن باال پرت مي كرد، همین طور كه داشت 
كوله ها را پایین مي انداخت یک پالس��تیک 
بزرگ مشکي رنگ را هم انداخت سمت من. 
من آلرژي فصلي داش��تم، توي این انبار هوا 
خفه بود و چهار نف��ر در یک محیط كوچک 
ایس��تاده بودیم، هر چند پنجره ها باز بود اما 
چشم هایم مي سوخت و عطس��ه پشت سر 
عطسه. گرد و خاک هم از این وسایل قدیمي 
زمان جنگ بلند شده بود. به حاج محمد گفتم 
تا امش��ب از این همه گرد و خ��اک مرده ایم 

دیگر. 
پاهایم روي كوله پش��تي ها بود و آن قدر زیاد 
بودند كه تند تند توي گوني مي كردیم تا به 
سرعت انتقالشان بدهیم، خیلي خسته شده 
بودیم. سیدعلي و عرفاني نژاد هم خسته شده 

بودند و حاجي از همه مان خسته تر. 
كمي گذش��ت و توجهم باز به آن پالستیک 
مشکي جلب ش��د، پیش خودم گفتم حتماً 
چیز خاصي باید باشند كه این طوري جداگانه 

بسته بندي شده است. 
بچه ها براي رفع خستگي از انبار بیرون رفتند 

ولي من ماندم... 
حاال توي اتاق انبار تنها بودم. نشس��تم روي 
زمین، هم��ان پالس��تیک مش��کي جلوي 
چش��مانم بود و گفتم حاال كه بیکارم، بگذار 
ببینم چه چیزی داخل این پالستیک است. 

گره پالستیک را باز كردم. 
- عجب! یعن��ي چه ! لب��اس چریکي جدید 
با پوتین، فانس��قه، چفیه، دستمال یزدي و 
عینک شکسته اي بود كه بعضي جاهایشان 
سوخته بود و انگار تازه از تن كسي بیرونشان 
آورده اند. حقیقتش جا خوردم، این لباس ها 
و پوتین ها چرا سوخته است؟ یعني مال چه 

كسي است؟!
حالم كمي بد شد، مي خواستم هر چه زودتر 
پرتشان كنم و فکر كردم حتماً مال كسي بوده 
و آنها را سوزانده و یادش رفته دورشان بیندازد 
و حاال س��ر از این انبار درآورده. پالستیک را 
بلند كردم و از اتاق بیرون آمدم، به حاج محمد 

گفتم اینها چیست؟! مال چه كسي است؟
 نگاهي به پالستیک دستم كرد و گفت: چه؟ 
گفتم اینها را مي گویم، این لباس ها سوخته 
و اصاًل به چه دردي مي خورد؟ و ریختم شان 

روي زمین ك��ه ببین چ��ه چیزهایي تویش 
است. 

حاجي بیش��تر توجه كرد و خ��ودم هم. یک 
فکري توي سرم داشت مدام مي گفت اینها 
لباس یک شهید اس��ت كه تازه هم به خیل 
شهدا پیوسته اما نشاني از خون یا نوشته اي 
چیزي نبود. با دست فانسقه را بلند كردم به 
یکباره حاج محمد یک كاغذ كوچک را از الي 

لباس ها بیرون كشید. 
رنگش كمي عوض شد و كاغذ را خواند، رویش 

نوشته بود وسایل شهید سجاد عباس زاده. 
خودم وارفتم، سجاد عباس زاده دوستمان بود 
كه در جریان یک مانور در آذر 91 در كوه هاي 
اطراف خرم آباد به دلیل نقص مواد انفجاري 

كارگذاشته شده، به شهادت رسید. 
یکي دو ت��ا از بچه ها هم اطراف م��ان بودند 
اما س��جاد را نمي ش��ناختند، بدجور حالم 
گرفته شد، حاجي هم گفت این چه كاري بود 

كردید، چرا ریختیشان روي زمین؟
گفتم: نمي دانستم كه مال كیست و داستانش 

چیست! 
دس��تکش دس��تم كردم و آرام لباس هایش 
را انداختم توي كیس��ه س��یاه، ای��ن همان 
لباس هایي بود كه موق��ع انفجار تنش بود و 

همان جا بچه ها سریع از تنش درمي آورند. 
دوستم، احدي نژاد داشت نگاه مان مي كرد اما 
چیزي نمي گفت. پالستیک را دادم دستش و 
گفتم بگذار وانت نیسان. پالستیک را گرفت و 
دو سه قدم برداشت و در پالستیک را باز كرد 

و دست كرد داخلش!
گفتم چ��ه كار مي كني، لباس هاي ش��هیِد، 
اما توجهي نکرد و س��رش را كمي برد داخل 
پالس��تیک، من هم بي خیال ش��دم و رفتم 

توي انبار. 
یک گون��ي را پر ك��ردم از فانس��قه و جلیقه 
خش��اب و بردم دم ماش��ین ك��ه احدي نژاد 
آنجا بود. احس��اس كردم این آن احدي نژاد 
چند دقیقه قبل نیست، به جاي اینکه باالي 
ماش��ین بماند و بقیه گوني ها را از دستمان 
بگیرد، نشسته بود گوش��ه اي. نگذاشت من 
چیزي بگویم و گف��ت: من تا به ام��روز باور 
نمي كردم لباس هاي شهید بوي عطر بدهد، 
فکر مي كردم اینه��ا را الک��ي بگویند، ببین 
آقاي امیدنژاد این لباس ه��ا چه بوي خوبي 

مي دهند. 
گفتم: بوي عطر چیست؟ 

گفت: لباس ها را بو كردم، چنان بوي عطري 
مي دهند كه نگو. 

گفتم حاال كجا گذاش��تي اش؟ بیاور ببینم. 
پیش خودم گفتم مگر مي شود!

احدي ن��ژاد رف��ت و از داخل وانت نیس��ان 
پالس��تیک را آورد، ح��اال خ��ودم عجوالنه 
مي خواستم در پالستیک را باز كنم تا ببینم 

درست مي گوید یا نه!
تند از دستش گرفتم و درش را باز كردم، سرم 
را كمي بردم داخل پالستیک، با اینکه آلرژي 
داش��تم و گاهي بو ها را متوجه نمي شدم، اما 

حاال چه بوي خوب و دلنشیني... 
پالستیک را دست گرفتم و بردم پایین، گفتم 
حاجي بیا ببین لباس هاي شهید سجاد چه 
بویي مي ده��د، احدي نژاد گف��ت، ولي من 
باور نکردم. او هم كمي تعجب كرده بود، باز 
هم گفتم ش��اید من خیاالتي شدم اما وقتي 
حاج محمد س��رش را باال آورد و تأیید كرد، 
دیگر باورم شد، دوباره خودم بو كردم، عجب 
بوي خوبي دارد. از س��ال 91 تا امروز در یک 
انبار دربسته خشک و زیر آن همه تجهیزات 

قدیمي، لباس ها اصاًل كهنه نشده بودند. 
راوي: امير اميدنژاد  98/1/27

ديگر بهم�ن آن آدم س�ابق نبود. بار 
آخر جبه�ه رفتن�ش فرق داش�ت، 
گفتي�م ن�رو ت�و را از خدم�ت معاف 
کردند چون مي دانند ب�راي خانواده 
ش�هيد داده، داغ فرزند ديگر سخت 
اس�ت. در جواب گفت: اين همه آدم 
که داوطلبان�ه به جبه�ه مي روند، نه 
دنبال کارت پايان خدمت هستند و نه 
دنبال ماديات، مي روند چون تكليف 
به دوش دارند و من هم چنين تكليفي 
را روي دوش�م احس�اس مي کن�م

با دس�ت فانس�قه را بلند کردم به 
يكباره حاج محمد يک کاغذ کوچک 
را از الي لباس ه�ا بيرون کش�يد. 
رنگ�ش کمي ع�وض ش�د و کاغذ 
را خوان�د، روي�ش نوش�ته ب�ود 
وسايل شهيد س�جاد عباس زاده. 
خودم وارفتم، س�جاد عباس زاده 
دوس�تمان بود ک�ه در جريان يک 
مانور در آذر 91 در کوه هاي اطراف 
خرم آباد به دليل نقص مواد انفجاري 
کارگذاشته شده، به شهادت رسيد

3 5
1 2 6

2 8 7
3 5 9
8 5
6 4 9

2
6 8 1 4
5 1 6

893752614
172864593
456193287
731528469
984671352
265439871
318945726
629387145
547216938



88498471سبك زندگي

چهار ش��نبه 28 اس��فند 1398 | 23 رج��ب 1441 || روزنامه جوان |  شماره 85893    

نگاه

  هما ايراني
هنگام نوشتن اين مطلب دريافتم كه مقاومت هاي 
دروني ب�راي روياروي�ي با بي نظمي ه�اي زندگي 
گريبان من را هم گرفته اس�ت، حتي در حالي كه 
به آن آگاه هستم. هر وقت خواستم پاي كامپيوتر 
بنشينم و بنويس�م نيرويي مرا از جا بلند مي كرد. 
اين نيرو دست نداش�ت، در ظاهر پا و سر و شكلي 
نداش�ت، اما وجود داش�ت. هر ب�ار در بهانه هاي 

مختلف خودش را به من نشان مي داد. 
   

  بهانه هاي بيشمار براي انجام ندادن
 تا مي نشس��تم پاي كيبورد يادم مي افت��اد كه فالن كار 
را انجام نداده ام و بايد فوراً بلند ش��وم و بروم سراغ آن. يا 
يادم مي افتاد كه س��وژه هاي بعدي را با مس��ئول همين 
صفحه  سبك زندگي بايد پيگيري و نوشتن آنها را شروع 
كنم. حتي فايلي را ب��از مي كردم تا س��رفصل هايش را 
يادداشت كنم. اينها نمونه هايي از دلمشغولي ها و بهانه ها 

و مقاومت هايم براي نوشتن اين چند صد كلمه بود. 
بعضي روزها كار به جايي نمي رسيد كه پاي يادداشت اين 
موضوع بنش��ينم و تنها به رمان و كارهاي ديگري كه در 
دست دارم مي پرداختم. آنها را هم نيمه كاره رها كرده و 
برمي خاستم. چون در تمامي آنها ذهنم درگير يادداشت 
درباره  انضباط ش��خصي بود.  انگار دو هفت��ه الزم بود تا 
درك كنم كه انضباط واقعي و رسيدن به آن آنقدرها هم 
كه فكر مي كنم كار راحتي نيست و اراده مي خواهد. اين 
نوش��ته براي من پيام بزرگي داشت. توانستم درك كنم 
كه به راحتي مي ش��ود موضوعي را براي نوشتن يا حتي 
حرف زدن انتخاب كرد و درنظر گرفت ولي تا عمل نباشد 

كلمه اي از آن گفتني نخواهد بود. 
  صداقت مهم ترين عنصر است

براي نوش��تن هر يادداش��تي آنچه آموخته اي��م، آنچه 
تجربه كرده ايم و آگاهي اي كه به دلمان نازل مي شود و 
آنچه عقل مديريت مي كند و آنچه ذهن به هم مي بافد، 

ياري مان مي كند. در كنار تم��ام اينها صداقت، عنصري 
است كه اگر در نوشته اي وجود داش��ته باشد، مخاطب 
مي تواند آن را به خوبي احس��اس كند. مخاطب ش��ايد 
تفاوت آنچه را كه از ذهن نويسنده ساخته شده يا آنچه را 
كه از قلب او نشئت گرفته است نتواند در بسياري از مواقع 
تش��خيص دهد، اما صداقت را همه تشخيص مي دهند. 
چون صداقت الزمه  چينش كلمات در كنار هم است، چه 
در نوش��ته و چه در زندگي روزمره. همه از بود و نبود آن 
كم و بيش آگاه هستند و بي ش��ك در نظم و انضباط نيز 

صداقت عنصر مهمي است كه در نظر نمي گيريم. 
براي همين با خود فكر كردم اگر قرار باشد نوشته اي ارائه 
دهم كه از صفر تا صدش از قلم خودم باشد پس صداقت و 
درستي را هم بايد درونش جاري كنم. دليلي ندارد مردم 
نوشته اي را بخوانند و در برابر نگارنده اش احساس گناه 
كنند و اين احساس به آنها دست دهد كه شخصي وارسته 
و رشديافته آن را نوشته است كه مو الي درز زندگي اش 

نمي رود. اين نگاه مخاطب به نوش��ته، باعث مي شود تا 
خودش را حقير يا شاگردي ببيند كه معلمي بزرگ تر و 
داناتر دارد به او درسي از درس هاي زندگاني را مي دهد. 
پس صداقت فرمان مي دهد اگر فرصتي پيدا شده است تا 
كالمي از قلمم روي روزنامه اي بيايد، اين را در البه اليش 
جاي دهد كه همه ما ش��اگرديم. همه ما در اين هستي 
ش��اگرديم. همه ما هم معلم هستيم هم ش��اگرد. امروز 
با نوشتن يادداش��تي براي مردمم، از همين مردم كالم 

بزرگي ياد گرفتم كه شايد يك عمر به كارم بيايد. 
  درك افق هاي تازه در زندگي

ش��ايد همه ما مقاومت هايي داشته باشيم كه هم اكنون در 
زندگي هر كدام از ما به نوعي وجود دارد. براي اينكه انضباط 
شخصي خودمان را به خوبي و به درستي پياده كنيم ممكن 
است احس��اس ضعف كنيم. احس��اس كالفگي، ناتواني و 
خستگي از شرايط. اگر احس��اس هايي از اين قبيل را براي 
رويارويي با بي نظمي هاي خود داريد، دس��تپاچه نشويد. 
شايد شما هم در حال درك افق هاي تازه  زندگي تان هستيد. 
اگر امروز توانستم مقاومت هاي دروني ام را ببينم و به آن آگاه 
شوم معني اش اين نيست كه ديگر كار تمام شده است و من 
ديگر دراين باره مشكلي پيدا نخواهم كرد. بلكه مسير رشد 
شخصي و فكري هميشه در حال تغيير است ولي مهم اين 
است كه آگاهي رخ داده است و من به اميد خدا در اين مسير 
تغيير ق��رار گرفته ام. هر كس كه اين آگاه��ي را در زندگي 
شخصي خود پيدا مي كند، در مسير تغيير قرار گرفته است. 
مانند كس��ي كه طعم يك غذاي خوشمزه را بار نخست كه 
مي چشد، از آن لحظه مي تواند تفاوت آنچه را كه مي خورده 
اس��ت با آن خوراك خوب را درك كند. ممكن اس��ت اين 
شخص به دنبال دستور تهيه آن خوراك برود يا تغييراتي 
را در نحوه پخت و پز خوراك خ��ودش بدهد ولي حتي اگر 
اين كارها را هم انجام ندهد باز هم با شخصي كه هرگز آن 
خوراك را نچشيده و از وجود آن آگاهي ندارد يكسان نيست. 
اميدوارم من و ش��ما هر يك به اندازه اي كه الزمه  دركمان 

است در مسير اين تغيير قرار گرفته باشيم. 

انضباطواقعيارادهميخواهد
هزاران كار نيمه تمام داريم سبك نگرش

   ليال جعفري
بي نظمي عاملي اس�ت كه در زندگي بس�ياري از مردم وج�ود دارد و 
رنجشان مي دهد. بي نظمي همان چيزي است كه بسياري از ما دلمان 
نمي خواهد داش�ته باش�يم، اما آن را داريم. گويي در چنگالش اسير 
شده ايم. مي خواهيم از آن رها شويم ولي ابزار و توان كافي براي مقابله 
با آن را نداريم. بارها براي خود من پيش آمده است كه در آشفتگي هايي 

كه در اطرافم ديده ام اسير شده  و توان نظم بخشيدن به آنها را در خود 
نديده ام، يا ديده ام اما انگار عاملي من را به زمين يا صندلي يا هر جا كه 
بوده ام ميخكوب كرده تا برنخيزم و به بي نظمي ها پايان ندهم. اطرافم 
به هم ريخته است و ريخت و پاش. به هم ريختگي و درهم بودن وسايل 
اطرافم را گرفته اس�ت، اما از جا بلند نمي ش�وم و با س�ماجت خاصي 
رختخواب را رها نمي كنم و سرم را بيشتر زير پتو مي برم. ممكن است 

اين تجربه را بسياري از ما داشته باش�يم كه براي برنخاستن و جمع و 
جور نكردن ريخت وپاش ها بيشتر پاي گوشي تلفن همراه مي نشينيم 
يا بيشتر به تلويزيون خيره مي ش�ويم و كانال  هاي مختلفش را چك 
مي كنيم. اينها يعني اينكه مقاومتي درون خود داريم كه خودمان هم 
بي آنكه آگاه باشيم، ناخودآگاه، به آن قدرت بيشتري مي دهيم. چون 

با تمام قوا در حال نگهداري و حفظ كردنش هستيم. 

   گرفتار در هزارتوي بي نظمي
بي نظمي ممكن است ما را به ياد بي نظمي هاي 
درون آپارتماني بيندازد ك��ه درونش زندگي 
مي كنيم. ممكن اس��ت واژه بي نظم��ي ما را 
به ياد قوانيني بيندازد كه درس��ت و به شكل 
مناسب خود وضع نشده اند، يا درست مصوب 
شده اند ولي در جاي مناس��ب و درست خود 
اجرا نمي ش��وند يا اجرا مي ش��وند ولي نه به 
درستي و آنگونه كه از ابتدا مصوب شده است. 
ممكن است واژه  بي نظمي ما را به ياد كارهايي 
بيندازد كه در زندگي زناش��ويي مان پش��ت 
گوش افتاده اند. مث��اًل بازديد از اق��وام دورتر 
كه قرار اس��ت در يك آدينه  انجام ش��ود و آن 
آدينه سه ماه است كه قرار است از راه برسد و 
هنوز از راه نرسيده است! يا پيچ تابلوهايي كه 
قرار است با دريل به ديوار نصب شوند و هنوز 
پس از گذشت يك ماه، گوشه  ديوار مانده و به 
خاطر به هم ريختگي آنها هر بار مهمان هايي را 
كه مي خواهند به خانه مان بيايند، به بهانه اي 
دست به س��ر كرده ايم. ممكن است بي نظمي 
ما را به ياد روزهاي��ي بيندازد كه ق��رار بود با 
ورزش پر ش��ود ولي هنوز پس از شش ماه از 
تصميم مان براي انجامش از راه نرس��يده اند 
يا رژيمي كه قرار بود از چه��ار ماه پيش براي 
كنترل وزن و تندرستي مان پيدا كنيم و هنوز 

اجرايش نكرده ايم. 
ممكن است بي نظمي ما را به ياد ارتباط خوبي 
بيندازد ك��ه قرار بود با ش��ريك زندگي مان 
برقرار كنيم، اما هيچ گاه به دليل فرصتي كه 
به آن اختصاص ندادي��م يا زماني كه برايش 
صرف نكرديم، ي��ا آزاد نكردن فكرمان براي 
حل مسائل و مشكالت آن رابطه، آن را شفا 
نداديم و كمكش نكرديم. شايد بي نظمي ما را 
به ياد تمام مشكالتي بيندازد كه در اطرافمان 
وجود دارد و ما هميشه از وجودشان ناراحت 
بوده ايم. رنجش��ي را به خاطر بودنش��ان در 
زندگي مان احساس كرده ولي باز هم با آنها 
به سر برده ايم. ممكن است اين واژه ما را به 
ياد حرف هاي نزده اي بين��دازد كه به دليل 
نپرداختن به آنها درون خود تلنبار كرده ايم. 
ممكن است واژه  انضباط شخصي دردهايي 
را درون ما تازه كند كه ديگر آنها را از ياد برده 
بوديم  و حاال با شنيدن عميق تر آن، آنها را به 
ياد آوريم؛ دردهايي ك��ه در زندگي و درون 
وجودمان تلنبار شده اند و ترجيح مي داديم 
كه كسي به يادمان نياوردشان. مانند كسي 
كه سعي مي كند زخمي را فراموش كند، در 
حالي كه اين زخم نياز به مداوا دارد. ش��ايد 
كهنه شده و ديگر خونريزي بند آمده باشد، 
اما نياز به معالجه  قطع��ي دارد. نقاهتش را 
بايد درست پش��ت س��ر بگذارد وگرنه درد 
كهنه مي شود. ممكن اس��ت اثر زخم از بين 
نرود، ممكن اس��ت جوري جوش بخورد كه 
ناهنجار شود، ممكن است در جاي خودش 
درست معالجه نش��ود و در آينده مشكالتي 

را ايجاد كند. 
و اين دردهاي كهنه زندگي ممكن اس��ت در 
وجود ما خودش را پنهان كند تا ما به سراغشان 
نرويم. براي درمانشان كاري نكنيم و حواسمان 

به آنها نباشد. حواس��مان به هر چيز باشد جز 
آنها كه اتفاقاً به زودي دردس��رهاي بزرگي را 
براي ما درست مي كنند. كمترين آن دردسرها 
مي تواند آشفتگي، پريش��اني، حال ناخوش و 

مهم تر از همه خوشحال نبودن باشد. 
   در جست وجوي حال خوب

بي ترديد تمام موجودات دوست دارند حالشان 
خوب باش��د. اصاًل خيلي ه��ا حاضرند هر چه 
دارند را بدهند تا با ح��ال خوب زندگي كنند. 
مثاًل به سفر مي روند، هزينه مشاور مي دهند، 
ازدواج مي كنند، به تفريح مي روند و هزار جور 
كار ديگر مي كنند ت��ا حال خوب��ي را تجربه 
كنند و زندگي خوبي داش��ته باشند. اگر قرار 
باشد شخصي بداند با ازدواج با سفر يا هر كار 
ديگري كه در زندگي شروع مي كند، حال بدي 
برايش پيش خواهد آمد، آي��ا آن كار را انجام 

خواهد داد؟
ما حاضريم هزينه كنيم، وقت بگذاريم و انرژي 
و آبرو و بسياري از چيزهايي را كه داريم در راه 
رسيدن به حال خوب و خوش��حالي صرف و 
زندگي بهتري را تجرب��ه كنيم. اين تجربه اگر 
قرار باشد چيزي شود كه ما نمي خواهيم، آيا 
از ابتدا به سراغش مي رويم؟ شايد كنجكاوي 
وادارمان كند كه دست به تغييراتي بزنيم، اما 
احتماالً با كنجكاوي به رضايتي مي رسيم كه 
برايمان خوشايند است، حتي اگر نتيجه كار، 
برايمان خوشحال كننده نباشد. پس همه ما به 

دنبال حال خوب هستيم و خوشحالي. 
ممكن است هم اكنون با شنيدن واژه  انضباط 
شخصي اين احساس در ما پيدا شود كه دلمان 
مي خواهد تغييرات��ي را در زندگي مان ايجاد 
كنيم. اگر از قوانين آپارتمانمان كه به درستي 
انجام نمي شود ناراحت هس��تيم، اگر از آنچه 
اطرافمان مي گذرد گاليه داريم، پس دردهايي 
داريم كه بايد به آنها رس��يدگي ش��ود، اگرنه 
ممكن است به درس��تي درمان نشوند و دير 
يا زود كار دس��تمان بدهند. صاح��ب دلي را 
مي شناسم كه معتقد است آنچه در زندگي ما 
وجود دارد آيينه ماس��ت. هر بار از او شنيده ام 
كه آنچ��ه را كه تجربه مي كنيم نش��انه وجود 
عاملي درون ماس��ت كه باع��ث تجربه آن در 
زندگي مان شده است. مثاًل اگر بي عدالتي را در 
زندگي خود مي بينيم و از آن مي رنجيم، پس 
عاملي درونمان وجود دارد كه باعث مي شود 
بي عدالتي در زندگي ما نمود پيدا كند، بنا بر 
اين اعتقاد، اگر بي نظمي زندگي ما را دردآور 
كرده اس��ت بايد ب��ه دنبال درم��ان آن درون 
خودمان بگرديم. اين ديدگاه ش��ايد فلسفي و 
بسيار سنگين به نظر بيايد، اما به نظر مي رسد 
برگرفته از معنويت خالص باشد. به نظر من اين 
ديدگاه با زبان بي زباني مي گويد: به جاي اينكه 
بنشيني و يك ريز غر بزني، بلند شو و تغيير را 
ايجاد كن. درست مانند برخي از افراد بزرگ تر 
خانواده كه مي نشينند يكجا و از اينكه وسايل 
سر جاي خودش نيست فقط غر مي زنند و به 
ديگر اعضاي خانواده امر و نهي مي كنند كه تو 
اين كار را بكن و ديگري آن يكي كار را و مرتب 
هم گاليه دارند كه چ��را كارها آنگونه كه بايد 
انجام نمي ش��ود و اين افراد شايد هم هيچ گاه 

راضي نشوند. 
حاال اين دست خود ماس��ت كه غرغروي 
خانه يا عضو فعالي باش��يم و خود دست به 
كار شويم و براي نظم بخش��يدن به آنچه 
درده��اي زندگي م��ان به ش��مار مي رود، 
درس��ت ترين و مناس��ب ترين اقدامات را 
انجام بدهيم. درست است كه براي برخي 
از موارد كه حل و فصل آنه��ا در اختيار ما 
نيست و در سياست هاي بزرگ تري ريشه 
دارد، نمي توانيم تغيير ناگهاني ايجاد كنيم، 
اما مي تواني��م با تغيير و سامان بخش��ي به 
بي نظمي هاي دروني خود حتي بر بسياري 
از آنها تأثير مثبت بگذاريم و دست كم در دل 

خود آرامش بزرگي ايجاد كنيم. 

ممكن اس�ت بي نظمي ما را به ياد 
روزهاي�ي بين�دازد كه ق�رار بود 
با ورزش پر ش�ود ول�ي هنوز پس 
از ش�ش م�اه از تصميم م�ان براي 
انجامش از راه نرسيده اند يا رژيمي 
كه قرار بود از چهار ماه پيش براي 
كنترل وزن و تندرس�تي مان پيدا 
كني�م و هنوز اجراي�ش نكرده ايم

ش�ايد همه م�ا مقاومت هايي داش�ته 
باش�يم ك�ه هم اكن�ون در زندگي هر 
كدام از ما ب�ه نوعي وج�ود دارد. براي 
اينكه انضباط ش�خصي خودمان را به 
خوبي و به درس�تي پياده كنيم ممكن 
است احس�اس ضعف كنيم. احساس 
كالفگي، ناتواني و خستگي از شرايط. 
اگر احس�اس هايي از اين قبيل را براي 
رويارويي با بي نظمي هاي خود داريد، 
دستپاچه نشويد. شايد شما هم در حال 
درك افق هاي تازه  زندگي تان هستيد

سبك رفتار

عزم تغيير وضعيت براي خروج از بي نظمي 
غر نزن، بلند شو انجامش بده!

بي نظمي درس�ت مانند يك بات�الق آدم 
را اس�ير خ�ودش مي كند. ابت�دا خودش 
را خوب و ن�رم و بي ص�دا و آرامش بخش 
نشان مي دهد، وقتي نزديكش شدي روي 
گرفتار كننده اش را به ما نشان خواهد داد 
و اگ�ر از آن فاصله نگيريم، م�ا را در خود 
گرفتار خواهد كرد، تاجايي كه ممكن است 
غرقمان كند. ممكن است هم اكنون خيلي 
از ما درون اين باتالق گير افتاده باش�يم و 
حتي تا نيمه  آن هم پيشروي كرده باشيم

چرا در مقابل نظم و انضباط مقاومت مي كنيم؟

وقتيبينظميدروجودمانجاخوشميكند

   بي نظمي يك موجود زنده است!
انگار اي��ن بي نظمي موجود زنده اي اس��ت ك��ه درون ما 
جاخوش كرده و ما هم از بودنش لذت مي بريم. اگر هم لذت 
نبريم، دلمان مي خواهد درون ما باشد و با ما زندگي كند، 
ممكن است حواسمان هم نباشد كه با آن همزيستي پيدا 
كرده و خو گرفته ايم و غافل از اينكه اين همزيستي تاواني 
براي ما خواهد داشت. همه ما به تاوان اين بي نظمي واقف 
هس��تيم. مي دانيم اگر در بي نظمي زندگي كنيم، دير يا 
زود با شكست هاي مختلف كاري، اجتماعي، خانوادگي يا 
تحصيلي و... مواجه خواهيم شد ولي باز هم ادامه مي دهيم. 
چون به نظر مي رسد دست كش��يدن از همخانه درونمان 
ديگر سخت باشد. شايد هرازگاهي عاملي پيدا شود كه به 
اين بي نظمي هاي دروني ما وقفه اي دهد، اما معموالً پايانش 
نمي تواند بدهد. مثاًل ممكن است قرار باشد مهمان به خانه 
بيايد، براي همين ناچار شويم هر جور شده برخيزيم و به 
خانه سر و ساماني بدهيم. ممكن اس��ت عاشق شويم و با 
احساس هاي خوب و تازه اي كه درون خود پيدا مي كنيم، 
زندگي مان هم تأثير گرفته و رنگي از تميزي و نظم به خود 
بگيرد ولي اينها همه تا وقتي مؤثر و مفيد خواهند بود كه 
وجود دارند چون به محض اينكه از بين بروند يا به هر دليلي 

كمرنگ شوند، بي نظمي دوباره به خانه اش خواهد آمد. 
    بي نظمي، عاملي براي سكون و ركود

گويي عام��ل بي نظم��ي زندگي ما، خوب ج��اي خودش 
را ياد گرفته اس��ت و تا فرصتي پيدا مي كند، به خانه اش 
برمي گردد. از س��وي ديگر انگار ما هم موقع رفتن انگيزه 
از زندگي م��ان به دنبال اين عام��ل مي گرديم، چون به ما 
در بي حركتي و پيش نب��ردن كارها و امور كمك مي كند. 
عاملي اس��ت تا بنش��ينيم يكجا كز كنيم و در افكار خود 
غوطه بخوريم. پش��ت س��ر هم فكر كنيم، به بداقبالي ها 
و گرفتاري هاي زندگي مان بيش��تر فكر كنيم و برايشان 

غصه بخوريم. 
اين فكرها ما را در س��كون نگه خواهد داشت و وقتمان را 
پر خواهد كرد. كمي هم كه ادامه پيدا كند ممكن اس��ت 
برايمان افس��ردگي و بيماري ه��اي روح��ي و رواني را به 
دنبال بياورد. نه اينكه ما دلمان بخواهد كه بيمار ش��ويم، 
ولي تسليم ش��دن ما به آنچه مقاومت حس��اب مي شود 
اين كار را با م��ا مي كند. اينكه مقاوم��ت مي كنيم تا از جا 
برنخيزيم يا به هر طريقي كه شده به بي نظمي ها ساماني 
ندهيم. اين مقاومت ممكن است ما را اسير خودش كند، 
در حالي كه خودمان هم از نتيجه  آن بيزار هستيم. نتيجه  

آن چيزي نيست جز عقب افتادن و دور ماندن از پيشرفت، 
يعني ركود و ايستايي و از آنجا كه زمان متوقف نمي شود و 
ديگران و زندگي رو به جلو است، كم كم پسروي هم پيش 
مي آيد، يعني نه تنها زندگي مان راكد اس��ت كه پسروي 

هم مي كنيم. 
اين پسروي هر چه بگذرد چاله هاي بيشتري براي ما خواهد 
س��اخت. ديگر نه تنها از زندگي خود لذت نمي بريم كه با 
احس��اس يأس و نااميدي هم روبه رو مي شويم. دوستان و 
آشنايان و كساني را مي شناسيم كه رو به جلو در حركت 
هس��تند ولي ممكن اس��ت ما ظرف مدت كوتاهي كه در 
باورمان هم نمي گنجد، خودمان را از آنها دور ببينيم. جا 
ماندن از سايرين ممكن است خود به خود عاملي شود كه 
بيشتر درون خود كز كنيم و در دنيايي كه براي خود بر پايه  
مقاومت ها ساخته ايم غرق شويم. درست مانند شخصي كه 
پا به درون باتالق گذاشته است. اين شخص قدم نخست 
را كه درون گل و الي فرو مي ب��رد، از نرمي و رواني زمين 
ممكن است احساس خوشايندي پيدا كند. ممكن است 
آگاهي به او كمك كند و به او هشدار دهد كه هي! تو پا به 
باتالق مي گذاري! ممكن است فرد پا پس كشيده و باتالق 
را رها كند. ممكن است كنجكاو شود و قدم ديگري درونش 

بگذارد، شايد در همان يكي دو قدم نخست خطر را احساس 
كند و از باتالق بيرون برود ، هرچه باشد قدم هاي نخست در 
جاهاي كم عمقي قرار مي گيرد، ولي ممكن است كنجكاوي 
او كه انديش��ه  درستي هم پشتش نباش��د، او را وادار كند 
قدم هاي بعدي را هم براي پيشروي بردارد. قدم هاي ديگر 

همان و گير افتادن در باتالق همان. 
    دست هاي نجات دهنده را بگيريم

بي نظمي درس��ت مانند يك باتالق آدم را اس��ير خودش 
مي كند. ابتدا خودش را خوب و نرم و بي صدا و آرامش بخش 
نشان مي دهد، وقتي نزديكش شدي روي گرفتار كننده اش 
را به ما نشان خواهد داد و اگر از آن فاصله نگيريم، ما را در 
خود گرفتار خواهد كرد، تاجايي كه ممكن است غرقمان 
كند. ممكن اس��ت هم اكنون خيلي از ما درون اين باتالق 
گير افتاده باش��يم و حتي تا نيمه  آن هم پيش��روي كرده 
باشيم ولي باز هم خبر خوبي در راه است. هميشه ممكن 
است دستي براي نجات وجود داشته باشد. ياوري در گوشه 
و كنار زندگي وجود داشته باشدكه براي ياري رساندن به 
سويمان دراز شده باشد. يادآوري اينكه در كجا هستيم و 
چه به سر خود مي آوريم، يكي از كمك هاي مهمي است كه 

مي تواند براي زندگي ما نجات دهنده باشد. 

   خاتون تهراني
واژه بي نظمي در زندگي شما چگونه وجود دارد؟ شاهد مواردي هستيد كه بتوانيد اسم 
بي  نظمي را روي آن بگذاريد؟ مثاًل ممكن است وقتي حرف از بي نظمي به ميان مي آيد، 
ما را ياد پرونده هايي بيندازد كه مدت هاست روي هم مانده و رسيدگي به آنها را عقب 
انداخته ايم. ممكن است به ياد آشفتگي هايي بيندازد كه در ذهن خود تلمبار كرده و هر 

بار كه به يادشان مي افتيم اعصابمان را خرد مي كند... 



پشت پرده تکاپو برای فرار از ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی
 قراردادهای مالی وکال، جزو محرمانه ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم شده و بسیاری از وکال

 حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی دهند

چالش قانونی بودن محدودیت ها در سفر
1- بیماری خطرناک کووید 19 که از آن به کرونا نیز تعبیر می شود 
قدرت سرایت بسیار باالیی دارد و می تواند برای گروه هایی از جامعه 
به ویژه افراد مسن یا دارای بیماری های زمینه ای از جمله کسانی 
که به مشکالت ریه دچار هستند بس��یار خطرآفرین باشد. با این 
وجود باید در نظر داشت که این بیماری نسبت به آنفلوانزا قدرت 
کش��ندگی کمتری دارد و مانند هر بیماری دیگر فصل زمستان، 
شیوع دارد و هم اکنون ترس از آن بیشتر از خود بیماری، کشورهای 
دنیا را درگیر کرده است. در همین خصوص نکته جالب آن که مرکز 
جلوگیری و کنترل بیماری ها در امریکا اعالم کرده در زمس��تان 
امس��ال، تا االن 19 میلیون امریکایی مبتال به آنفلوانزا شده اند که 
180 هزار نفر از آنها راهی بیمارستان شده اند و از این تعداد، حدود 
10 هزار امریکایی که 60 درصد آنها ک��ودک بوده اند جان خود را 

از دست داده اند.
2- به هر حال در چنین شرایطی که کرونا کشور را به وضعیت بحرانی 
سوق داده باید اقدامات و تدابیری اتخاذ شود که اوالً بیماری بر اساس 
اقدامات قانونی مقامات ذیصالح کنترل شود و در ثانی بیماری موجبات 
خشونت اجتماعی را فراهم نکند؛ به ویژه وقتی جریان های رسانه ای و 
فضای روانی، برای برخی از شهرها این تصور را ایجاد می کند که از یک 
سو بیماری را دیگران، خاصه مس��افران به شهرهای آنها می آورند و از 
سوی دیگر شهر آنها ظرفیت خاصی برای پیشگیری، کنترل و درمان 
دارد و مسافرت دیگران به شهر آنها، کیفیت خدمت رسانی را به ایشان 
به شدت مختل می کند. این دغدغه های ذهنی موجب مداخالت محلی 
و مردمی برای جلوگیری از مس��افرت ها ش��ده و در اغلب موارد باعث 

واکنش های سخت می شود.
3- به طور خاص این درگیری ها در استان های شمالی و توریستی بروز 
کرده و برخی مقامات نیز در عمل پویشی به راه انداخته اند که مردم این 
شهرها را به برخورد با مسافران، راهگیری در خیابان ها، مزاحمت های 
لفظی و عملی و در مواردی عدم ارائه خدمات و... دعوت می کنند و این 
مجموعه رفتارهای کارگزاران دولتی و در ادامه مردم این شهرها باعث 
درگیری های اجتماعی و بعضاً قضایی نیز شده است. از نظر اجتماعی، 
این اتفاقات که در روزهای منتهی به پایان سال و تعطیالت عید در حال 
افزایش است یک بحران جدید اجتماعی را می تواند به وجود بیاورد که 

نیازمند تدبیر فوری است.
4- طبق قانون هیچ کس نمی تواند حقوق قانونی شهروندان را از جمله 
حق رفت و آمد آنها محدود کند. این حق طبق اصل سوم، اصل بیستم 
و اصل بیست و دوم قانون اساسی تضمین شده است و هر کس بدون 
مجوز قضایی و قانونی )توأمان( اق��دام کند چون به حقوق ملت تجاوز 
کرده مجرم محس��وب و اگر مقام دولتی باش��د به مجازات ماده 570 
قانون مجازات و اگر غیردولتی باشد به مجازات ماده 617 همان قانون 

محکوم می شود.
5- شورای نگهبان در غیرقانونی بودن ممنوع کردن حق سفر و رفت 
و آمد ش��هروندان در نظریه تفس��یری ش��ماره 4041 بیان می کند: 
»حق مس��افرت و آزادی س��فر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و 
اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن 
برخوردارند و بر حسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی باید تأمین شود. 
سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت 
دارد ولی نظر به وضع فوق العاده فعل��ی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا 
تأیید شد.« بدین ترتیب حق سفر را صرفاً با ایجاد وضعیت فوق العاده 
طبق اصل 79 قانون اساسی می توان موقتاً و طبق اصل نهم به تعلیق 

درآورد یا محدود کرد.
6-  دولت باید از طریق س��ازوکارهای اصول 79 و 176 قانون اساسی، 
برخی محدودیت های سنجیده شده را برای کاهش سفرها به صورت 
تنبیهی- تشویقی تدبیر کند تا از یک سو مانع سفر از مبدأ یا در جریان 
مسیر- قبل از رس��یدن به مقصد- با همکاری همه نهادهای ذیصالح 
از جمله راهور ناجا در طول جاده ها ش��ود و از سوی دیگر به طور کاماًل 
واضحی بیان کند که هر مداخله ای برای محدود کردن حق سفر مردم، 
صرفاً از توس��ط مقامات دولتی و با رعایت دس��تورالعمل های قانونی 

ممکن است.
7-  به عالوه آنک��ه دولت می تواند با اختیارات ناش��ی از قوانین مربوط 
به ویژه اصول مذکور، با گران  کردن هزینه سفر از طریق وضع و افزایش 
چندبرابری عوارض ج��اده ای و آزادراهی و اختصاص درآمد حاصله به 
درمان بیماری، ضمن عدم تخصیص نیمی از سهمیه بنزین فروردین، 
جهت تشویق اعالم کند به کسانی که سهمیه بنزین خود را فروردین 

استفاده نکنند در مردادماه، سهمیه مضاعف اعطا کند.

چک برگشتی
اگر  چكي را از شخصي  داشتید و هنگام مراجعه براي نقد کردن 
آن حس�اب صادرکننده چك موجودي نداشت، براي دریافت 

طلب خود باید چه کار کنید؟ 

عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک هاي برگش��تي 
)بالمح��ل( اس��تفاده مي ش��ود و مربوط به نوع مس��ئولیت ش��خص 

صادرکننده چک است.
اگر چک کیفري باش��د، مي توان عالوه بر این  که وجه چک را دریافت 
کرد، صاحب حساب )صادرکننده( را نیز به زندان انداخت ولي اگر چک 

حقوقي باشد، فقط مي توان وجه چک را دریافت کرد.
البته ناگفته نماند نوع چک در س��رعت و نحوه رس��یدگي در دادگاه 
متفاوت اس��ت و در چک کیفري زودتر و راحت تر به پول تان خواهید 
رسید اما در چک حقوقي به خاطر آیین دادرسي پرپیچ و خم، دیرتر به 

نتیجه خواهید رسید.
   جهات کیفری چك

دارنده چک باید تا ش��ش ماه از تاریخ صدور چک ب��راي وصول آن به 
بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهي عدم 

پرداخت چک شکایت کند.
-  چک سفیدامضا داده نشده باشد.

- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. 
)چنانچه در متن چک قید تحقق شرطي براي وصول نشدن یا در چک 
به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله اي است و در 
عین حال مدعي علیه به طریق دیگر این مرات��ب را ثابت کند )مثاًل به 
وسیله دفتر تجارتي صادرکننده چک یا قرارداد( چک مورد بحث قابل 

تعقیب کیفري نیست.(
- چک بدون تاریخ نباشد.

- تاریخ واقعي صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد )به روز 
باشد(.

- صاحب حساب با علم به بسته بودن حس��اب بانکي خود مبادرت به 
صادر کردن چک نکرده باشد.

- صادرکننده چک قبل از تاریخ ش��کایت کیفري وجه چک را نقداً به 
دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکي خصوصي ترتیبي براي پرداخت 
آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده 

باشد.
- شاکي چک را بعد از شکایت کیفري به دیگري انتقال نداده یا حقوق 
خود را به نحو دیگري واگذار نکرده باش��د، در غیر این صورت شکایت 

کیفري موقوف خواهد شد.

سیدمحمدمهدی غمامی

رونمای�ی از حق الوکال�ه 500 میلی�ون تومانی ب�رای طرح 
یك ش�كایت در دیوان عدال�ت به منظور ابطال بخش�نامه 
س�ازمان ثبت اس�ناد ابعاد ت�ازه ای از درآمده�ای نجومي  
وکال را روش�ن کرده اس�ت. ماجرا ب�ه انتش�ار تصویری از 
صورتجلسه هیئت مدیره کانون سردفتران در فضای مجازی 
بازمی گردد. تصویری که نشان می دهد این کانون برای طرح 
یك ش�كایت در دیوان عدال�ت به منظور ابطال بخش�نامه 
س�ازمان ثبت مبنی بر لزوم اس�كن اثر انگشت سردفتران 
در تنظیم اس�ناد، 500 میلی�ون تومان ب�رای حق الوکاله یا 
همان دس�تمزد وکیل تصویب کرده اس�ت! ماجرا هنگامي  
عجیب تر مي ش�ود که بدانیم اعضای هیئ�ت مدیره کانون 
س�ردفتران و دفتریاران خود حقوقدان و آش�نا به مسائل 
حقوقی هستند و حتی مي توانستند خودش�ان رأسًا برای 
این شكایت اقدام کنند. فارغ از دالیل احتمالی پشت پرده 
این ماجرا این حق الوکاله مش�تی از خروار حق الوکاله های 
غیرشفافی اس�ت که به ازای خدمات حقوقی از شهروندان 
دریافت مي ش�ود. حاال کمیس�یون تلفیق با مصوبه ای وکال 
و کارشناس�ان دادگس�تری را موظف به ثبت الكترونیكی 
قراردادهای مالی خود در سامانه پیش بینی شده توسط قوه 
قضاییه کرده اس�ت. مصوبه ای که این روزه�ا در میان وکال 
حسابی مناقشه برانگیز شده است. بر این اساس هم رئیس 
اتحادیه سراس�ری کانون های وکالی دادگستری ایران در 
نامه ای به ش�ورای نگهبان الزامي  ش�دن ثبت الكترونیكی 
قراردادهای حق الوکاله را نقد ک�رده و در عین حال معتقد 
به شفافیت عملكرد کانون های وکالست. این در حالی است 
که طبق گزارش س�ازمان امور مالیاتی کشور طی سال های 
88 تا 93 مالیات ابراز ش�ده از س�وی 85 درصد وکال صفر 
بوده و تنه�ا 1/2درصد از آن�ان مالیاتی بی�ش از 5 میلیون 
تومان در س�ال ابراز کرده اند. این خوداظه�اری مالیاتی را 
وقتی با حق الوکاله های حقیقی یا حق مش�اوره های برخی 
وکال مقایسه کنیم دس�تمان مي آید یك جای کار مي لنگد.

کارشناسان و نمایندگان مجلس رقم فرار مالیاتی وکال را بین 6 تا 
12 هزار میلیارد تومان تخمین مي زنند. برای اصالح این وضعیت 
و جلوگیری از فرار مالیاتی چندین هزار میلیاردی وکال، شفافیت 
درآمدهای دریافتی این گروه از طریق شفافیت رقم حق الوکاله  ها 
نخستین گام محسوب مي ش��ود. بر همین اساس هم طبق بند 
8 الحاقی به تبصره 6 الیحه بودجه سال 99، وکال و کارشناسان 
دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در 
سامانه پیش بینی شده توس��ط قوه قضاییه شده اند. این مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمي  به منظور جلوگیری از 

فرار مالیاتی وکال به تصویب رسید. 
آمار و ارقام متفاوتی از فرار مالیاتی وکال از س��وی افراد مختلف 
ارائه مي ش��ود. امیدعلی پارس��ا، رئیس س��ازمان امور مالیاتی 
چالش برانگیزترین اطالعات را در این زمینه رسانه ای کرده است. 
به گفته وی این سازمان اطالعات 300 هزار میلیاردر فراری از 
مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد 18 هزار نفرشان وکیل 
هستند که از این تعداد وکیل 3 هزار نفرشان تا به حال یک ریال 
هم مالیات نداده اند. معیار میلیاردر بودن هم درآمد ساالنه یک 
میلیارد تومانی شخص و یا گردش حساب 5 میلیارد تومانی در 
یک سال بود. 18 هزار وکیل حدود یک سوم جامعه وکال هستند؛ 
جامعه ای با درآمدهای میلیاردی، مس��لط به قانون و فراری از 

اجرای قانون! 
  شفاف سازی درآمدهای وکال 

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمي  بند الحاقی 
8 به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مس�تقیم 
ب�ا اصالحات و الحاقات بعدی و به منظ��ور افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت از طریق ابط��ال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف 
اس��ت ظرف مدت یک ماه پ��س از تصویب این قانون، س��امانه 
ق���رارداد الکترونیک تنظیم ق��رارداد الکترونیکی بین وکیل و 
موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد 
فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکالی عضو 
مراکز وکال، کارشناسان رسمي  و مش�اوران خانواده و کانون های 
وکالی دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در 
این سامانه ثب�ت و تنظیم کنند. شناسه )کد( یکتای صادرشده 
برای هر قرارداد توس���ط س���امانه قرارداد الکترونیک، مبنای 
شناسایی وکیل در س��امانه خدمات قضایی به منظور استخراج 
اطالعات مالی مندرج در ق��رارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد 

بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت 
محاکم در زمان بروز اختالفات میان وکیل و موکل اطالعات درج 

شده در قرارداد الکترونیک است.
وکالی دادگس��تری مکلفند طبق قانون مالیات های مستقیم 
معادل نصف آنچه بابت تمبر به وکالتنامه الصاق مي کنند مالیات 
بدهند و برای صندوق حمایت وکال و کارگشایان نیز یک بیست 
و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حس��ابداری دادگستری 
پرداخت کنند. صندوق دادگستری هم مکلف است سهم صندوق 
حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکالی کانون در هر 
مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکالی دادگستری مربوطه 
بپردازد. بنابراین شفاف س��ازی و ملزم ش��دن وکال به پرداخت 
مالیات های واقعی شان موجب افزایش درآمدهای دولت از طریق 

وصول مالیات از وکال و کارشناسان خواهد شد.
  مصوبه ای مناقشه برانگیز 

این مصوبه اما در میان وکال حسابی مناقشه برانگیز شده است. در 
یک سوی این ماجرا کانون های وکال قرار دارند. در همین زمینه 
هم مرتضی ش��هبازی نیا رئیس اتحادیه سراس��ری کانون های 
وکالی دادگستری ایران )اسکودا( در نامه ای به شورای نگهبان 
شفافیت رقم حق الوکاله های وکال را خالف شرع و قانون دانسته 
و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت می داند. وی در 
این باره این گونه استدالل کرده است: »خالف هدف بیان شده، 
حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. 
برای اس��تحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی عالوه بر درج 
در سامانه ثنا قوه قضاییه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکال نیز 
منعکس مي شود و از سوی دادگاه ها، دفاتر دادگاه ها و کانون های 
وکال نظارت می ش��ود و نهایتاً نیز س��ازمان امور مالیاتی آن را 
بررسی مي کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفاً باعث 
به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال 1399 

و تحمیل هزینه به قوه قضاییه مي شود.«
حمزه شکریان زینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مؤسسه 
حقوقی دادشهر ایرانیان در نامه ای جداگانه به شورای نگهبان 
این اظهارات مرتضی شهبازی نیا را خالف واقع دانسته و در این  
باره توضیح داد: »گفته شده که در حال حاضر قراردادهای مالی 
وکال، در سامانه ثنا قوه قضاییه و در دفترچه های تمبر مالیاتی 

وکال منعکس می شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و 
قراردادهای مالی وکال، جزو محرمانه ترین اسنادی است که میان 
وکیل و موکل تنظیم شده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، 

حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی دهند.«
بنا به تأکی��د وی آنچه به عن��وان حق الوکاله ب��ه دادگاه اعالم 
می ش��ود، صرفاً از طریق مبلغ اعالم��ي  در فرم های وکالت نامه 
صورت می پذیرد که کاماًل انسان محور و در اغلب مواقع، خالف 
واقع است. در واقع، آنچه وکال برمبنای قرارداد مالی از موکالن 
دریافت می کنند، بس��یار بیش��تر از آن اس��ت که در فرم های 
وکالت نامه به دادگاه اعالم می ش��ود و گاه وکالی محترم، مبلغ 
حق الوکاله را یک در میلیون آنچه ک��ه دریافت می دارند اعالم 

نمی کنند.

  راه های فرار مالیاتی وکال
وکال در دو شاخه فعالیتی شان مالیات پرداخت مي کنند. یکی 
هنگام پذیرش وکالت و قراردادی که با موکل خود مي بندند. در 
اینجا برای این قراردادها تمبر باطل مي ش��ود و وکال مطابق با 
تمبر ابطالی مالیات مي دهند. اغلب وکال اما مبلغ قراردادش��ان 
با آنچه در قرارداد ظاهری اعالم مي ش��ود و برایش تمبر باطل 

مي شود متفاوت است.
در حال حاضر آنچه از موکل بابت حق الوکاله اخذ می ش��ود، در 
قرارداد مالی قید می شود که اغلب نسخه ای از تصویر آن هم به 
موکل داده نمی ش��ود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی 
می ماند و آنچه به دادگاه ارائه می ش��ود، فرم وکالت نامه است. 
هم اکنون وکال وظیفه دارند درآمد دریافتی خود در قرارداد مالی 
را در فرم های وکالت نامه ارائه شده به دادگاه اعالم کنند که وکال 
از این خأل قانونی، کمال استفاده را نموده و مبلغ دریافتی را بسیار 

ناچیزتر از آنچه در قرارداد مالی است، اعالم می کند.
اما وکال عالوه بر خدمات وکالت مشاوره های حقوقی هم انجام 
مي دهند. مش��اوره هایی که گاهی تا ساعتی 500 هزار تومان و 
حتی مبالغی باالتر ارائه مي شود. این هم درآمد دیگری است که 
وکال موظفند مالیات آن را بدهند اما اغلب آنان در این بخش هم 
پنهان کاری کرده و درآمد های واقعی ش��ان را اظهار نمي کنند. 

همین مسئله هم موجب شده تا در فاصله سال های 88 تا 93، 
85 درصد از وکال مالیات ندهند! این ف��رار مالیاتی هم با اظهار 
درآمدهای غیرواقعی از سوی آنها رخ داده به گونه ای که این 85 
درصد درآمد خود را به گونه ای اظهار کرده اند که درآمدش��ان 
مشمول معافیت مالیاتی باش��د. بر اساس گزارش های سازمان 
امور مالیاتی، طی این هشت سال، مالیات ابراز شده از سوی 85 
درصد وکال صفر بوده و تنها 1/2 درصد از آنان مالیاتی بیش از 5 

میلیون تومان در سال ابراز کرده اند.
  تفاوت معنادار بین تعرفه عرفی و تعرفه قانونی وکال

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، هر کدام از وکال در 
زمان تنظیم دادخواست بدوی و ارسال آن به دادگاه، باید معادل 
5درصد حق  الوکاله قید شده در وکالت  نامه، تمبر مالیاتی ابطال 
کنند. با این کار در دفترچه مالیاتی وکال مهر مالیاتی مي  خورد و 

به این صورت درآمد هر وکیل شناسایی مي شود.
حامد مجیری کارشناس مس��ائل حقوقی در این باره این گونه 
توضیح مي دهد و مي گوید: »مثاًل وکیلی که 20 میلیون تومان 
بابت پرونده  ای حق  الوکال��ه دریافت کرده بای��د 5 درصد آن را 
تمبر مالیاتی باطل کند و در پایان سال مالیاتی، مطابق همین 
دفترچه باید مثل س��ایر اصناف اظهارنامه الکترونیکی پر کند، 
سپس براساس پلکان مالیاتی )از 15 درصد تا 25 درصد( تمبر 
باطل کند و مالیاتش را پرداخت کند. اما متأسفانه در عمل اتفاق 
دیگری می افتد و به دلیل انسان محور بودن فرآیند ابطال تمبر، 
وکال با سوءاس��تفاده از فرآیند موجود به راحتی می توانند فرار 

مالیاتی کنند.«
به گفته وی وکال با موکل خود دو نوع اوراق امضا می کنند. یکی 
از آنها برگه وکالت  نامه و دیگری برگه قرارداد خصوصی اس��ت. 
مباحث مالی به طور کامل در قرارداد خصوصی به امضا طرفین 
می رسد. طبق ماده 2 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه 
سفر وکالی دادگستری و وکالی موضوع ماده 187 قانون سوم 
برنامه توسعه، وکال می توانند افزون بر تعرفه های مصوب پولی 
را از موکل دریافت کنند اما این مبل��غ باید در برگه وکالت نامه 
قید شود؛ در غیر این صورت اگر چنین مسئله  ای تشخیص داده 

شود، وکیل مجرم است.
اما تفاوت معناداری بین تعرفه های مصوب و عرف جامعه وکالت 
وجود دارد. همین مسئله هم موجب ش��ده تا وکال از ابراز رقم 
واقعی حق الوکاله خودداری کنند و بعض��اً از عبارت »مطابق با 
تعرفه« در وکالت  نامه استفاده می کنند. این تفاوت معنادار میان 
تعرفه مصوب و تعرفه عرفی میان وکال، انگیزه آنان را برای اینکه 

میزان دریافتی  واقعی شان را ابراز نکنند باال مي برد.
به گفته مجیری برای مثال بر اساس قانون هر وکیل باید برای 
پرونده کیفری کمتر از 10 سال حبس حداکثر 500 هزار تومان 
و برای پرونده کیفری منجر به قصاص یک میلیون تومان دریافت 
کند اما حق  الوکاله عرف بازار، حدود یکصد میلیون تومان است و 

در این قضیه وکیل کم اظهاری می کند.
  صحه دادستانی بر فرار مالیاتی وکال

اظهارات معاون دادستان کل کشور هم فرار مالیاتی برخی وکال 
را تأیید مي کند. وی در این باره گفته اس��ت: »متأسفانه امروز 
شاهدیم که برخی آقایان وکال ادعا می کنند به صورت تضمینی 
پرونده را پیش می برند و پول های کالن از موکالن خود می گیرند 
بدون اینکه این مبالغ در جایی ثبت و ضبط شود ضمن اینکه این 

کار مطابق موازین نیست و بر خالف بسیاری از مقررات است.«
س��خنگوی قوه قضاییه هم در نشس��ت خبری اش در این باره 
گفت: در الیحه بودجه سال 99 که هنوز صرفاً مصوبه کمیسیون 
تلفیق را دارد حکمي  پیش بینی شده است که ما بعید می دانیم 
در شورای نگهبان مواجه با ایراد و اشکال باشد و آن این است که 
اینها باید در درگاهی که قوه قضاییه تا تیرماه بابت این موضوع 
راه اندازی می کند، قرارداد وکالتشان و مبلغ حق الوکاله را درج 
کنند. پیش بینی ما این است که در شورای نگهبان این مصوبه 
حتماً تأیید شود و ما به دنبال این هستیم که وکال شفاف عمل 

کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می کنیم.«
با وجود ای��ن کانون های وکال همچنان در پی فرار از ش��فافیت 
هس��تند. هم اکنون نیز با وجود سپری ش��دن 100 روز از الزام 
کانون های وکال برای بارگذاری اطالعات و قراردادهایش��ان در 
سامانه انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات این کانون از عمل 
به قانون اس��تنکاف ورزیده اس��ت. این در حالی است که بنا به 
تأکید رهبر معظم انقالب به جز اطالع��ات نظامي  و امنیتی در 

تمامي حوزه ها باید شفاف سازی صورت بگیرد. 

 کبری فرشچی
  گزارش 
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آنچه به عنوان حق الوکاله به دادگاه اعالم 
می ش�ود، صرفًا از طریق مبلغ اعالمي  در 
فرم ه�ای وکالت نام�ه ص�ورت می پذیرد 
که کام�اًل انس�ان محور و در اغلب مواقع، 
خالف واق�ع اس�ت. در واق�ع، آنچه وکال 
برمبنای قرارداد مالی از موکالن دریافت 
می کنند، بس�یار بیش�تر از آن اس�ت که 
در فرم ه�ای وکالت نامه ب�ه دادگاه اعالم 
می ش�ود و گاه وکالی محت�رم، مبل�غ 
حق الوکال�ه را ی�ك در میلی�ون آنچه که 
دریاف�ت می دارن�د اع�الم نمی کنن�د

تفاوت معناداری بین تعرفه های مصوب و عرف 
جامع�ه وکالت وجود دارد. همین مس�ئله هم 
موجب شده تا وکال از ابراز رقم واقعی حق الوکاله 
خودداری کنن�د و بعضًا از عب�ارت »مطابق با 
تعرفه« در وکالت  نامه اس�تفاده می کنند. این 
تفاوت معنادار میان تعرفه مصوب و تعرفه عرفی 
می�ان وکال، انگیزه آنان را ب�رای اینكه میزان 
دریافتی  واقعی شان را ابراز نكنند باال مي برد

وکیلی که 20 میلیون توم�ان بابت پرونده  ای 
حق  الوکاله دریافت کرده بای�د 5 درصد آن را 
تمبر مالیاتی باطل کند و در پایان سال مالیاتی، 
مطابق همین دفترچه باید مثل س�ایر اصناف 
اظهارنامه الكترونیكی پر کند، سپس براساس 
پل�كان مالیات�ی )از 15 درصد ت�ا 25 درصد( 
تمبر باطل کن�د و مالیات�ش را پرداخت کند. 
اما متأس�فانه در عمل اتف�اق دیگری می افتد



   رحيم فالح
پيشينه نگاه خواستارانه آميز امريكا به نفت شمال 
ايران، تقريبًا مصادف است با تاريخچه ورود ايشان 
به ايران. اين موضوعي اس�ت كه كمتر مورد توجه 
تاريخ پژوهان نفت ايران قرار گرفته است. مقالي كه 
پيش روي شماست، ابعاد اين مقوله را مورد خوانش 
و تحليل قرار داده اس�ت. اميد آنك�ه مقبول افتد. 

         
   آغازين تماس هاي امريكاييان با ايران

اولي��ن تم��اس امريكايي ها با اي��ران از طري��ق اعزام 
هيئت هاي مذهبي صورت گرفت. » هريس��ون گري، 
اوتيس دويت و الي اس��ميت « در س��ال 1830 براي 
شناس��ايي ش��مال غربي ايران و با هدف تبليغ آيين 
مسيحيت ، به اين منطقه س��فر كردند. آنها نخستين 
امريكايي ها بودند كه قدم به خاك ايران گذاشتند. پنج 
مبلغ مذهبي امريكايي در سال 1835در اروميه اقامت 
گزيدند. آنها از اين پايگاه در ميان 20 هزار مس��يحي 
نسطوري كه در آن زمان در اين منطقه ساكن بودند، 
فعاليت مي كردند. اين امريكايي ها همچنين به تناوب 
سعي مي كردند با انتشار پيام هايي، توده هاي مسلمان 
شيعه را به دين مسيح دعوت كنند، اما اين دعوت ها از 
سوي شيعيان به سردي رد شد! در سيزدهم دسامبر 
1856 با امضاي پيمان دوستي و تجاري در قسطنطنيه 
روابط سياسي ايران و امريكا رسماً آغاز شد. اين قرارداد 
نش��انه توافقي بود كه زمينه را براي همكاري سياسي 
و تأسيس دفتر نمايندگي كنس��ولي و برقراري روابط 
تجاري فراهم آورد. در سال 1851 جورج مارش، وزير 
مختار امريكا در قسطنطنيه مذاكراتي را با نمايندگان 
ايران به عمل آورد كه منجر به عقد قراردادي بين دو 
كشور گرديد. در سال 1883 با اعزام ساموئل بنجامين 
به عنوان سفير و كنس��ول اول امريكا به ايران، رسماً 
روابط سياس��ي ايران و امريكا آغ��از گرديد. بنجامين 
در نامه اي به ناشران امريكن اكس��پورتر در نيويورك 
مي نويس��د كه تجارت با ايران بازارهاي وسيع آسياي 
مركزي را به روي امريكاييان باز مي كند. بنجامين به 
آنها مي گوي��د: » پاداش تج��ارت ارزش آن را دارد كه 
با رقباي نيرومندي كه هم اكنون ش��تاب زده درصدد 
به دست آوردن آن هس��تند، مبارزه كنيم«. از طرف 
ايران هم در پنجم اكتبر 1888 هيئت سياسي مركب 
از حاج حس��ينقلي خان به عنوان سفير، دكتر تورنس 
به عنوان مش��اور، يك منش��ي مخصوص ك��ه وظيفه 
مترجم را برعهده داشت و يك نوكر وارد پايتخت امريكا 
گرديد. حسينقلي خان در اولين مالقاتش با كلي ولند، 
رئيس جمهور امريكا از وي براي رهايي ايران از سلطه 
انگليس و روسيه تقاضاي كمك كرد و از اكتشاف منابع 
طبيعي كش��ورش توس��ط امريكا جانبداري و اظهار 
اميدواري كرد كه با عقد پيمان اتحادي بين دو كشور، 

امريكا در كشمكش قدرتي كه توسط روسيه و انگليس 
در ايران پديد آمده شركت جويد. 

   داليل توجه روسيه به نفت شمال ايران
در جنگ جهاني اول ب��ا توجه به اهمي��ت نفت براي 
كش��ورهاي صنعتي، امريكا نيز متوجه ايران گرديد، 
از داليل توجه امريكا به نفت اي��ران مي توان به موارد 

ذيل اشاره كرد: 
1- خروج روسيه از ش��مال ايران فرصتي براي امريكا 
بود تا در نواحي ش��مال ايران امتيازي كسب كند و به 

بهره برداري از نفت شمال ايران بپردازد. 
2- بهره برداري از نفت خاورميان��ه و ايران تا آن زمان 
ثابت كرده ب��ود كه اين منطق��ه از مناب��ع غني نفت 

برخوردار است. 
3- كمپاني هاي بزرگي با س��رمايه زي��اد در امريكا به 
وجود آمده و ب��ه دنبال جايي براي س��رمايه گذاري و 
فعاليت بودند كه منطق��ه خاورميانه براي اين منظور 

مساعد بود. 
4- اياالت متحده امريكا به خوبي مي دانس��ت كه در 
صورت ب��روز جنگي ديگر، ايران بهتري��ن مكان براي 

ايجاد پايگاه عليه شوروي است. 
5- پيش��رفت روز افزون صنايع امري��كا پس از جنگ 
جهاني اول و افزايش مصرف نفت در اين كشور باعث 
گرديد توليد داخلي پاسخگوي نيازهاي كشور نباشد 
و در نتيجه دولت و شركت هاي بزرگ امريكايي براي 
تأمين نفت و برط��رف نمودن نيازها ب��ه دنبال منابع 
جديد نفتي باش��ند. از اين رو به كشورهاي نفت خيز 

خاورميانه روي آوردند. 
خروج نيروهاي روس��يه از ايران پس از انقالب اكتبر 
در اين كشور موجب ش��د، انگليس براي ادامه تسلط 
خود بر منابع نفت��ي ايران ق��رارداد 1919 را به ايران 
تحميل نمايد. دولت امريكا فرصت را براي جلوگيري 
از سياست هاي انگليس و همچنين ايجاد زمينه نفوذ 
به اي��ران مغتنم ش��مرد و با ق��رارداد 1919 انگليس 
مخالفت نم��ود. بدين ترتيب امري��كا مخالفت خود را 
با تس��لط كامل انگليس بر ايران اعالم داشته و ضمناً 
خ��ود را عالقه مند به آينده ايران نش��ان مي دهد و در 
پي آن ش��ركت هاي امريكايي از ايران تقاضاي امتياز 
نفت مي نمايند و ب��ه دنبال اين اق��دام امريكا، دولت 
ايران با اعتمادي كه به امريكا پي��دا مي نمايد، مجدداً 
از آن دولت تقاضاي مستش��ار مالي می كند كه دكتر 
ميلسپو به همراه هيئتي به ايران سفر و در همين دوره 
تالش مي كند براي شركت هاي كشورش امتياز نفت 
از دولت ايران بگيرد، اما امريكا هنوز به آنچنان قدرتي 
دست نيافته است كه بتواند با انگلستان رقابت كرده و 
در مناطق تحت سلطه انگليس نفوذ نمايد. در نتيجه 
تالش هاي شركت هاي امريكايي تا جنگ جهاني دوم 
در اي��ران بي نتيجه مي ماند. هر چن��د دولت ايران در 

ابتدا مايل بود كه امتيازاتي به امريكايي ها بدهد و آنها 
را به مقابله با انگليس برانگي��زد، اما قدرت انگليس ها 
مانع از نفوذ آنها ب��ه ايران بود. در اين زمان ش��ركت 
نفت استاندارد نيوجرسي كه بزرگ ترين شركت نفت 
امريكا بود، با كمك شركت هاي ديگر تبليغات شديدي 
عليه انگليس در مطبوعات و محافل عمومي و كنگره 
شروع و ادعا كرد براي احتياجات خود بايد دست پيش 
انگلس��تان دراز كرده و هر س��ال ميليون ها دالر بابت 
قيمت نفت به آن كش��ور بپردازد. در همين وقت كه 
ش��ركت هاي نفت امريكا حمله را آغاز كرده و سهمي 
از نف��ت خاورميان��ه را مي خواس��تند، اداره مطالعات 
زمين شناسي امريكا در ماه می 1920 ارقامي را منتشر 
كرد كه ذخيره نفت امريكا فقط كفايت 18 سال مصرف 

آن كشور را مي نمايد. 
   انگلستان در قامت منتقد امريكا در ايران!

اين مرحل��ه از مب��ارزات در بدو امر بدي��ن صورت در 
خاورميانه تجلي مي كرد كه مقامات سياس��ي دولت 
امريكا گله هاي قهرآمي��ز بكنند و تا آنجا كه مي توانند 
در پناه پرچم ضد اس��تعماري به انگليس بتازند. مثاًل 
در مورد ضديت امريكا با ق��رارداد 1919 كه ايران را 
در دايره نفوذ اقتصادي و سياس��ي انگليس محدود و 
محصور مي كرد، ملك الش��عراء بهار مي نويسد: »من 
خود در يكي از مالقات ها از وزير مختار امريكا شنيدم 
كه مي گفت قرارداد را به هم بزنيد و آن وقت به دولت 
امريكا مراجعه كنيد، قول مي دهم هر قدر پول بخواهد 
به شما خواهند داد و مستش��ار هم خواهند فرستاد و 
ماليه و نظام و مع��ادن ش��ما را اداره خواهند كرد، اما 
احتياجي كه انگليس ها به كمك هاي سياسي امريكا 
داشتند، وضع سياست بين المللي وقت، قيوميت عراق 
كه از طرف جامعه ملل تصويب ش��ده ب��ود و احتمال 
اينكه امريكايي ها به وسيله تجهيز افكار عمومي دنيا 
آن را مختل نمايند، رقابت هاي ش��ديدي كه شركت 
نفت استاندارد با منافع نفتي انگليس در نقاط مختلف 
جهان مي نمود، پيش آمدن قضيه نفت شمال ايران و 
بسياري داد و ستدهاي بين المللي سبب شد كه دولت 
انگليس سرسختي را رها كرده و از در مسالمت با امريكا 
درآيد. در نتيجه انگلس��تان موافقت كرد كه ش��ركت 
استاندارد و شركت نفت ايران و انگليس در نفت شمال 
ايران با هم مشاركت داشته باشند و ديگر موافقتي بود 
كه يك چهارم سهام شركت نفت تركيه به شركت نفت 
استاندارد واگذار شود و ضمناً مزبور هم اجازه داده شد 

كه در فلسطين به كاوش نفت بپردازد.«
   قراردادهايي كه ايران با امريكا در مورد نفت 

شمال به امضا رساند 
الف( استاندارد اويل: 

دولت ايران به وس��يله وزير مختار خود در واش��نگتن 
به دولت امريكا اطالع داد كه احتي��اج دولت ايران به 

ملك الش�عراء به�ار مي نويس�د: » م�ن 
خود در يكي از مالقات ه�ا از وزير مختار 
امريكا ش�نيدم كه مي گفت: ق�رارداد با 
انگلس�تان را به ه�م بزني�د و آن وقت به 
دولت امريكا مراجعه كنيد، قول مي دهم 
هر قدر پول بخواهيد به شما خواهند داد 
و مستش�ار هم خواهند فرستاد و ماليه و 
نظام و معادن ش�ما را اداره خواهند كرد، 
اما احتياجي ك�ه انگليس ها به كمك هاي 
سياس�ي امريكا داشتند، س�بب شد كه 
دولت انگليس سرس�ختي را ره�ا كرده 
و از در مس�المت ب�ا امري�كا درآي�د.«

امريكا و پيشينه نگاه به نفت شمال ايران در آئينه روايت و تحليل

نقطه آغاز يك استعمار بزرگ
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   شاهد توحيدي
احس��ان نراقي در زمره 
كارگزاران فرهنگي رژيم 
پهلوي به شمار مي رود. 
نقش در س��امان دادن 
به پ��اره اي فرآيندهاي 
فرهنگ��ي در آن دوران 
باظاه��ري بي ط��رف و 
حتي منتق��د، در زمره 
خواندني تري��ن فصول 
حيات اوست. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
در ساليان اخير، اقدام به انتشار زندگينامه دوجلدي 
وي به قلم صفاء الدين تبرائيان كرده اس��ت. مؤلف 
در بخش��ي از ديباچه اثر و در مقام معرفي موضوع 
آن چنين مي نويسد: »دكتر احس��ان اهلل نراقي در 
سال 1305 شمسي در يكي از سرشناس ترين و با 
نفوذترين خانواده هاي كاشان، ديده به جهان گشود. 
نياكان و خويشاوندان پدري وي، از روحانيون نامي 
شيعه بودند. وي از نوادگان مالمهدي فاضل نراقي 
صاحب كتاب جامع السعادات بود، ليكن حسن نراقي 
)پدر احس��ان( به مرور از مذهب فاصله مي گيرد و 
گرايشات روش��نفكرانه غيرديني خود را در سبك 
زندگي ش��خصي و تربيت فرزندان به كار مي بندد. 
احسان نراقي پس از كسب مسير پر فراز و نشيبي كه 
در جريان تكميل تحصيالت عاليه خود طي مي كند، 
سرانجام در 30 س��الگي موفق به دريافت دكتراي 
جامعه شناسي از سوربن فرانس��ه مي شود و پس از 
بازگشت به وطن و كسب كرسي استادي دانشگاه 
تهران و اخذ مجوز تأس��يس مؤسس��ه مطالعات و 
تحقيقات اجتماعي و همكاري با سازمان بين المللي 
يونس��كو، توجهاتي را به خود جلب مي كند كه در 
جهت كسب تشخص و مقبوليت به عنوان چهره اي 
متخصص در درون حاكميت پهلوي مؤثر مي افتد. 
مؤسسه مذكور با صرف بودجه هاي قابل توجه دولتي 
در موضوعات استراتِژيك و جمعيت هاي تأثيرگذار 
و حيات��ي در ايران، با تكيه ب��ر روش هاي ميداني و 

مش��اهده اي، تحقيقات آماري و جمعيت شناس��ي 
گس��ترده اي در نقاط مختلف ايران انجام مي دهد 
كه طبعاً نتايج آن در تحكيم و دوام بيشتر حاكميت 

نقش بسزای خود را ايفا مي كند«. 
تبرائيان در بخشي ديگر از مقدمه خويش، درباره آنچه 
از احس��ان نراقي در كتاب خويش نگاش��ته، اينگونه 
آورده است: »اش��اره هاي دقيق به سال هاي كودكي 
و نوجواني احس��ان نراقي و تأثير فراوان خاس��تگاه 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي خاندان متنفذ نراقي ها 
بر شخصيت وي و به ويژه تأثيرپذيري خاص احسان 
از پدر، همراهي احس��ان نراقي 26- 25 ساله كه به 
تازگي از ژنو به ميهن بازگش��ته )مقارن با يكس��ال 
پاياني دولت ملي دكتر مصدق( در چالش هاي ميان 
مصدق و آيت اهلل كاشاني كه نراقي به عنوان يار نزديك 
كاشاني پيغام و پسغام هاي اين دو شخصيت را جابه جا 
مي كرده، به استناد اسناد به طور مفصل بررسي شده و 
سپس به واكاوي نقاط قوت و ضعف و تأثير و تقصير هر 
يك از آقايان مصدق و كاشاني در شكل گيري جنبش 
بزرگ نهضت ملي نفت و س��پس شكست زود هنگام 
آن از ديدگاه نراق��ي پرداخته مي ش��ود و زوايايي از 
كودتاي 28 م��رداد در قالب اس��ناد معتبر تاريخي و 
البته نقل قول هاي صرفاً شفاهي و نه چندان معتبر و 
قابل ترديد پيش روي مخاطب قرار مي گيرد. اش��اره 
به رويگرداني هميشگي نراقي نسبت به جريان هاي 
اسالمي و مذهبي و گرايش احس��ان نراقي به حزب 
ت��وده در دوره نوجواني و س��ال هاي اولي��ه جواني و 
سپس تنفر بي حد و حصرش از كمونيسم و شوروي 
در سال هاي بعد، واكاوي نقش تش��كل ها، احزاب و 
شخصيت هاي ايراني و خارجي اي كه در تهران، ژنو و 
پاريس تأثيرگذاري عمده اي بر شكل گيري تفكرات 
وي در قب��ل از وارد ش��دن به دم و دس��تگاه پهلوي 
داشتند، اشاره به ش��خصيت علمي و پرتالش و ذاتاً 
ترقي خواه احس��ان نراقي و بررسي عميق كم و كيف 
مسير طي شده تحصيلي وي و همكاري او با يونسكو 
 از گرفتن ديپلم در دارالفنون تهران تا گرفتن ليسانس 
در رش��ته علوم اجتماعي گرايش اقتصاد رياضي در 
ژنو و سپس گرفتن دكتراي جامعه شناسي از سوربن 
فرانس��ه و در نهايت واكاوي داليل، عوامل و روابطي 
كه ورود نرم و گس��ترده وي در حاكميت پهلوي دوم 
را تسريع بخش��يد، بخش هاي اصلي اين مجموعه را 

شامل مي شوند«. 

نظري و گذري بر زندگينامه دوجلدي 
دكتر احسان نراقي

 نرمي فكري و سياسي
 بسان اسفنج!

كمك هاي مال��ي انگلس��تان محظوراتي براي آن 
ايجاد كرده اس��ت و اين وضع را دول��ت امريكا به 
سهولت مي تواند عوض كند، اگر وامي به مبلغ 10 
ميليون دالر به دولت ايران بدهد. پرداخت چنين 
وامي راه را ب��راي اعطاي امتي��از نفت و همچنين 
امتياز اس��تخراج س��اير معادن به ش��ركت هاي 
امريكايي هموار خواهد س��اخت. دول��ت ايران با 
شركت استاندارد اويل وارد مذاكره شد و قراردادي 
را در 5 ماده با شركت مذكور امضا نمود. در تاريخ 
29 آبان 1300 شمسي قوام السلطنه، اليحه اي را 
براي واگذاري امتياز نفت تمام اياالت هاي شمالي 
ايران به كمپاني اس��تاندارد اوي��ل امريكا تقديم 
مجل��س و مجلس ني��ز آن را در 5 م��اده تصويب 

نمود: 
ماده اول - مجلس ش��وراي ملي واگ��ذاري امتياز 
اس��تخراج نفت را در اياالت آذربايجان، خراسان، 
گيالن و استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد 

اويل امريكا به شرايط ذيل تصويب مي نمايد. 
م��اده دوم - مدت اي��ن امتياز بيش از 50 س��ال 

نخواهد بود. 
ماده سوم- حقوق دولت بيشتر از صدي ده تمامی 
نفت و مواد نفتي است كه كمپاني از چاه ها خارج 
مي نمايد، قبل از آنكه هرگونه خرجي به آن تعلق 

گيرد. 
ماده چهارم -  ش��رايط ديگر اين امتي��از از قبيل 
تسعير سهم دولت در صورتي كه دولت صالح بداند 
و طرز تأديه آن و طرز نظارت دولت ايران و عوايد 
كمپاني و شرايط ابطال كننده امتياز و ساير شرايط 
الزم براي حفظ حقوق دول��ت و مملكت را دولت 
تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس 

شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود. 
ماده پنجم - كمپاني استاندارد اويل نمي تواند به 
هيچ وجه اي��ن امتياز را به هيچ دول��ت يا كمپاني 
يا ش��خصي انتقال بده��د و همچنين ش��راكت با 
سرمايه داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي 
ملي ايران اس��ت. عدم رعايت اين ماده باعث لغو 

امتياز خواهد بود. 
بالفاصله پ��س از تصويب امتياز توس��ط مجلس، 
دولت هاي ش��وروي و انگليس ب��ه امتياز اعتراض 
نمودند، اما هيچ ك��دام نتيجه نگرفتند و بر همين 
اساس شركت نفت ايران و انگليس چون اعتراض 
را به نتيجه ديد با امريكايي ها از در سازش درآمد 
و تصميم گرفت كه در اين امتياز شريك گردد. لذا 
لرد كدمن در س��فري به امريكا با مقامات شركت 
نفت اس��تاندارد اوي��ل وارد مذاكره ش��د و به آنها 
يادآوري كرد كه طبق امتياز دارسي حق انحصار 
ايجاد خ��ط لوله نفت ب��ه خليج فارس در دس��ت 
ش��ركت نفت ايران و انگليس اس��ت و اگر شركت 
استاندارد نفتي در شمال ايران كشف و استخراج 
نمايد، صدور آن برايش مق��دور نخواهد بود، مگر 
آنكه يا با ش��وروي سازش��ي كرده و از راه ش��مال 
استفاده نمايد يا اينكه با شركت نفت بريتانيا قراري 
گذاش��ته و اجازه احداث خط لوله را از آن شركت 
به دس��ت آورد. پس مصلحت طرفين در آن است 
كه امتياز نفت شمال ايران بين شركت ايتاندارد و 
شركت نفت بريتانيا نصف شود. در نهايت شركت 
استاندارد حاضر ش��د كه درباره نفت شمال ايران 
با شركت مذكور شريك ش��ود. توافق انجام شده 
نه تنها اعتراض دول��ت اي��ران را برانگيخت، بلكه 
باعث خش��م مردم و روزنامه در ايران ش��د كه به 
نكوهش سياست دولت پرداختند. دولت ايران كه 
نمي خواست نفت شمال را به شركت نفت ايران و 
انگليس بدهد، پس از آگاهي از اين توافق اعالم كرد 
براساس ماده پنجم از قرارداد كه تصويب نموده اين 

امتياز را ملغي اعالم كرد. 
ب( كمپاني سينكلر اويل: 

در مرداد 1301 شمس��ي نماينده ش��ركت نفت 
سينكلر به تهران وارد و شرايط زير را براي تحصيل 

امتياز نفت شمال به دولت تقديم كرد: 
1- مدت امتياز بين 40 تا 50 سال باشد. 

2- اراض��ي باير دولتي ك��ه مورد احتي��اج امتياز 
گيرنده است مجاناً واگذار شود و اراضي داير دولتي 

و خصوصي به قيمت عادالنه خريداري گردد. 
3- تمامی اثاثيه و ملزومات براي عمليات امتياز از 

كليه حقوق گمركي و عوارض معاف باشد. 
4- امتياز گيرنده ش��ركت يا ش��ركت هايي براي 
استخراج نفت تشكيل خواهد داد و تعهد مي كند 
كليه سهام ش��ركت هاي مزبور منحصراً در دست 
ايرانيان و امريكاييان باش��د و ني��ز تعهد مي كند 
كه سهام مزبور را به هيچ دولت يا شركت خارجي 
انتقال ندهد و در صورت تخلف امتياز ملغي باشد. 
5- ساير شرايط امتياز طبق قانون مربوط به شركت 

نفت استاندارد و با توافق طرفين تنظيم گردد. 
سرانجام شركت س��ينكلر موفق ش��د در 29 آذر 
1302 قراردادي با دولت اي��ران منعقد نمايد. به 

موجب اين قرارداد امتياز استخراج و بهره برداري 
از منابع نفتي چهار استان شمالي ايران به كمپاني 
سينكلر اعطا شد. در ماده چهارم قرارداد نيز تصريح 
ش��ده بود كه دارنده امتياز نمي تواند حقوق خود 
را به هيچ دولت يا ش��ركت خارجي منتقل نمايد. 
شركت نفت سينكلر مطلع بود كه نمي تواند نفت 
ايران را از نواحي جنوب لوله كش��ي و صادر كند، 
پس با دولت شوروي براي صدور نفت ايران توسط 
لوله نفتي باكو - باطومي به مذاكره پرداخت. گرچه 
شركت س��ينكلر امتياز نفت جزيره س��اخالين و 
فروش آن را از دولت شوروي كسب كرده بود، اما 
دولت شوروي اين اجازه را به شركت نفت سينكلر 
نداده و بر اثر اختالف��ات بعدي، امتياز نفت جزيره 
س��اخالين را نيز لغو نمود و چون شركت از صدور 
نفت ايرن مأيوس ش��د، به دولت ايران اطالع داد 
كه چون دولت شوروي اجازه نخواهد داد كه نفت 
ايران از طريق شوروي صادر گردد از امتياز صرف 
نظر مي نمايد، اما حادثه اي كه س��ينكلر را به طور 
قاطع از صحنه ايران بيرون راند، در تابستان 1303 
شمسي در ايران رخ داد. خرداد 1303 يك سلسله 
تظاهرات و راهپيمايي هاي مذهبي از سوي مردم 
تهران انجام گرفت. ميج��ر رابرت ايمبري، معاون 
كنس��ول امريكا كه به محل تظاه��رات رفته بود 
كوشيد تا با دوربين دستي خود چند عكس بگيرد. 
آنگاه، انبوه جمعيت كه عك��س گرفتن را توهين 
به مقدس��ات مذهبي تلقي مي كردند به او حمله 
بردند و او را كش��تند. )حادثه س��قاخانه آقا شيخ 
هادي در تهران(. اگر به گفته بعضي منابع اعتماد 
كنيم، ميج��ر ايمب��ري از طرف��داران پروپاقرص 
اعطاي امتياز به س��ينكلر بود و هم او بود كه آقاي 
سينكلر را به نخس��ت وزير ايران معرفي كرده بود. 
قتل ايمب��ري باعث اعالم حكومت نظامي ش��د و 
مبارزه آش��كاري ميان دو جناج ايران برانگيخت 
كه هر يك ديگري را متهم به قتل او مي كرد، اما در 
واقع، مسئوالن حقيقي اين رويداد را بايد در درون 
سرويس هاي جاسوس��ي بريتانيا جست وجو كرد. 
به نوش��ته روزنامه نيويورك هرالد تريبون مورخ 
2 مهر م��اه 1308 هارولد اس��پنر، ) مأمور مخفي 
بريتانيا در خاور نزديك ( اعالم كرده بود: ايمبري 
توسط اوباش كشته ش��د كه از مقامات نفتي پول 
گرفته بودند و اين مقامات بيم داش��تند كه مبادا 
امتياز نفت ش��مال ايران به يك گروه امريكايي به 
رهبري س��ينكلر واگذار ش��ود. در پي اين حادثه، 
شركت سينكلر رس��ماً اعالم كرد كه تصميم دارد 
از امتياز نفت شمال صرف نظر كند و اين پيروزي 
بزرگي براي ش��ركت نفت ايران و انگليس و ساير 
رقبا به شمار مي آمد. بدين قرار بود كه كمپاني هاي 
امريكايي، با وجود حمايت شديد دولت امريكا هر 
يك به نحوي موقتاً از حوزه نفتي ايران طرد شدند. 
بدين ترتيب اين اولين مسابقه زورآزمايي امريكا 
و انگليس در اي��ران در مراحل اولي��ه عمليات به 
شكس��ت اياالت متحده و پيروزي بريتانيا منتهي 

گرديد. 
ج( شركت امريكايي اميرانين: 

در 17 ژانوي��ه 1937 )27 دي 1315( داور وزير 
دارايي وقت، اليحه قانوني اعطاي انحصار اكتشاف، 
بهره برداري و انتقال نفت ش��رق و شمال كشور به 
ش��ركت نفت امريكا و ايران ) اميراني��ن ( را براي 
مدت 60 س��ال تقديم مجلس كرد. مجلس ايران 
در بهمن 1315 اين طرح را به تصويب رس��انيد. 
نخس��تين اقدام ش��ركت، تأس��يس يك شركت 
حمل و نقل نفت و متخصص در س��اخت لوله نفت 
به نام ش��ركت لوله نفت ايران با كمك استاندارد 
اويل بود. همزمان دولت اي��ران امتياز حمل و نقل 
نفت و س��اخت لوله نفتي را به ش��ركت لوله نفت 
واگذار كرد. در ش��هريور 1316 شركت اميرانين 
از دولت شوروي حق استفاده از آب هاي آن كشور 
به منظور واردات ماشين آالت و تجهيزات خود به 
ايران را كسب نمود. ظرف سه س��ال اول شركت 
در حدود مس��احتي كه در نقشه منضم به قرارداد 
با رنگ تعيين ش��ده بود ح��ق كاوش را براي پيدا 
كردن نفت داشت و پس از سه سال بايد دو واليت 
از واليت شرق يا شمال شرق واقع در حوزه اي كه 
در نقش��ه مذكور معين ش��ده بود، براي عمليات 
خود انتخاب نمايد و در آخر سال پانزدهم مجموع 
قطعاتي را كه انتخ��اب مي كند از يكصد هزار ميل 
مربع كه ح��وزه امتياز آن را تش��كيل خواهد داد، 
تجاوز ننماي��د. امتياز گيرنده ح��ق غيرانحصاري 
ساختن و دارا بودن لوله را به خليج فارس داشت و 
ساير شرايط امتياز شبيه به شرايط قرارداد 1933 
كه بيمه ايران و شركت نفت ايران و انگليس منعقد 
شده بود مي بود. با اين حال در ژوئن 1938 )خرداد 
1317( شركت اميرانين به دولت ايران اطالع داد 
كه از استخراج نفت شمال صرف نظر كرده است و 

مايل نيست كه به كار خود ادامه دهد. 
د( شركت نفتي استاندارد واكيوم: 

طي اش��غال اي��ران، ايراني��ان توج��ه خاصي به 
امريكايي ها داش��تند و دولت از ورود شركت هاي 
امريكايي به ايران اس��تقبال مي نم��ود و بي ميل 
نبود كه امتيازاتي به امريكايي ها بدهد و بر همين 
اساس، در سال 1321 شمس��ي نماينده ايران با 
كمپاني استاندارد واكيوم گفت وگويي هايي انجام 
داد، كمپاني مذكور نيز تمايل خود را براي گرفتن 
امتياز نفتي در ايران اعالم و رسماً تقاضاي امتياز 
نفت منطقه بلوچستان را از ايران نمود. پس از اين 
جريان نمايندگان شركت سينكلر و شركت رويال 
داچل شل براي كس��ب امتياز نفت جنوب شرقي 
ايران ) بلوچس��تان و كرمان ( به ايران آمدند. پس 
از اطالع مجلس از كاره��اي دولت در زمينه نفت، 
دولت را مورد مؤاخذه ق��رار داده و در يازدهم آذر 
1323 شمس��ي قانوني تصويب كرد كه به موجب 
آن دولت اجازه نداش��ت در مورد هيچ امتيازي با 

شركت ها و دول خارجي گفت وگو كند. 

88498437گفتوگو
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خروج نيروهاي روسيه از ايران پس از 
انقالب اكتبر در اين كشور موجب شد 
انگليس براي ادامه تسلط خود بر منابع 
نفتي اي�ران ق�رارداد 1919 را به ايران 
تحميل نمايد. دول�ت امريكا فرصت را 
براي جلوگيري از سياست هاي انگليس 
و همچنين ايجاد زمينه نف�وذ به ايران 
مغتنم شمرد و با قرارداد 1919 انگليس 
مخالف�ت نم�ود. بدين ترتي�ب امريكا 
مخالفت خود را با تسلط كامل انگليس 
بر ايران اعالم داش�ته و ضمن�ًا خود را 
عالقه مند به آينده ايران نشان مي دهد
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88498441سرويس  شهرستان

حميرا رحيمي

۱۶ مركز بهداشتي در مناطق عشايري 
آذربايجان غربي راه اندازي مي شود

مركز بهداش�تي و درماني با همكاري      آذربايجان غربي
معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم 
پزش�كي در مناطق عشايرنشين اين اس�تان راه اندازي مي شود. 
علي بهادري سرپرست اداره كل امور عش��اير آذربايجان غربي با اشاره به 
راه اندازي ۱۶ مركز بهداشتي در مناطق عشايري آذربايجان غربي گفت: 
اين مراكز شامل شش خانه بهداشت، هفت پايگاه سالمت موقت و سه مركز 
خدمات جامع سالمت موقت است كه با هدف توسعه خدمات بهداشتي و 
درماني در مناطق عشايري و ايجاد مراكز بهداشتي درماني فعاليت خواهد 
كرد.  وي با اشاره به اينكه عشاير اين استان در ۵۵۰ منطقه حدود 3  هزار 
س��ياه چادر برپا مي كنند، افزود: تمهيدات الزم در جهت تسهيل تردد و 
تأمين امنيت و امكانات بهداشتي و درماني عشاير در هنگام كوچ به مناطق 
ييالقي و در محل اتراق آنان انديشيده شده است.  سرپرست اداره كل امور 
عشاير آذربايجان غربي گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته تاكنون مورد 
مشكوكي در خصوص بيماري كرونا در عشاير استان مشاهده نشده  است.  
بهادري ادامه داد: ۱۵ هزار و ۵۹۹ خانوار عشايري با حدود ۱۰۴ هزار نفر 
جمعيت در ۱۶ شهرستان اين استان مستقر هستند كه حدود ۶۰۰ خانوار 

از آنها به ييالق هاي خارج از استان كوچ مي كنند. 

   هرمزگان: نخستين جشنواره ملي قصه گويي روستا و عشاير به همت 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان در دو بخش قصه گويي 
سنتي و نوين برگزار مي ش��ود.  عالقمندان مي توانند با موضوعات احياي 
فرهنگ ها و سنت هاي روستايي و عشاير؛ كارآفريني و توليدات روستايي 
و عشاير در اين جشنواره شركت كنند.  در اين جشنواره از كودكان تا مادر 
بزرگان و پدربزرگان نيز مي توانند شركت كنند و هريك از شركت كنندگان 
مي توانند آثار خود را به صورت فيلمبرداري از طريق تلفن همراه حداكثر ۵ 

دقيقه به شماره تلفن ۰۹۱۷۶۴۷۶۱۶۵ ارسال كنند. 
   آذربايجان غربي: رئيس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه به روند 
روبه افزايش ميزان آب در اين حوضه بسته اشاره كرد و گفت: وسعت درياچه 
در زمان حاضر ۲ هزار و ۹۶۵ كيلومترمربع است.  فرهاد سرخوش با بيان اينكه 
ميزان آب درياچه اروميه در حال حاضر به بيش از ۴ ميليارد و يك ميليون 
مترمكعب رسيده است، افزود: حجم آب نگين آبي آذربايجان نسبت به سال 
گذشته يك ميليارد و ۶۱۰ ميليون مترمكعب افزايش را نشان مي دهد.  به 
گفته وي، تراز فعلي اين درياچه نيز يك هزار و ۲۷۱ متر و ۵۰ سانتي متر است 

كه ۵۹ سانتي متر بيشتر از زمان مشابه سال گذشته برآورد مي شود. 
   يزد: معاون بهداشت و درمان سپاه الغدير يزد گفت: اولين نقاهتگاه 
اين استان به ظرفيت ۶۰ نفر براي پذيرش بيماران مبتال به ويروس كرونا 
به همت نيروهاي اين يگان آماده شد و در صورت نياز مورد استفاده قرار 
مي گيرد.  سعيدرضا غفوري افزود: اين نقاهتگاه با همكاري دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد صدوقي يزد براي پذيرش بيماران در مركز استان آماده ارائه 
خدمات شد.  به گفته وي، تجهيزات و امكانات مورد نياز نقاهتگاه از سوي 
اين معاونت با همكاري ساير دس��تگاه هاي مسئول درماني تأمين شد و 

مشكلي در پذيرش و ارائه خدمات وجود ندارد. 
   زنجان: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان زنجان، از اجراي طرح تب 
سنجي توسط نيروهاي داوطلب اين جمعيت خبرداد و گفت: طي يك هفته 
گذشته غربالگري ۴ هزارو ۷۴ نفر در مبادي ورودي شهرهاي ابهر، طارم و 
ايجرود به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا انجام شد.  شهرام ميرزايي 
افزود: نيروهاي داوطلب هالل احمر براي تست كرونا ويروس به روش تب 
سنجي و اطالع رساني به مردم براي پيشگيري از شيوع اين ويروس در مبادي 
ورودي استان در شهرستان هاي ابهر، طارم و ايجرود در ايستگاه هاي پايش 
مستقر هستند و تاكنون ۲ هزار و ۱۰۵ نفر را غربالگري و تب سنجي كردند. 

مديرعامل شركت     قم
آب و فاض�اب 
اس�تان قم، از انجام 7 هزار آزمون ميكروبي، 
فيزيكوشيميايي و كلرسنجي بر روي آب قم 
از زمان ش�يوع بيم�اري كرون�ا در يك ماهه 

گذشته خبر داد. 
دكتر علي جان صادق پور مديرعامل شركت آب و 
فاضالب قم با اشاره به اينكه آب يكي از مهم ترين 
عوامل افزايش ش��اخصه هاي بهداشتي در اين 
اس��تان اس��ت گفت: در يك ماهه اخير ۷ هزار 
آزمون ميكروبي، فيزيك و شيميايي و كلرسنجي 
بر روي آب قم انجام گرفته كه همگي سالمت آن 
را تأييد كردند.  وي با اش��اره ب��ه افزايش حدود 
هشت درصدي مصرف آب از ابتداي شيوع كرونا 
در شهر نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزود: 
تمام توان خود را براي تأمين آب و دفع بهداشتي 
فاضالب به كار بستيم و اميدواريم مردم عزيز با 

رعايت بهداش��ت فردي و البته استفاده بهينه از 
آب و پرهيز از اسراف، ياري رسان خادمان خود در 
شركت آب و فاضالب باشند.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب قم با بيان اينكه اكيپ هاي عملياتي 

شركت آب و فاضالب هم در حوزه كنترل كيفيت 
و هم در حوزه رسيدگي به حوادث از زمان شيوع 
ويروس كرونا در حال خدمت به مردم هستند، 
ادامه داد: تمام واحدهاي عملياتي ش��ركت در 

اين مدت در حال آماده باش هستند تا مشكلي 
براي مردم در زمينه تأمين آب سالم و بهداشتي و 
دفع فاضالب ايجاد نشود.  صادق پور همچنين از 
فعاليت ۲۴ ساعته پرسنل حوادث آب و فاضالب و 
نيز بهره برداران تصفيه خانه هاي فاضالب و حضور 
هوشيار پرسنل حفاظت فيزيكي جهت محافظت 
از تأسيسات آب و فاضالب به منظور تداوم ارائه 
خدمات خبر داد و كنترل فرآين��د تصفيه آب، 
نظافت و گندزداي��ي تمام آبس��ارهاي فعال در 
شهر، افزايش نظارت بر سامانه هاي گندزدايي را 
از ديگر اقدامات انجام شده در اين مدت برشمرد.  
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان قم با 
بيان اينكه اج��راي پروژه هاي توس��عه و اصالح 
ش��بكه هاي آب و فاضالب شهر با شيوع بيماري 
كرونا تعطيل نشد، اظهار داشت: در اين مدت در 
مناطق مختلف شهر بيش از ۱۰ هزار متر توسعه و 

اصالح شبكه هاي آب و فاضالب داشتيم. 

انجام 7 هزار آزمون سالمت روي آب قم در يك ماه اخير

برگزاري كالس هاي درس دانشجويان ياسوجي به صورت مجازي
براي اولين بار     كهگيلويه و بويراحمد
در اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد كاس هاي درس�ي 
دانش�جويان دانش�گاه ياس�وج به صورت 

مجازي برگزار شد. 
احمد عريان رئيس دانشگاه ياسوج گفت: پس 
از اعالم ش��يوع كرونا در كش��ور و زمزمه هايي 
مبني ب��ر تعطيلي مراكز آموزش��ي كش��ور، 
بالفاصله جلسه اي در دانشگاه ياسوج براي ارائه 

كالس هاي درسي به صورت مجازي تشكيل شد.  وي افزود: با توجه به زيرساخت هاي خوبي كه در 
دانشگاه ياسوج وجود دارد اين دانشگاه براي اولين بار در استان كالس ها را به صورت مجازي برگزار كرد.  
رئيس دانشگاه ياسوج با اشاره به تعطيلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در پي شيوع ويروس كرونا 
خاطرنشان كرد: بالفاصله پس از تعطيلي دانشگاه ها، كالس هاي درسي دانشكده هاي دانشگاه ياسوج 
از روز ۱۷ اسفند و در همان وقتي كه اين كالس ها به صورت حضوري برگزار مي شد به صورت مجازي 
از سوي اساتيد ارائه شد.  عريان تصريح كرد: بيش از ۵۰۰ كالس درس مجازي در اين مدت برگزار شده 

است و مشروح كالس ها نيز به صورت آفالين براي دانشجويان در دسترس و قابل استفاده است.

پويش »هر خانه ايراني يك محفل قرآني« در اصفهان اجرا شد
معاون تهذيب      اصفهان
و تبليغ حوزه 
علميه اصفهان با اش�اره به اجراي »پويش 
هرخانه ايراني يك محف�ل قرآني« در اين 

استان خبر داد. 
حجت االس��الم مومني معاون تهذيب و تبليغ 
حوزه علميه اصفهان با اشاره به اينكه، پويش »هر 
خانه ايراني يك محفل قرآني« در اصفهان اجرا 
شد. گفت: در روايات آمده است كه هر زمان باليا 

به سمت شما آمد انس خود را با قرآن بيشتر كنيد، بنابر اين هر زمان احساس كرديد غم و غصه به سراغ 
شما آمد يا گرفته و پژمرده شده ايد و افسردگي داريد، به سراغ قرآن برويد و سعي كنيد تالوت قرآن داشته 
باشيد.  وي با بيان اينكه در خانه با كودكان و فرزندان خود قرآن بخوانيد، تصريح كرد: مردم مي توانند در 
پويش »هرخانه ايراني يك محفل قرآني« شركت كنند، در اين راستا، هر شب يا هر روزي كه توانستيم در 

خانه به همراه فرزندان يك صفحه از قرآن را باز كنيم، بخوانيم و معنا كنيم يا يك سوره را حفظ كنيم. 

كمپين »روستاي بدون كرونا« در كرمانشاه راه اندازي شد
مدير صندوق      كرمانشاه
بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روس�تاييان و عش�اير استان 
كرمانشاه از راه اندازي كمپين روستاي بدون 
داد.  خب�ر  كرمانش�اه  در  كرون�ا 
س��جاد طاهري مدير صندوق بيم��ه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير استان كرمانشاه با 
اشاره به راه اندازي كمپين »روستاي بدون كرونا« 
در كرمانشاه گفت: ۷۷ هزار خانوار بيمه شده اصلي 

تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان كرمانشاه و خانواده هايشان در قالب 
كمپين »روستاي بدون كرونا« تحت پوشش حمايت هاي ويژه اقتصادي، اجتماعي و مشاوره هاي بهداشتي 
اين صندوق قرار خواهند گرفت.   وي افزود: به منظور حمايت از خانواده بزرگ كشاورزان، روستاييان و عشاير 
تحت پوشش در استان كرمانشاه، بيمه شدگان و مستمري بگيراني كه بصورت قطعي درگير اين بيماري 
باشند يا متأسفانه يكي از اعضاي خود را از دست داده باشند، مي توانند با ارسال عدد ۵ به شماره و سامانه 
پيامكي »3۰۰۰۲۷ « ضمن اطالع رساني موضوع از طريق اين كانال ارتباطي از تسهيالت كم بهره )بدون نياز 

به ضامن و مراجعه به بانك( يا از بسته هاي حمايتي )بصورت نقدي يا غيرنقدي ( بهره مند شوند. 

راه اندازي آزمايشگاه تشخيص كرونا در رفسنجان در آينده نزديك
با توجه به اينكه      كرمان
در كرم�ان فقط 
يك  آزمايشگاه تشخيص تست كرونا ويروس 
وجود دارد، ل�ذا به زودي يك آزمايش�گاه 
جديد ب�ه اين اس�تان افزوده خواهد ش�د. 
دكتر احمد جمالي زاده معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي رفسنجان گفت: در استان كرمان 
فقط يك  آزمايش��گاه تشخيص تس��ت كرونا 
ويروس وجود دارد و فعاليت مي كند و با توجه 
به ظرفيت هاي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان؛ درخواست ايجاد آزمايشگاه تشخيص تست كرونا به 
وزارت بهداشت و درمان داده و مجوزها ارسال شده است و به زودي اين  آزمايشگاه راه اندازي خواهد شد 
كه اعتباري بالغ بر ۱۴ ميليارد ريال براي اجراي اين طرح صرف خواهد شد.  وي افزود: از يك ماه پيش 
تا امروز ۸۵ نفر مشكوك به كرونا در بيمارستان علي بن ابيطالب)ع( بستري شده اند كه عالئمي شبيه 

كرونا داشته اند اما به انواع بيماري آنفلوآنزاي نوع  A يا B يا سرماخوردگي مبتال بوده اند.

 افتتاح بيمارستان صحرايي كوويد ۱۹ 
در بندرعباس 

بيمارستان صحرايي كوويد 1۹ با     هرمزگان
نام »شهيد فاطمي« با همت نيروي 
دريايي سپاه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس برپا شد. 
بيمارستان صحرايي »ش��هيد فاطمي با همكاري دانشگاه علوم 
پزش��كي هرمزگان و نيروي درياي��ي س��پاه در محوطه جلوي 
س��اختمان س��وختگي ش��فا مجتمع درماني و آموزشي پيامبر 
اعظم)ص( بندرعباس برپا شده عصر دوشنبه به بهره برداري رسيد.  
اين بيمارستان با ظرفيت پذيرش 3۶ بيمار شامل بخش اورژانس و 
بخش پذيرش موقت بيماران با مشكالت تنفسي است كه بيماران 
پس از ترياژ و ويزيت توس��ط طب اورژانس در صورتي كه نياز به 
انجام بررسي و آزمايش هاي تكميلي داشته باشند به صورت موقت 
در اين بيمارستان بستري مي شوند.  هم اكنون بخش بستري اصلي 
بيماران كوويد ۱۹ در طبقه دوم ساختمان سوختگي است كه اين 
روزها جهت استفاده براي بيماران كرونا تغيير كاربري داده شده و 
داراي تخت بستري و بخش اي سي يو و در حال خدمت رساني به 

بيماران با تشخيص كرونا در بندرعباس است. 

 گندزدايي شبانه معابر قزوين 
با ۱۵ هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده

عملي�ات گندزداي�ي معاب�ر و     قزوين
خيابان هاي شهر قزوين به ويژه 
مراكز پرتردد با هدف مقابله با كرونا هر شب با استفاده از 1۵ 
ه�زار ليتر م�واد ضدعفون�ي كننده )آب اس�تريل ش�ده با 
آب ژاول( از س�وي نيروهاي آتش نش�اني انجام مي ش�ود. 
مجتبي منتظ��ري رئيس س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري قزوين با اشاره به اينكه گندزدايي شبانه معابر قزوين با ۱۵ 
هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده، گفت: ۱۲۰ نيروي آتش نشان عمليات 
گندزدايي و ضدعفوني كردن معابر، پياده راه ها و خيابان هاي قزوين به 
ويژه نقاط پرتردد را براي مقابله با ويروس كرونا برعهده دارند.  وي افزود: 
تانكرهاي آب پاش آتش نش��اني با ظرفيت ۲ تا 3 هزار ليتر به همراه 
دستگاه هاي آب پاش سبك كار در عمليات آتش نشانان قزويني براي 
ضدعفوني سازي معابر و خيابان هاي شهر به كار گرفته مي شوند.  اين 
مسئول حوزه خدمات شهري ادامه داد: در نواحي منفصل شهري نيز 
صاحبان تراكتورها به آتش نشاني براي ضدعفوني كردن معابر كمك 

مي كنند و در حال حاضر ۱۲ دستگاه تراكتور به كمك ما آمده است.

۱۰ هزار متر مربع از فضاي شهري خمين 
گلكاري شد

در آستانه نوروز 1۰ هزار مترمربع    مركزي
باز فض�اي ش�هري زادگاه امام 
راحل در شهرس�تان خمين با ۶ هزار گلدان شب بو، 3 هزار 
صندوق بنفش�ه و ۶۰ هزار نش�اي گل فصلي گلكاري ش�د. 
ابوالفضل مرتضييان ش��هردار خمي��ن گفت: در راس��تاي نهضت 
درختكاري امس��ال يك هزار اصله نهال در زادگاه امام راحل كاشت 
شده و پيش بيني مي شود شمار نهال هاي كاشته شده به ۱۰ هزار اصله 
برسد.  وي افزود: براي استقبال از بهار جدول خيابان ها از ميدان نهم 
دي تا انتهاي بلوار شهيد بهشتي به طول ۱۰ هزار مترمربع رنگ آميزي 
شده است.  شهردار خمين، نقاشي ديواري با موضوعات بهار و شاهنامه 
فردوسي، آذين بندي با ريسه هاي رنگي، بنر و پرچم هاي تبريك سال 
نو را از ديگر اقدامات شهرداري براي زيباسازي فضاي شهري در آستانه 
نوروز بيان كرد.  مرتضييان گفت: ضدعفوني معابر و خيابان ها و اماكن 
عمومي توسط شهرداري انجام مي شود و بنرهاي آموزش پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا، ماندن مردم در خانه و همراهي مردم در شكست 

اين بيماري در سطح شهر نصب شده است. 

 تبديل 207 كارگاه اقتصاد مقاومتي گيالن 
برای توليد ماسك

 بيمارستان صحرايي سپاه
 48 ساعته در بابل راه اندازي مي شود

به همت سپاه  ،     گيالن ن ا ر ا س�د پا
جهادگران عرصه خدمت و بسيجيان، ۲۰7 
كارگاه توليدي اقتصاد مقاومتي گيان عمًا 
ب�ه كارگاه تولي�د ماس�ك تبدي�ل ش�د. 
احمد ابراهيمي، مسئول سازمان بسيج سازندگي 
سپاه قدس گيالن با بيان اينكه جهاد در راه مبارزه 
با ويروس كرونا در گيالن همچن��ان ادامه دارد 
و با محوريت سپاه و بس��يج گروه هاي مختلفي 
براي اين كار سازماندهي شده اند گفت: به همت 
جهادگران عرصه خدمت ۲۰۷ كارگاه توليدي 
اقتصاد مقاومتي گيالن به كارگاه توليد ماسك 
تبديل ش��د.  وي افزود: تا به امروز ۲ هزار و ۵۸۲ 
مكان مذهبي، مدارس و مساجد استان گيالن 
براي مقابله با انتشار بيشتر ويروس كرونا توسط 
گروه هاي جهادگر ضدعفوني شده است.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن با بيان 
اينكه ضدعفوني ۴ ه��زار و ۸۵۶ نقطه از معابر و 
اماكن عمومي استان گيالن توسط بسيج و سپاه 
مورد توجه قرار گرفته و اين فعاليت ها همچنان 
استمرار دارد تصريح كرد: 3۵ هزار و ۱۵۰ بسته 

شامل اقالم بهداشتي و ضدعفوني كننده در بين 
مردم به ويژه اقشار محروم جامعه و خانواده هاي 
كم درآمد گيالن توزيع شده است.  ابراهيمي از 
توليد و توزيع بيش از 3۵۰ هزار ماسك و دستكش 
در گيالن توسط بسيجيان و گروه هاي جهادي 
خبر داد و با بي��ان اينكه ۲۵۰ هزار ع��دد از اين 
اقالم مستقيماً توسط بسيج سازندگي توليد شده 
است، ادامه داد: ۱۰۰ هزار عدد از اين ماسك ها و 
دستكش ها نيز از طريق خيران خريداري شد كه 
تمام آن را در بين خانوارها توزيع كرديم.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن توزيع 
۴3 هزار و ۷۸۶ ليتر م��واد ضدعفوني كننده در 
سطح اس��تان را از ديگر فعاليت هاي انجام شده 
گروه هاي جهادي عنوان ك��رد و گفت: به همت 
سپاه ۴33 گروه جهادي تخصصي در بخش هاي 
درماني و بهداش��تي در قالب ۷ هزار و ۱۵۹ نفر 
براي كم��ك به م��ردم و بيماران ب��ه كارگيري 
ش��دند.  ابراهيمي اظهار داش��ت: فعاليت هاي 
متنوع بسيجيان و گروه هاي جهادگر تا پايان اين 
مأموريت همچنان ادامه دارد و نيروها براي كمك 

به مردم در صحنه حاضر هستند. 

ن  س�تا ر بيما    مازندران
صحرايي نيروي 
زميني س�پاه با ظرفيت ۲۰۰ تخت ظرف ۴۸ 
ساعت در شهرستان بابل راه اندازي مي شود. 
علي حسنعلي زاده جانش��ين فرمانده سپاه بابل از 
احداث بيمارس��تان صحرايي نيروي زميني سپاه 
در اين شهرستان خبر داد و گفت: با ورود هيئتي از 
نيروي زميني سپاه و توافقي كه بين سپاه شهرستان، 
نيروي زميني سپاه و علوم پزش��كي بابل صورت 
گرفت اين بيمارس��تان ظرف ۴۸ س��اعت با ۱۰۰ 
پرسنل و ۲۰۰ تخت راه اندازي خواهد شد.  وي با 
بيان اينكه امروزه بابل مركز بيماران كرونايي شده 
و شهرستان هاي همجوار را در امر بيماران كرونايي 
پوشش مي دهد، افزود: نقاهتگاه ويژه بيماران تنفسي 
در سالن ورزشي مخابرات شهرستان راه اندازي و در 
حال حاضر منتظر تجهيزات تخصصي علوم پزشكي 
براي استفاده است.  جانشين فرمانده سپاه بابل در 
ادامه با اعالم اينكه قري��ب به ۵۵۰ پايگاه مقاومت 
شهري و روستاي براي مقابله با كرونا به خط شدند، 
از بكارگيري ۲۰ هزار بس��يجي در قرارگاه پدافند 
زيستي س��پاه بابل خبر داد و گفت: از ضدعفوني 

كردن معابر و محالت تا توليد ماس��ك و آموزش 
پيش��گيري از ابتال  به كرونا، جهادگران بسيجي 
در سه حوزه سفيران سالمت، مدافعان سالمت و 
نيز ناظران سالمت، فعال هستند و همچنين ستاد 
پشتيباني سالمت هم با حضور خيران، پيشكسوتان 
عرصه جهاد و ش��هادت، نماينده شهرستان براي 
پشتيباني از گروه هاي جهادي هم آغاز به كار كرده 
است.  حس��نعلي زاده در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به ۲۰ تيم سفيران سالمت كه اعضاي 
آن را دانشجويان پزشكي علوم پزشكي بابل تشكيل 
مي دهند، افزود: سفيران سالمت خانه به خانه در 
امر پيشگيري مردم از ابتال  به كرونا مشغول آموزش 
هستند.  اين مقام مسئول از راه اندازي ۴۲ كارگاه 
توليد ماسك و گان بيمارستاني در شهرستان هم 
خبر داد و تصريح كرد:  ۵۷ هزار ماسك بهداشتي 
و 3۰۰ گان بيمارستاني توليد و به صورت رايگان 
بين مردم توزيع شد.  جانشين فرمانده سپاه بابل با 
اعالم اينكه روزانه ۱۲ هزار ماسك بهداشتي توسط 
جهادگران بسيجي توليد و توزيع مي شود، يادآور 
شد كه در توليد ماسك بهداشتي و گان بيمارستاني 

نياز مبرم به مواد اوليه داريم.

دوربين حرارتي در ورودي ترمينال داخلي 
فرودگاه تبريز نصب شد

در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس      آذربايجان شرقي
كرون�ا دوربي�ن حرارت�ي در ورودي 
ترمين�ال داخل�ي ف�رودگاه ش�هيد مدن�ي تبري�ز نصب ش�د. 
رامين آذري مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي با اشاره به نصب 
دوربين حرارتي در ورودي ترمينال داخلي فرودگاه شهيد مدني تبريز 
گفت: اين دستگاه به علت دقت تب س��نجي و با توجه به حجم باالي 
مسافران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در اين فرودگاه نصب 
و به بهره برداري رس��يد.  وي افزود: دوربين حرارتي قادر است به طور 
همزمان چندين نفر از مسافران را به طور يكجا رصد و پايش كند و در 
صورتي كه درجه حرارت هر يك از مسافران از حد معمول بيشتر باشد با 
مشخص كردن تصوير وي و اعالم هشدار به كاربر سيستم، اعالن خطر 
مي كند.  مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به 
بهسازي و نصب دكل هاي جديد روش��نايي اپرون در فرودگاه شهيد 
مدني تبريز گفت: با توجه به توسعه اپرون فرودگاه تبريز، اين اقدام براي 
تأمين روشنايي محل پارك هواپيماها، طبق استاندارهاي هوانوردي 
انجام شده است.  آذري، ادامه داد: در اين راستا ۹ دكل روشنايي موجود 
با نظارت اداره فني فرودگاه تبريز و هماهنگي اداره كل تس��هيالت و 
تجهيزات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بهسازي شده و يك 

دستگاه دكل جديد خريداري و در حال نصب و راه اندازي است.   

 راه اندازي بخش سي تي اسكن 
بيمارستان امام علي)ع( كرج

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي      البرز
اس�تان البرز با اش�اره به تسريع در 
تش�خيص و درمان بيماران كرونايي، از راه اندازي بخش س�ي تي 
داد.  خب�ر  ك�رج  عل�ي )ع(  ام�ام  بيمارس�تان  اس�كن 
دكتر حسن اينانلو معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان البرز گفت: 
نبود سي تي اسكن در بيمارستان امام علي )ع( سبب شد كه بيماران 
براي تشخيص به بيمارستان خصوصي تخت جمشيد كرج اعزام شوند، 
موضوعي كه موجب شد تا بخش سي تي اسكن بيمارستان امام علي )ع( 
كرج راه اندازي ش��ود.  وي افزود: روزانه حدود 3۰ بيمار با عالئم اوليه 
كرونا از بيمارستان امام علي )ع( براي انجام سي تي اسكن به بيمارستان 
تخت جمشيد كرج ارجاع داده مي شد كه وقت گير بود.  معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي البرز ادامه داد: البته خدمات سي تي اسكن اين 
بيمارستان به بيماران به صورت رايگان انجام شد.  اينانلو با بيان اينكه 
براي درمان كرونا به حمايت ديگر دستگاه ها و خيران نياز داريم، گفت: 
در اين زمينه تاكنون ش��هرداري كرج ۵ ميليارد تومان براي تجليل از 

پرستاران و خريد تجهيزات پزشكي كمك كرده است. 

 قرارگاه فرهنگي پيشگيري از كرونا 
در كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي

با مشاركت ۴۰۰ كتابدار، قرارگاه فرهنگي  پيشگيري و مقابله با كرونا با هدف ترغيب     خراسان رضوي
مردم به ماندن در خانه و فرهنگ س�ازي و اطاع رساني هوشمندانه و 
راه اندازي پويش »خانواده كتاب خوان« با محوريت اداره كل كتابخانه هاي 

عمومي خراسان رضوي دراين استان تشكيل شد. 
حجت االسالم والمسلمين علي اكبر سبزيان، مدير كل كتابخانه هاي 
عمومي خراس��ان رضوي گفت: با توجه به بحران اجتماعي رخ داده در 
مواجهه با ويروس كرونا، تالش جمعي دستگاه ها و سازمان ها در مبارزه 
با اين رخداد و تعطيلي مراكز آموزشي و كتابخانه هاي عمومي؛ اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي استان به تشكيل قرارگاه فرهنگي پيشگيري و 
مقابله با كرونا با هدف ترغيب مردم به ماندن در خانه و فرهنگ سازي 
و اطالع رساني هوش��مندانه و راه اندازي پويش »خانواده كتاب خوان« 
اقدام كرده است.  وي افزود: در اين قرارگاه قريب به ۴۰۰ كتابدار استان 
به عنوان افس��ران جبهه دانايي انقالب اس��المي عالوه بر آگاه سازي 
و اطالع رس��اني و تش��ويق بر حضور در من��ازل و پرهيز از س��فرهاي 
درون شهري و برون شهري، تأكيد مي شود افراد به خواندن كتاب هاي 
خوانده نشده كتابخانه ش��خصي خود بپردازند و با ارسال ويدئوي يك 

دقيقه اي در پويش خانواده كتاب خوان شركت كنند. 

 سپاه چهارمحال و بختياري 
نقاهتگاه شهركرد را آماده  كرد

بسيجيان همواره در تمامي صحنه هاي كشور پيشگام و پيشقدم بوده 
و اين بار نيز در مسئله كرونا و مقابله با شيوع اين بيماري، در شهرها 
و روستاهاي استان هاي مختلف كشور به صحنه آمده اند تا با جهادي 
ديگر، اينبار سامت را به ش�هروندان هديه كنند. در چهارمحال و 
بختياري نيز در كنار ضدعفوني اماكن و مراكز عمومي شهر و همچنين 
توزيع ماسك و لوازم بهداشتي در ميان شهروندان كه توسط جهادگران 
بسيجي انجام مي شود، فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( استا 
نيز از راه اندازي نقاهت�گاه بيماران مبتا به كرون�ا خبر مي دهد كه 
با ظرفيت پذيرش ۶۰ نفر در ش�هركرد آماده خدمات رساني است. 

    
بسيجيان همواره در تمامي صحنه هاي كشور پيشگام و پيشقدم هستند و اين 
بار نيز در صحنه مقابله با ش��يوع بيماري كرونا در شهرها و روستاهاي استان 
چهارمحال و بختياري و حفظ س��المت مردم به مي��دان آمده اند. همكاري 
و همياري و تالش ارگان هايي مانند بس��يج و سپاه موجب ش��ده تا سازمان 
بهداش��ت جاني هم اقدامات و تالش هاي ايران براي مبارزه با ويروس كرونا 
را بي سابقه توصيف كنند.  در اين ميان يكي از ضرورت هاي مقابله با ويروس 
كرونا و جلوگيري از انتشار آن در شهرها و روستاها، ضدعفوني كردن مستمر 
معابر عمومي و خيابان هاس��ت كه اين روزها پيشگامان مقابله با اين بيماري 
شهرداري ها، سازمان هاي آتش نشاني، سپاه پاسداران و بسيج مردمي هستند. 

   نقاهتگاه شهركرد آماده خدمات رساني
با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر حفظ سالمت مردم، بسيجيان استان 
چهارمحال و بختياري هم به مانند تمام جهادگران ايراني به ميدان آمده و 
باتمام توان خود در جهت ضدعفوني كردن خيابان ها و معابر عمومي سطح 
شهرها و روستاها از هيچ حركتي فروگذار نبوده اند.  از سوي ديگر بسيجيان 
با توليد ماسك و تأمين تجهيزات حفاظت فردي نقش بسزايي در مقابله و 
پيشگيري از انتشار كرونا ايفا كرده اند. در چهارمحال و بختياري، آماده سازي 
نقاهتگاه ها نيز بر عهده سپاه قمربني هاشم)ع( قرار دارد.  فرمانده سپاه حضرت 
قمر بني هاشم )ع( چهارمحال و بختياري با بيان اينكه با تالش هاي صورت 
گرفته، نقاهتگاه بيماران مبتال به كرونا آماده خدمت رس��اني شده است، به 
»جوان« مي گويد: »اين نقاهتگاه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با 

ظرفيت پذيرش ۶۰ نفر در مركز استان آماده ارائه خدمت است.«
سردار محمدعلي اكبري ادامه مي دهد: »در صورت لزوم هر بيمار مبتال به 
كرونا مي تواند به مدت هفت روز در اين نقاهتگاه نگهداري و مراقبت شود.« 
وي با بيان اينكه تجهيزات و امكانات مورد نياز اين نقاهتگاه از سوي معاونت 
بهداشت و درمان سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( و دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد تأمين شد، تصريح مي كند: »رسانه هاي چهارمحال و بختياري 
در دوران شيوع ويروس كرونا اطالع رساني مطلوبي داشتند كه در كاهش 
روند صعودي و جلوگيري از گسترش اين ويروس مؤثر بود.« فرمانده سپاه 
حضرت قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه مردم به 
رعايت نكات بهداشتي در مبارزه با ويروس كرونا توجه ويژه اي داشته باشند، 
مي گويد: »ابالغ مقام معظم رهبري به نيروهاي مسلح براي مقابله با ويروس 
كرونا، وظيفه سپاه را صد برابر كرد و امروز باالترين خدمت به مردم تالش 
براي مقابله و ريشه كني اين بيماري اس��ت.« وي با اشاره به اينكه دشمن 
از اين موقعيت براي تبليغ عليه جمهوري اس��المي استفاده كرد تا بتواند 
اقدامات كشور را بد جلوه دهد اما اين بار نيز مانند گذشته ناكام خواهد ماند، 
وي يادآور شد: سپاه تصريح مي كند: »پاسداران در ضدعفوني كردن مراكز 
مهم چهارمحال و بختياري به صورت روزانه همكاري دارد و تمام تالش خود 
را در اين زمينه به كار گرفته اس��ت.« اكبري با اشاره به اينكه اكنون هفت 
پايگاه توليد ماسك در استان با تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه ۴ هزار ماسك توليد مي كنند و تالش 
مي شود بخشي از اين توليدات در اختيار نيازمندان قرارگيرد، تأكيد مي كند: 
»در صورت نياز به معاينه حضوري برخي خانوارها، پس از غربالگري، سه نفر 
شامل دو نيرو از بهداشت و درمان و يك بسيجي محلي شناخته شده، اقدام به 
اين كار مي كنند«.  وي مي گويد: »سپاه تاكنون 3۸۰ مورد از اماكن مذهبي 
استان را ضدعفوني كرده است و براي مقابله با گسترش ويروس كرونا ۶ هزار 
و ۵۰۰ برگ بروشور بين مردم پخش و زمينه آموزش چهره به چهره فراهم 
شده است.« وي يادآور مي شود: »تمامي پروتكل هاي بهداشتي در پادگان ها، 
بسيج و مراكز سپاه چهارمحال و بختياري و ورود و خروج نيروها، سربازان و 
بسيجيان رعايت و كنترل مي شود. همچنين مراكز درماني و كلينيك هاي 
سپاه استان براي مقابله و ريشه كني ويروس كرونا بسيج شده اند و در اين 

راستا بسياري از متخصصان قرنطينه خانگي را سفارش مي كنند.«
   7۵۰ گروه جهادي در حال فعاليت

مسئول بسيج سازندگي سپاه قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختيار نيز با 
اشاره شيوع كرونا ويروس، مي گويد: »۷۵۰ گروه جهادي در قالب پزشكي، 
دامپزشكي، خدمات رساني و كارگاه هاي خياطي توليد ماسك در سطح استان 
در حال فعاليت هستند.« سرهنگ هوشنگ فوالدي با تأكيد بر اينكه در ۱۵ 
نقطه استان هفت كارگاه خياطي مشغول به خدمت هستند كه در مجموع 
روزانه ۴ هزار ماسك در سطح استان توليد مي شود، ادامه مي دهد: »گروه هاي 
جهادي نيز به صورت شبانه مشغول گندزدايي معابر پرتردد عمومي شهر 
هستند.« براساس آخرين آمار دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، تاكنون ۲۹3 
بيمار مشكوك به ويروس كرونا در چهارمحال و بختياري شناسايي شده است 
كه از اين تعداد ۵۲ نفر به طور قطعي مبتال به اين ويروس هستند. همچنين از 
تعداد مبتاليان به ويروس كرونا تاكنون ۲۷ نفر بهبود يافته، ۸ نفر جان باخته 

و مابقي در بيمارستان هاي استان بستري هستند.



ب�ا وج�ود تالش ه�ای ع�راق ب�رای توس�عه 
میادی�ن نفت�ی و گازی خ�ود، ای�ن کش�ور در 
انعق�اد قرارداده�ای نفت�ی اش همچن�ان 
اس�ت. مواج�ه  بس�یاری  مش�کالت  ب�ا 

دولت عراق پس از سه سال اعمال محدودیت تولید 
نفت براساس سهمیه های اوپک پالس، خود را برای 
افزایش سریع برداشت و صادرات نفت آماده می کند.  
بغداد که در سه سال اخیر همواره از مخالفان طرح 
فریز نفتی بوده و تالش کرده تا از سهمیه ها تبعیت 
نکند، می تواند با شکست مذاکرات اوپک به سرعت بر 
میزان صادرات خود بیفزاید. در سال ۲۰۱۸ میالدی، 
مناقصات واگذاری شش بلوک نفتی برگزار شد و با 
نزدیک شدن به مراحل پایانی توسعه این میادین، 
باید برای فروش نفت تولیدی این میدان ها اقدامات 
الزم انجام گردد. ش��رکت های مجری این طرح ها، 
شرکت هایی کوچک و کمتر شناخته شده هستند و 

باید برای فروش نفت خود تالش بیشتری کنند.
در آوری��ل س��ال ۲۰۱۸ میالدی، نتای��ج مناقصه 
واگذاری شش بلوک از ۱۱ بلوک عرضه شده اعالم 
ش��د. ش��رکت های چینی انرژی یونایتد انرژی و 
ژیوجید و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم، برندگان 

این دور از مناقصه های وزارت نفت عراق بودند.
با وجود پای��ان جنگ علیه داعش، ب��ه دلیل تداوم 
ناآرامی ها، همچنان ش��رکت های غربی تمایلی به 
سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق ندارند. به همین 
دلیل، بغداد وادار شده تا با سرمایه گذاران کوچک 
هم��کاری کن��د. در روز ۴ ژوئ��ن ۲۰۱۸ میالدی، 
پیش نویس قرارداد اولیه با شرکت های برنده مناقصه 
به امضا رس��ید. نرخ پاداش این قراردادها ۴/55 تا 
۱9/99 درصد تعیین شده است، اما پس از گذشت 

۲۰ ماه، این قراردادها پیشرفت اندکی داشته اند.
دولت عراق با فش��ار زیاد ایاالت متحده برای قطع 
همکاری های انرژی با ایران روبه رو است. این کشور 
روزانه ۱/۲ تا ۱/5 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از 
ایران وارد می کند و خرید برق نیز از ایران ادامه دارد. 
عراقی ها با مشکالت زیادی در زیرساخت های تولید 
برق خود روبه رو هستند و امریکایی ها کمک چندانی 

برای تغییر اوضاع اسفناک کنونی نکرده اند.
واش��نگتن تاکنون چند معافیت 9۰ یا ۱۲۰ روزه 
تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران تعیین کرده 
اس��ت. تا پایان آخرین معافیت کاخ سفید ۴۰ روز 

باقی مانده است.
عراقی ها از سه سال پیش وعده داده اند که در سال 
۲۰۲۰ می��الدی، در دو بخش ب��رق و گاز خودکفا 
می ش��وند، اما خودکفایی ع��راق در این بخش ها 
به تأمین منابع جدید گاز طبیعی نیازمند اس��ت. 

وزارت ان��رژی عراق اع��الم کرده که ب��ا راه اندازی 
این ش��ش بلوک، روزانه ۷5۰ میلیون فوت مکعب 
گاز تولید خواهد ش��د. این عدد نصف واردات آنها 
از همسایه شرقی یعنی ایران است، اما در مورد دو  
شرکت چینی ژیوجید و یونایتد انرژی نیز ابهام هایی 
وجود دارد. این شرکت ها فاقد دانش فنی هستند 
و از صنعت ساخت و ساز با خرید س��هام سه پروژه 
نفتی در قزاقس��تان وارد صنعت نفت ش��ده اند. به 
همین دلیل، رؤیای خودکفایی عراق در بخش گاز 
طبیعی در میان مدت محقق نخواهد شد. این کشور 
نفت خیز فاقد میادین گازی مستقل بزرگ است و 
باید برای توسعه ش��بکه استحصال گازهای همراه 

سرمایه گذاری کند.
در پنجمی��ن دور مناقصات نفتی عراق، ش��رکت 
ژیوجید میدان های نفت خان��ه و هویزه از میادین 
مشترک با ایران را به دست آورد. گفته می شود ادامه 
این میادین نفتی در خاک ایران توس��عه یافته اند. 
این دو  می��دان در بخش ایران نی��ز دارای نام های 

مشابهی هستند.
از این ش��ش میدان، تنها یک میدان دارای ذخایر 
قابل توجه گاز طبیعی است. در میدان خشم العمار 

مطالعات گذشته از وجود ۲/۲ تریلیون فوت مکعب 
گاز و ۲5۲ میلیون بشکه نفت خبر داده است. به نظر 
می رسد پاداش ۱9/9 درصدی در نظر گرفته شده 
توسط بغداد برای توسعه این میدان به دلیل اهمیت 

گاز تولیدی آن باشد.
بیش��ینه پاداش پرداختی به شرکت های پیمانکار 
صنعت نفت عراق ۲۰ درصد تعیین ش��ده اس��ت. 
در این میان شرکت کرسنت اعالم کرده، می تواند 
میزان تولید گاز از دو میدان خشم العمار و گیالبات  
را به ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد. 
این عدد برابر با ۲۰ درصد گاز خریداری شده از ایران 
خواهد بود. شرکت دانا گس از زیرمجموعه های این 
شرکت در اقلیم کردستان موفقیت هایی در اجرای 
پروژه های نفتی داشته است. در مجموع، دولت عراق 
در بخش جمع آوری گازهای فلر و توسعه شبکه گاز 
طبیعی، موفقیت های اندکی داشته است. در سایر 
میادین واگذار شده ، حجم ذخایر گاز کشف شده، 
اندک اس��ت. همچنین به دلیل فق��دان اطالعات 
کافی، احتمال افزایش تولید از این میدان ها پایین 

خواهد بود.
تاکنون هیچ بلوک فراساحلی در آب های خلیج فارس 

تحت حاکمیت عراق واگذار نشده است. یک بلوک 
فراس��احلی در پنجمین دور مناقصات نفتی عراق 
معرفی شد، اما به دلیل فقدان اطالعات کافی، هیچ 
ش��رکتی تمایل به رقابت برای تصاحب این بلوک 

نداشته است.
در ش��رایط کنونی، احتمال ب��اال رفتن تنش های 
سیاسی میان بغداد و واش��نگتن وجود دارد. دولت 
آینده عراق ممکن اس��ت با حض��ور نظامی ایاالت 
متحده در خاک عراق مخالفت کند و شرایط کنونی 
پیچیده تر ش��ود. هر چند بغداد باید در هر صورت 
برای تأمی��ن گاز مورد نیاز فعالیت های بیش��تری 
انجام دهد. در غیاب ش��رکت های غربی توانمند و 
دارای فناوری های پیشرفته، عراقی ها برای تحقق 
برنامه های تولید گاز با چالش ه��ای زیادی روبه رو 
خواهند بود. فقدان ثب��ات در دولت های عراق نیز 
بر مشکالت کنونی افزوده است. در روزهای آینده، 
پارلمان عراق برای بررسی صالحیت نخست وزیر 
آینده تشکیل جلسه خواهد داد، هر چند با شرایط 
کنونی هی��چ دولتی نمی تواند به س��وی طراحی و 

اجرای برنامه های بلندمدت گام بردارد.
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قفل تنش بر نفت عراق
عراق در اندیشه رشد پرشتاب تولید نفت و گاز است اما تنش ها مانع مي شود

  گزارش  یک

سقوط ۹۰ درصدی پروازهای لوفت هانزا 
کاه�ش  از  آلم�ان  در  لوفت هان�زا  هواپیمای�ی  ش�رکت 
۹۰ درصدی حج�م و ظرفی�ت پروازهای خ�ود خبر داده اس�ت.
به گزارش رویترز، ش��رکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان با انتش��ار 
بیانیه ای جدید اعالم کرده است که تحت تأثیر گسترده ویروس کرونا، از 
دیروز، سه شنبه ۱۷ مارس سال جاری میالدی، 9۰ درصد از پروازهای 
خود را به مقاصد بین المللی مختلف در سراسر جهان کاهش می دهد و 
تنها ۲۰ درصد از ظرفیت پروازهای کوتاه برد در میان کشورهای اروپایی 

خود را ادامه خواهد داد. 
 این ایرالین همچنین از تداوم فعالیت پروازهای باری خود طبق روال 
عادی و همیشگی خبر داده اس��ت. همزمان با شیوع گسترده ویروس 
کرونا در کش��ورهای مختلف جهان بس��یاری از ایرالین ها به منظور 
جلوگیری از انتش��ار بیش��تر این ویروس و همچنین حفظ سالمت و 
بهداش��ت جامعه، پروازهای خود را به مناطق گسترده ای از جهان که 
هم اکنون با کرونا به شدت درگیرند، تا اطالع ثانوی لغو کرده و به حالت 
تعلیق درآورده اند. همین لغو پروازها موجب ش��ده که ش��رکت های 
هواپیمایی ضرر و زیان های مالی گسترده ای را متحمل شوند و بسیاری 
از خطوط هوایی پرتردد و درآمدزایی آنها به حالت غیرفعال تغییر حالت 
دهد. بسیاری از هواپیماها نیز هم اکنون در فرودگاه های بزرگ و پرتردد 

جهان زمینگیر شده اند.
---------------------------------------------------

کاهش سرمایه گذاری و خرده فروشی
 در چین 

س�رمایه گذاری و خرده فروش�ی برای اولین بار در چین به شدت 
کاهش یافت�ه که نش�ان می دهد اقتص�اد چین در س�ه ماهه اول 
س�ال جاری احتم�االً راک�د ی�ا حت�ی کوچک ت�ر ش�ده اس�ت.

 به گزارش رویترز، تولید کارخانه ای در چین در دو ماه اول سال جاری 
میالدی با سریع ترین سرعت طی سه دهه گذشته سقوط کرد. شیوع 
سریع ویروس کرونا به شدت دومین اقتصاد بزرگ دنیا را مختل کرده 
است. سرمایه گذاری شهری و خرده فروشی هم برای اولین بار به شدت 
کاهش یافته که نشان می دهد اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری 
احتماالً راکد یا حتی کوچک تر شده است و مقامات باید فعالیت های 

تحریک کننده بیشتری برای اقتصاد انجام دهند.
 ژانگ یی، اقتصاددان ارش��د در شرکت مدیریت س��رمایه شنگرونگ 
ش��انگهای گفت: » با توجه به آمار، ش��وک وارد ش��ده به فعالیت های 
اقتصادی چین از ویروس کرونا، بزرگ تر از بحران مالی جهانی اس��ت. 
این اطالعات نش��ان می دهد که اقتصاد این کش��ور در سه ماهه اول 
دچار رکود شده است. سیاس��ت های دولت باید بیشتر بر جلوگیری از 

ورشکستگی های بزرگ و بیکاری متمرکز شوند.«
 اطالعات اداره ملی آمار چین نشان می دهد تولید صنعتی در این کشور 
در ژانویه و فوریه ۱3/5درصد نسبت به س��ال گذشته در همین دوره 

کاهش داشته که بیشتر از حد انتظار بوده است.
این اطالعات بدین معناست که پکن باید در مورد هدف رشد اقتصادی 
خود در ۲۰۲۰ تجدید نظر کند. به گفته منابع، سیاستگذاران چین قصد 
دارند هدف رشد ساالنه اقتصادی این کشور را که در اواخر سال گذشته 

6 درصد برنامه ریزی شده بود، ثابت نگه دارند.
برخی تحلیلگران تخمی��ن می زنند کارخانه های چین ت��ا ماه آوریل 
به ظرفی��ت کامل تولید خ��ود ب��از نمی گردند و بازگش��ت اطمینان 

مصرف کنندگان بیش از این طول می کشد.
---------------------------------------------------

کاهش ۸۵درصدی درآمدهای نفتی
آژانس بین الملل�ی انرژی و اوپ�ک در یک بیانیه مش�ترک اعالم 
کردند، اگر ش�رایط فعل�ی ب�ازار ادامه یاب�د، درآمد نف�ت و گاز 
کشورهای در حال  توسعه ۵۰ تا ۸۵ درصد در سال میالدی جاری 
کاهش می یابد و به پایین ترین حد طی دو دهه گذش�ته می رسد.

به گزارش رویترز، در این بیانیه که توس��ط فاتح بیرول، رئیس آژانس 
بین المللی انرژی و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک صادر شده آمده است 
این ش��رایط پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری مخصوصاً برای 
هزینه های بخش عمومی در زمینه هایی مانند مراقبت های بهداشتی و 
آموزش دارد. با گسترش بیشتر ویروس کرونا در سراسر جهان و بسته 
شدن شهرها و سیر اقتصاد جهان به س��مت رکود، قیمت نفت در روز 

دوشنبه به زیر 3۰ دالر در هر بشکه رسید. 
کاهش قیمت نفت با فروپاشی اتحاد بین اوپک و متحدانش به رهبری 
روسیه شدیدتر شده است. ائتالف اوپک و متحدانش جلوی تولید اضافی 
نفت را می گرفت. در این بیانیه اشاره ای به عربستان و روسیه که جنگ 
قیمت نفت را برای س��هم بازار به راه انداخته اند، نش��ده، ولی خواستار 

ثبات بازار شده است.
---------------------------------------------------

مذاکرات فنی اوپک پالس لغو شد
نشس�ت کمیته فنی اوپک و غیراوپک که قرار ب�ود امروز در وین 
برگزار ش�ود، در پی به نتیجه نرس�یدن تالش ه�ای میانجیگری 
برای رفع اختالف میان عربس�تان س�عودی و روس�یه لغو ش�د.

به گزارش ایسنا، توافق محدودیت عرضه میان اوپک و متحدانش شامل 
روسیه که به گروه اوپک پالس معروف هستند در پایان مارس منقضی 
می شود. اعضای این گروه در نشست رسمی که اوایل ماه میالدی جاری 
برگزار کردند، نتوانستند درباره آینده پیمان محدودیت عرضه به توافق 
برسند و در نتیجه این پیمان به بن بست منتهی شد. اکنون منابع آگاه 
خبر دادند با عدم پیشرفت تالش های میانجیگری میان تولیدکنندگان 

بزرگ این گروه، نشست کمیته فنی اوپک پالس لغو شده است.
قیمت نفت از زمان شکست مذاکرات اوپک پالس در ششم مارس، 39 
درصد سقوط کرده و به حدود 3۰ دالر در هر بشکه رسیده است. یک 
منبع آگاه به رویترز گفت: این نشست لغو شده است. هنوز معلوم نیست 
برگزاری این نشست به زمان دیگری موکول خواهد شد یا خیر. برخی 
از کارکنان مقر اوپک به منظور اقدامات احتیاطی در برابر شیوع ویروس 

کرونا، به دورکاری رفته و از خانه کار می کنند.
سه س��ال همکاری میان اوپک، روسیه و س��ایر تولیدکنندگان ششم 
مارس پس از این که مسکو حاضر نشد پیش��نهاد اوپک برای کاهش 
بیشتر تولید نفت و مقابله با تأثیرات اپیدمی کرونا بر بازار نفت را بپذیرد، 
خاتمه پی��دا کرد. اوپک با حذف س��قف تولید اعضایش، به شکس��ت 

مذاکرات واکنش نشان داد.
تالش هایی از س��وی برخی از اعضای اوپک ب��رای میانجیگری میان 
عربستان سعودی و روسیه انجام گرفت، اما تاکنون بی ثمر بوده و منابع 

آگاه اظهار کرده اند که سازش دو طرف دشوار است.
یک منبع آگاه در اوپک اظهار کرد: اکنون عقب نشینی برای سعودی ها 
دش��وار اس��ت. یک منبع دیگر درباره تالش های میانجیگری برای از 

سرگیری مذاکرات گفت: فعاًل تولیدکنندگان در جنگ هستند.

از آنجای�ی ک�ه ح�دود ۵۷درص�د از واحدهای 
مس�کونی روس�تاها نیاز به مقاوم س�ازی برای 
کاه�ش خط�ر تخری�ب در ح�وادث طبیع�ی 
دارند، افزایش س�قف تس�هیالت قرض الحسنه 
بهس�ازی و نوس�ازی ام�ری ض�روری اس�ت.

به گزارش مهر، بنا بر سرشماری س��ال 95، معادل 
5میلیون و 3۷۸ هزار واحد مسکن روستایی در کشور 
وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده های 
روستایی کشور 6 میلیون و 5۲ هزار واحد روستایی 
است. بنابراین کمبود 6۷۴ هزار واحدی در مناطق 

روستایی وجود دارد.
عالوه بر این در شرایط فعلی 5۷ درصد از واحدهای 
موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آنها 
در برابر ح��وادث طبیعی امری ج��دی و خطرناک 
اس��ت. یکی از علل افزایش خس��ارت های جانی و 
مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین 
عدم اس��تحکام واحدهای مس��کونی بخصوص در 
روستاهای کش��ور اس��ت. برای مثال بنا بر گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، در جریان سیل فروردین 
س��ال 9۸، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی 
دچار آس��یب و نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان به 
واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد 
شد. مطابق با ماده 59 برنامه ششم توسعه، دولت ها 
مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد 
مسکن روس��تایی با پرداخت تسهیالت ارزانقیمت 
با کارم��زد 5 درصد ش��ده اند. البته ای��ن تکلیف در 
قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در 
دولت های نهم و دهم در زمینه بهس��ازی و نوسازی 

مسکن روستایی، تالش بسیاری صورت گرفت.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با معرفی خانواده های 
روستایی به بانک های عامل، زمینه ساز مقاوم سازی 
بیش از یک میلیون و 63۰ هزار واحد مسکن روستایی 
را فراهم کرد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم این روند 

متوقف شد و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید 
مسکن شهری دچار رکود ش��د و در مجموع هم از 
س��ال 9۲ تا 9۷ و طی شش س��ال، تنها ۲5۴ هزار 
قرارداد برای بازس��ازی واحدهای روستایی منعقد 
ش��د. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، 
باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی 

و نوسازی می شد.
در همین خص��وص حمیدرضا س��هرابی، مدیرکل 
دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی از مقاوم بودن ۴3 درصد واحدهای مسکونی 
روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی 
مسکن روستایی س��ال ۱3۸۴ در حالی کلید خورد 
که در کشور تنها ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم 
بود. سهرابی با اش��اره به اینکه تس��هیالت مسکن 
روستایی از ابتدا با 5 میلیون تومان شروع و اکنون به 
۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیالت، 

5 درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱5 ساله است. 
برنامه ریزی ها برای این است که تا افق ۱۴۰5، ضریب 

مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.
مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی اضافه کرد: طیفی از جامعه هدف 
که بضاعت مالی مناس��بی ندارند، متأسفانه قادر به 
اس��تفاده از این تس��هیالت نبوده؛ به همین دلیل 
تفاهمنامه ای بین س��ازمان برنامه و بودجه و بنیاد 
مسکن در هفت استان کشور منعقد شده است که بر 
اساس آن، مقررشده در مجموع 3۲ هزار و ۴۴۰ واحد 
از تسهیالت مسکن روس��تایی تا سقف ۴۰ میلیون 
تومان با کارمزد 5 درصد و کمک بالعوض تا سقف ۲5 

میلیون تومان استفاده کنند.
در همین راس��تا مهدی غالمی، کارشناس مسکن 
گفت: ب��ا توجه ب��ه حادثه خی��ز بودن کش��ورمان، 
مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر اهمیت بسیاری 

دارد، چنانچه واحدهایی که بازسازی شده اند، معموالً 
در حوادثی چون س��یل و زلزله آس��یب ندیده اند و 

خسارات جانی نداشته اند.
غالمی با بیان اینکه با افزایش هزینه های س��اخت 
مسکن، الزم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن 
روستایی بازنگری ش��ود، گفت: میزان ۴۰ میلیون 
تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی 
را نمی کند. به نظر می رس��د باید س��قف تسهیالت 
قرض الحسنه نوسازی و احداث مسکن روستایی تا 

6۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه ک��رد: البته برای بعض��ی از خانواده ها که 
تمکن مالی پایینی دارند، الزم اس��ت دستگاه های 
حمایتی کمک های بالعوضی در نظر بگیرند. معموالً 
در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیالت 
مسکن روس��تایی را تعیین می کند و نباید مسائل 

جاری کشور موجب غفلت از این مسئله شود.
وی افزود: حدود 5۷ درصد از واحدهای روس��تایی 
غیر مقاوم هستند. یعنی نزدیک به ۱3 میلیون نفر 
از ساکنان روستاهای کش��ور در واحدهایی زندگی 
می کنند که میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث 
طبیعی بس��یار باالست. این کارش��ناس مسکن در 
م��ورد منابع موردنی��از برای این تس��هیالت گفت: 
در حال حاضر بی��ش از ۲5 هزار میلی��ارد تومان از 
اقساط بازگشتی مس��کن مهر توسط متقاضیان به 
بانک مسکن برگش��ته است. س��االنه هم بین 5 تا 
6 هزار میلیارد تومان از این اقس��اط به بانک مسکن 
برمی گردد. غالمی در پایان گفت: در این شرایط که 
دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد 
بخشی از عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری 
را جبران کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن 
روستایی نیز اهتمام ویژه ای داشته باشد. موضوعی که 
در طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد، اما در طرح 

ملی مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.

وی�روس مرم�وز کرون�ا ای�ن روزه�ا در همه 
مکان ها جا خوش کرده و مش�کالت متعددی 
را ب�رای ش�هروندان ب�ه وجود آورده اس�ت، 
ام�ا بس�یاری س�وال می کنن�د که س�رایت 
ویروس کرون�ا از طری�ق آب نی�ز امکانپذیر 
اس�ت که خوش�بختانه پاس�خ منفی اس�ت.

میثم جعفرزاده، مدی��رکل دفتر مدیریت بحران 
وزارت نیرو در گفت و گو با ایسنا، با تأکید بر اینکه 
وی��روس کرونا تحت هیچ ش��رایطی در ش��بکه 

آبرسانی  زنده نمی ماند، اظهار کرد: مردم نگران 
سرایت این ویروس از طریق آب نباشند؛ چراکه 
با وجود عملیات گندزدایی در فرایند تصفیه آب 
و کلر باقی مانده در آب هیچگونه ویروسی در آن 

زنده نمی ماند.
وی افزود: حس��ب توصیه های سازمان بهداشت 
جهانی نیز موضوع کرونا در ش��بکه آب ش��رب 

مطرح نیست.
او با بیان اینکه در پسماند فاضالب هم این ویروس 

وجود ندارد، گفت: با توجه ب��ه فرآیند تصفیه در 
تصفیه خانه های فاض��الب، احتمال زنده بودن و 

تکثیر این ویروس در پسماند نیز وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو با بیان 
اینکه هیچ کدام از استان های کشور نباید نگران 
این مسئله باشند، گفت: آبی که در کشور توزیع 
می شود کیفیت خوبی دارد و مردم با خیال راحت 

می توانند از آن استفاده کنند.
جعفرزاده با اش��اره به اهمی��ت مدیریت مصرف 

در این روزها اظهار کرد: ب��ا توجه به اینکه اولین 
توصیه پیش��گیرانه مبارزه با کرونا، شست وشو با 
آب است، رعایت و مدیریت مصرف آب بسیار مهم 
و قابل توجه اس��ت. نکته بعدی نیز این است که 
در ش��رایط فعلی و با وجود محدودیت ها، تمامی 
پرس��نل حوزه آب، از سدها تا ش��بکه توزیع آب 
با دقت تمام مش��غول انجام وظیفه هستند تا در 
شرایط خاص این روزها خللی در تأمین و توزیع 

آب شرب برای مردم ایجاد نشود.

مسکن روستایی در طرح ملی مسکن مغفول ماند

وزارت نيرو: کرونا در شبکه آب کشور به هيچ عنوان زنده نمي ماند

 ۵۷درصد خانه ها نامقاومند

   گزارش 2

    انرژي

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

12398826توليدي چدنسازان
8354524فوالدآلياژيايران

5536342سيمان ايالم 
6321378بانك پارسيان 

276451608بيسكويت گرجي 
8162447ايران ياساتايرورابر

17204936نيرومحركه 
5584295سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

19758975البرزدارو
255921249سرمايه گذاري شفادارو

6489309گلوكوزان 
276381316باما

589622807كارخانجات توليدي شهيدقندي
385671836پديده شيميقرن

776483696كارتن ايران 
695693311رادياتورايران 

614382924پتروشيمي نوري
14817705سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

625512976معدني امالح ايران 
9963474دادهگسترعصرنوين-هايوب
6643316سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

7327348عمران وتوسعه فارس 
4169198سرمايهگذاريخوارزمي

12940613فوالدخوزستان
7210341ملي صنايع مس ايران  

1215625728 سالمين 
554962613داروسازي فارابي 

3872182گروه پتروشيمي س.ايرانيان
6854322پااليش نفت تهران
3309155سرمايه گذاري نيرو
3419160تامين سرمايه اميد

6478303مخابراتايران
7584354توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

6560306تجارت الكترونيك پارسيان
9953464دادهگسترعصرنوين-هايوب

4403204سايپاآذين 
5017232بيمه البرز
346441599لعابيران 

378111745شهدايران 
3069141زامياد

20614943ليزينگ ايران 
8868405سيمان فارس وخوزستان

3642166ليزينگ رايان سايپا
17426794شركت ارتباطات سيارايران

6694305محورسازان ايران خودرو
433881976شيشه وگاز

68131بانكصادراتايران
800243635داروپخش )هلدينگ 
16194734 داروسازي زهراوي 

319711448پارس مينو
20084909سرمايه گذاري ساختمان ايران

877823960فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
6696302بانكخاورميانه

302991366پاكسان 
14165638توليدي كاشي تكسرام 
287991295فوالداميركبيركاشان

519392329معادن منگنزايران 
11175501سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

7952356حفاريشمال
13963622ايران ارقام 

7189320ملي صنايع مس ايران  
381091694پليپروپيلنجم-جمپيلن

65429بانك تجارت
20354902آسانپرداختپرشين

3103137سايپا
5667250پااليشنفتاصفهان

2632116سرمايه گذاري سايپا
10483461فوالدآلياژيايران

19705866لوله وماشين سازي ايران 
14362630س.صنايع شيميايي ايران

4025176سرمايه گذاري مسكن 
12090526نفت سپاهان

18010781پتروشيمي شيراز
2333101پارس خودرو

4228183سرمايه گذاري شاهد
16021693صنعتي بهشهر

14448622گروهمپنا)سهاميعام(
17761763 ايران دارو

19039813سيمرغ
239371020مس شهيدباهنر

249121057سراميك هاي صنعتي اردكان 
5280224سرمايه گذاري صدرتامين

4866206ليزينگ صنعت ومعدن 
342921446مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر

18981796داروسازيزاگرسفارمدپارس
360441506توليدي فوالدسپيدفرابكوير

324561355پتروشيمي خراسان
15086622لبنيات كالبر

279701147گلتاش 
1213004961فرآورده هاي نسوزپارس 
802353243بورس اوراق بهادارتهران
19108765فرآوري موادمعدني ايران 

569372247داروسازي ابوريحان 
8878348گروه دارويي بركت

22077859كويرتاير
479091864سيمان خاش 
4610175مهركام پارس 

732462775پتروشيميپارس
7454279چرخشگر

20070747ايران ترانسفو
5251195سرمايهگذاريصدرتامين

6896254پستبانكايران
6282231فوالدكاوه جنوب كيش

2885105سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
430431563كشت وصنعت پياذر

431161564سرمايه گذاري دارويي تامين
6107221كمباين سازي ايران 

377771364گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
506111823پارس دارو

774152770شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
1006343598پتروشيميف ناوران

404881424ملي سرب وروي ايران 
19818682غلتك سازانسپاهان

25968860پتروشيمي خارك 
6133202نوسازي وساختمان تهران 

13206433مبينانرژيخليجفارس
8841288الكتريك خودروشرق 

333011069شيمي داروئي داروپخش 
5110163معدني وصنعتي چادرملو

16184516فنرسازي خاور
712052262شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

333301054بيسكويت گرجي 
27249861صنايع كاغذسازي كاوه 

19622613شيشه همدان 
26816833نفت بهران 
8178254بانكملت

4518139سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
27042831صنايع الستيكي سهند

966402909پارس سرام 
8255246بيمه آسيا

13606405توسعه معدني و صنعتي صبانور
29702882پتروشيمي پرديس

418041237البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
4959146تامينسرمايهلوتوسپارسيان

401631178تامين ماسه ريخته گري 
7506217ليزينگايرانيان
332696بانكپاسارگاد

4210120بين المللي توسعه ساختمان
22245622كاشي سعدي 

19248519حمل ونقل توكا
19675529نفت پارس 

331888بانك پاسارگاد
4535118فوالدمباركه اصفهان

21524557كال سيمين 
22234573البرزدارو

4015103بانك اقتصادنوين 
6114156سيمان شرق 

14044355توريستي ورفاهي آبادگران ايران
14086349فجرانرژيخليجفارس

6124151ماشين سازي اراك 
6554161پالسكوكار

421081027فراورده هاي نسوزايران 



اهميت پيشگيري 
از ش�يوع هر چه 
كرون�ا  بيش�تر 
بعد از لغو بس�ياري از رقابت هاي ورزش�ي، 
حاال فيفا را نيز بر آن داش�ته تا فكري براي 
به پايان ب�ردن هر چه س�ريع تر رقابت هاي 
باش�گاهي بكن�د؛ پايان�ي نيم�ه كاره براي 
جان س�الم ب�ه در ب�ردن از وي�روس مرگ!
كمتر كسي شايد تصورش را مي كرد ويروسي 
كه سه ماه قبل ووهان چين را در رأس خبرها 
قرار داد، با اين سرعت جهان را به چالش بكشد 
و خود را به اقصي نقاط دنيا برس��اند. كرونا اما 
خيلي س��ريع تر از حد تصور دني��ا را به چالش 
كش��يد و حاال هفته هاس��ت كه ورزش جهان 
را تعطيل كرده؛ تعطيالتی اجب��اري كه هنوز 
مشخص نيس��ت چه زماني به پايان مي رسد و 
كركره ورزش در دنيا باال م��ي رود، به ويژه كه 
اين روزها هم��ه اخبار مخابره ش��ده از ورزش 
در خصوص راهكارهايي ب��راي پايان دادن به 
رقابت ها و لغو آنهاس��ت؛ تنها راهي كه ش��ايد 
بتواند مانع از ش��يوع كرونا در ورزش شود، هر 
چند تا به امروز ورزش��كاران نيز از اين ويروس 

منحوس در امان نبوده اند!
    

دور از انتظار هم نبود كه فيف��ا بعد از تعطيلي 
بسياري از ليگ هاي داخلي كشورهاي مختلف، 
تصميمي كل��ي براي اين فص��ل از رقابت هاي 
فوتبال بگي��رد؛ تصميمي كه البت��ه با توجه به 
رقابت تيم هاي مختل��ف در ليگ هاي متفاوت 
مي توان��د چالش هايي را هم به دنبال داش��ته 
باش��د اما ش��ايد بهترين و تنها ترين راه براي 
نجات فوتبال از چنگال ويروس منحوس كرونا 
باش��د كه اين روزها به جان مردم دنيا افتاده و 
هيچ پيش بيني ای نمي توان از پايان آن يا زمان 
پايانش داشت و همين مسئله باعث شده تا فيفا 

به فكر يافتن راهي براي اعالم پايان ليگ ها به 
خاطر كرونا بيفتد. 

    
با توجه به تعطيلي اكثر ليگ هاي باشگاهي و از 
آنجايي كه ممكن است اين ويروس تا يكي دو 
ماه آينده نيز نابود نشود، احتمال زيادي وجود 
دارد كه براي جلوگيري از شيوع هر چه بيشتر 
كرونا، ليگ هاي فوتبال كشورها نيمه كاره بماند 
و پايان آن قبل از رس��يدن ب��ه هفته هاي آخر 
اعالم شود، خصوصاً كه اينفانتينو، رئيس فيفا 
نيز از فدراسيون ها خواست تا هرگونه اقدام الزم 
را براي جلوگيري از شيوع هر چه بيشتر كرونا 
انجام داده و به توصيه ها در راستاي كنترل اين 
ويروس توجه ويژه اي داش��ته باشند: »از همه 
فدراسيون ها مي خواهم كه براي جلوگيري از 
انتشار ويروس همه توصيه ها را رعايت كنند. در 
وسط اين شرايط بحراني بايد توان و قدرت خود 
را به همه نش��ان دهيم و به خوبي از هواداران، 
بازيكنان، مربيان و همه كساني كه با ورزش در 
ارتباط هستند، حمايت كنيم. اين بسيار مهم 
است كه براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا 
بهتري��ن تصميم ها را بگيري��م و چنين چيزي 
نياز به همكاري همه دارد. از همه فدراسيون ها 
عضو مي خواهم به توصيه هاي سازمان بهداشت 
جهان��ي عمل كنند و ب��راي از بين ب��ردن اين 
وباي جهاني هم��كاري كنند. براي شكس��ت 
دادن ويروس به هم��كاري و تالش زيادي نياز 
داريم.« درخواستي كه گفته مي شود بي ارتباط 
با تصميم احتمالي فدراس��يون جهاني فوتبال 
براي اعالم پاي��ان ليگ هاي فوتبال كش��ورها 
نيست؛ تصميمي كه البته هنوز به طور رسمي 
مطرح نشده است، ش��ايد به اين دليل كه فيفا 
در نظر دارد به تصميم��ي قطعي در خصوص 
قهرم��ان ليگ ها در ص��ورت پاي��ان نيمه كاره 

رقابت ها برسد. 

    
در همين راس��تا، ي��ورو اس��پورت عربي طي 
گزارشي از چهار سناريوي احتمالي فيفا براي 
مشخص شدن تيم قهرمان ليگ هاي نيمه كاره 
خبر مي دهد؛ سناريوهايی احتمالي كه مي تواند 
يك قهرماني ديگر را براي پرسپوليس در ليگ 

برتر ايران به دنبال داشته باشد:
۱– اعالم پاي��ان ليگ بدون مش��خص كردن 

تيم قهرمان 
۲- قهرماني تيم هاي قهرمان نيم فصل نخست 
در صورت اعالم پايان ليگ )قبل از رسيدن به 

هفته پاياني(
۳- قهرمان اعالم ك��ردن قهرمان فصل قبل به 

عنوان قهرمان فصل جاري 
 ۴–دادن جام قهرماني به تيم��ي كه تا قبل از 

تعطيلي ليگ صدرنشين بوده است.
    

اگر چه فيفا رس��ماً اين چهار س��ناريو را براي 
تعيي��ن قهرمان اين فص��ل رقابت هاي فوتبال 
باش��گاهي در دنيا اعالم نكرده ام��ا در صورتي 
كه فدراس��يون جهاني فوتبال در اين خصوص 
به نتيج��ه و تصمي��م نهايي برس��د، مي توان 
پرسپوليس را قهرمان اين فصل از رقابت هاي 
ليگ برت��ر فوتبال اي��ران دانس��ت چراكه جز 
مورد اول )اع��الم پايان ليگ بدون مش��خص 
كردن تيم قهرمان( در هر س��ه سناريوي ديگر 
عنوان قهرماني به پرسپوليس مي رسد كه هم 
قهرماني نيم فصل در رقابت هاي فصل جاري را 
از آن خود كرده، هم عنوان قهرماني سال قبل 
را در كارنامه دارد و هم صدرنشين ليگ تا قبل 
از تعطيلي رقابت ها بوده اس��ت؛ تصميمي كه 
البته در صورت اتخاذ، در اي��ران بدون چالش 

نخواهد بود!
    

اين احتمال دور از ذهن نيس��ت كه با طوالني 

ش��دن روند فروك��ش ك��ردن كرون��ا در دنيا 
رقابت هاي فوتب��ال نيمه تمام باق��ي بماند اما 
با وجود مطرح ش��دن احتم��االت مختلف در 
اين راس��تا براي تعيي��ن قهرم��ان ليگ ها كه 
گمانه زني هاي بسياري را براي معرفي تيم هاي 
قهرمان به دنبال داش��ته اس��ت، ولي��د الفراج 
مج��ري و خبرنگار سرش��ناس عربس��تاني از 
مشخص شدن تكليف اين مسئله در سال آينده 
خبر مي دهد: »صحبت درباره مسابقات داخلي 
در حال حاضر غيرمنطقي است، چون هنوز در 
ابتداي تعليق رقابت هاي ورزشي هستيم. براي 
ارزيابي شرايط و مشخص شدن تعداد مبتاليان 
به دو هفته زم��ان نياز داريم و ب��ا توجه به اين 
مسئله، قاعدتاً تصميم نهايي بايد در اوايل ماه 
آوريل گرفته ش��ود، خصوصاً ك��ه راهكارهاي 
مختلف از جمله توقف طوالني، لغو تمام نتايج 
يا معرف��ي قهرمان ب��ا توجه به ش��رايط فعلي 
براي تمام كشورها قابل استفاده نيست و بايد 
كشورها تصميمات خود را بعد از بحث و بررسي 
با فيفا و فدراسيون هاي قاره اي خود اتخاذ كنند. 
در هر صورت بايد منتظ��ر روزهاي باقي مانده 
ماه مارس باشيم و ببينيم چه اتفاقي مي افتد«؛ 
اظهار نظري كه نشان مي دهد در صورت اتخاذ 
تصميم بر نيمه كاره ماندن رقابت هاي ليگ هاي 
باشگاهي، در عربستان هم مانند ايران تعيين 
قهرمان ليگ مي تواند با چالش هاي بس��ياري 
همراه باش��د، بايد ديد فيفا براي پيشگيري از 
اين چالش ها چ��ه تصميمی اتخاذ مي كند، هر 
چند اين تصميم اگر كلي و جهاني باش��د همه 
كشورها بايد از آن تمكين كنند و بهانه تراشي 
ديگر معنايي ندارد، خصوصاً كه با در پيش بودن 
بازي هاي انتخابي جام جهاني و ديگر رقابت ها، 
پيگيري رقابت ها عماًل مي تواند غيرممكن باشد 
و احتم��ال نيمه كاره ماندن ليگ ه��ا به مراتب 

بيشتر از به پايان رسيدن آنهاست.
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دنيا حيدري
اشرف رامين

شيوا نوروزی

سال پرفراز و نشيب ورزش ايران
ورزش كشورمان سال 98 را با فراز و نشيب هاي بسياري پشت سر گذاشت؛ 
در شرايطي كه مشكالت اقتصادي تأثير زيادي روي تيم هاي مختلف ورزشي 
داشت، اما رشته هاي غيرفوتبالي با تالش هاي حداكثري نتايج خوبي كسب 
كردند و خيال شان از بابت سهميه هاي بازي هاي المپيك راحت شده است. در 
عين حال فوتبال همچنان با حواشي بسيار زيادش دست و پنجه نرم مي كند. 
تيم ملي فوتبال عالوه بر ماه ها بالتكليفي براي مدت بسيار كوتاه و بي ثمر 
حضور مارك ويلموتس مجبور به پرداخت جريمه چند ميليون دالري است، 
فدراسيون اين رش��ته نيز كماكان رئيس ندارد و فيفا نسبت به انتخاباتش 
حساس ش��ده و تيم هاي باش��گاه نيز وضعيت بحراني دارند و سرخابي ها 
سردمدار شكايت هاي سنگين بين المللي هستند. در اين اوضاع بار اصلي 
ورزش ايران به دوش ورزش��كاراني است كه با كمترين امكانات و توجهات 
شبانه روز تمرين مي كنند تا با دست خالي به مصاف رقباي خارجي مي روند. 
در سالي كه گذشت، 5۱سهميه ارزشمند بازي هاي المپيك توكيو از سوي 
ملي پوشان رشته هاي مختلف به ارمغان آمد. از يك سو رشته هاي انفرادي 
راه دشواري را براي رسيدن به اين مهم طي كردند و از سوي ديگر رشته هاي 
تيمي نيز تمام تالش ش��ان را براي گرفتن سهميه به كار گرفتند. عملكرد 
خوب تيم ملي بسكتبال و نبرد آسمان خراش ها تا لحظه آخر در جام جهاني 
اين رشته به كسب اولين سهميه رشته هاي تيمي منجر شد و پس از آن هم 
تيم ملي واليبال به اين مهم دس��ت يافت. ناكامي محض تيم اميد حسرت 
حضور فوتبال ايران را در المپيك ۴8ساله كرد. جدا از بحث كسب سهميه، 
رسيدگي به حال و روز ورزش��كاران مدال آور و به ويژه المپين هاست. بارها 
گفته ايم كه ورزش ايران در سال 99 محك جدي خواهد خورد. در روزهايي 
كه تمرينات و مسابقات مختلف به دليل شيوع كرونا لغو شده اند، المپيكي ها 
بيش از هميشه نيازمند حمايت هستند. در واقع شالوده ورزش كشورمان در 
چهار سال اخير در بازي هاي توكيو ۲0۲0 عيان خواهد شد و دفاع از اعتبار 

ورزش مان در عرصه بين الملل حمايت همه جانبه مسئوالن را مي طلبد. 

 وقتي سالمت مشعل 
از سالمت ورزشكاران مهم تر است

مشعل سي و دومين دوره بازي هاي المپيك قرار است از روز پنج شنبه با 
حضور رئيس جمهور يونان حركتش را به سمت توكيو آغاز كند، اما پشت 
درهاي بسته ورزشگاه و با تدابير خاص و حضور بسيار كمي از نمايندگان 
كميته برگزاري بازي هاي المپيك كه دليل آن جز شيوع ويروس كرونا 
نيست؛ ويروسي كه حمل مشعل را هم تحت الشعاع قرار داده، اما هنوز 
نتوانسته مس��ئوالن تصميم گيرنده را بر آن دارد تا براي حفظ سالمت 
ورزشكاران بسياري كه قرار است چند ماه ديگر در توكيو براي برگزاري 
سي و دومين دوره بازي هاي المپيك دور هم جمع شوند را ملزم به اتخاذ 
تصميمي منطقي براي حفاظت از جان و سالمت ورزشكاران كند. اين 
بي توجهي بدون ش��ك بي ارتباط با هزينه هاي هنگفتي كه ژاپن براي 
برپايي المپيك كرده است، نيست. اما اين بدون ترديد با منشور المپيك 
منافات دارد؛ چراكه حتي برگزاري بازي ها بدون حضور تماشاگران هم 
نمي تواند چاره باش��د، وقتي هيچ تضميني براي حفظ سالمت هزاران 
ورزشكاري كه قرار است طي س��ه هفته در كنار هم باشند و با يكديگر 
به رقابت بپردازند، نيست و جاي س��ؤال دارد چرا وقتي اين روزها همه 
رويدادهاي ورزشي لغو ش��ده، هيچ مقام مسئولي درخصوص المپيك 

توكيو و به تعويق انداختن آن حرف جدي نمي زند!

ليگ هاي اروپايي 
سعيد احمديان
      فوتبال اروپا

منتظر تصم��يم 
فيفا  نهاي����ي 
هس��تند. لي��گ قهرمان��ان هم ب��ا توجه به 
مشخص ش��دن چهار تيم راه يافته به مرحله 
يك چه��ارم نهايي و باقي مان��دن چهار تيم 
ديگر فع��اًل معطل تصميم گيري مس��ئوالن 
است، اما در اين ميان بحث مهم به برگزاري 
يورو ۲0۲0 بر مي گردد كه قرار بود ماه ژوئن 
و در ۱۲كشور مختلف برگزار شود.  طبعاً با از 
سرگرفته ش��دن ليگ ها از ماه مي، برگزاري 
ي��ورو ۲0۲0 در زمان از قبل تعيين ش��ده، 
غيرممكن خواهد بود. به همين منظور رئيس 
فدراسيون فوتبال ايتاليا خواهان تعويق اين 
بازي ها شد تا ليگ هاي اروپايي به سرانجام 
برسند، اما جالب اين اس��ت كه فيفا براي به 
تعويق انداختن مسابقات يورو براي يك سال 
درخواس��ت مبل��غ ۲75ميليون ي��ورو را از 
باش��گاه ها و ليگ هاي اروپايي كرده كه بايد 
ديد م��ورد موافق��ت ق��رار مي گيرد ي��ا نه. 

پيش بيني بر اين اس��ت كه يورو ۲0۲0 يا به 
سال بعد موكول شود يا اينكه امسال بين ۲۳ 
نوامبر تا ۲۳دس��امبر)آذر و دي 99( برگزار 
ش��ود كه پيش درآمدي خواه��د بود بر جام 
جهاني ۲0۲۲ ك��ه براي اولين ب��ار در پاييز 

برگزار خواهد شد.  
مسئله ای   ديروز مورد تأييد يوفا قرار گرفت  و 
يورو يك س��ال به تعويق افتاد و قرار است اين 
مسابقات در سال ۲0۲۱ برگزار شود. فيفا براي 
اجراي اين برنامه از بزرگان فوتبال جهان نيز 
كمك خواس��ت و ويديويي تهيه كرد. آرسن 
ونگر در اين ويديو خطاب به مردم گفت: »سالم 
به همگي. همه مي دانيم كه ش��رايط فعلي در 
ارتباط با ويروس كرونا بسيار جدي است و بايد 
قبل از هر چيز به سالمت مان اهميت بدهيم.« 
مورينيو هم تأكي��د كرد: »مقابل��ه با ويروس 
كرونا از شستن دس��ت ها شروع مي شود. لطفاً 
دست هاي خود را زياد بشوريد و اگر ممكن بود 
براي ضدعفوني آنها از محلول الكلي استفاده 

كنيد.«

پايان ماراتن كسب سهميه المپيك
كاراته ايران  با 4 نماينده  در توكيو

 كرونا يورو  را 
يک سال به تعويق انداخت

تيم مل��ي كاراته  ايران ب��ه همراه      کاراته
چهار نماينده در بازي هاي المپيك ۲0۲0 به روي 
تاتامي خواهد رفت. پس از لغو رقابت هاي كاراته 
وان مادريد، فدراسيون جهاني رقابت هاي اتريش 
را آخرين مرحله رقابت هاي انتخابي المپيك ناميد 
تا به اين ترتيب و با توجه به جايگاه كاراته كاران در 
رنكينگ جهاني چهار سهميه به كاراته  كشورمان 
تعلق بگيرد. اپيدمي كرونا به حدي رس��يده كه 
تمامي رقابت هاي باش��گاهي و ملي در سراس��ر 
جهان يك��ي پس از ديگ��ري لغو ش��وند. پس از 
برگزارنش��دن كاراته وان مراك��ش، احتمال لغو 
مس��ابقات اس��پانيا نيز وجود داش��ت ت��ا اينكه 
فدراسيون جهاني با اعالم رسمي اين موضوع به 
ماراتن كسب سهميه ۲0۲0 پايان دهد. در شرايط 
كنوني كاراته وان اتريش و امتيازهاي كسب شده 
در اين رقابت ها آخرين شانس بهترين هاي كاراته 
براي المپيكي ش��دن بود. بهمن عسگري، سجاد 
گنج زاده، سارا بهمنيار و حميده عباسعلي چهار 
كاراته كار ايراني در توكيو خواهند بود. عسگري 

ملي پ��وش  75- كش��ورمان همچ��ون س��اير 
كاراته كاران سالي درخشان را پشت سرگذاشت و 
اولين المپيكي تاريخ كاراته ايران كه در مسابقات 
پاريس باالتر از همه رقبا به نشان طال دست يافته 
بود، در ليگ جهاني امارات نيز با كسب مدال برنز 
س��هميه المپيك را رزرو كرد. بهمن عسگري در 
رده بندي جهاني نفر اول وزن خود است و يكي از 
ش��انس هاي كس��ب مدال در توكيو محس��وب 
مي شود. در وزن 75+ سجاد گنج زاده به آرزويش 
رسيد و مسافر توكيو ش��د. در بخش بانوان سارا 
بهمنيار در وزن 55- در رتبه ششم قرار گرفت و 
دومين بانوي المپيكي كاراته ايران لقب گرفت و 
لغو مس��ابقات به ضرر آنها تمام شد چراكه رزيتا 
عليپور در وزن  6۱- نيز يكي از شانس هاي كسب 
س��هميه به ش��مار مي رفت، ولي برگزارنش��دن 
رقابت هاي مادريد اين شانس را از او گرفت. حميده 
عباسعلي نماينده وزن 6۱+ كيلوگرم نيز پيش از 
اين در اتريش و با قهرماني مقتدرانه در اين رقابت ها 
سهميه اش را قطعي كرده بود. كسب چهار سهميه 

المپيك پايان خوشي را براي كاراته رقم زد.

قهرمانی نيمه كاره!
تعيين قهرمانان ليگ هاي باشگاهي در گرو تصميم فيفا

سرخابي ها منتظر تصميم درست وزير
فوتبال باشگاهي ايران حال و هواي خاص خودش را دارد. هميشه اين گونه 
بود، پرحاشيه و پربلبشو و پر از تناقض هاي مديريتي و فسادي كه به صورت 

علني ديده مي شود و كسي كاري براي مبارزه با آن انجام نمي دهد. 
سال 98 به آخرين ساعات خود نزديك مي ش��ود، سالي كه قرار است با 
ويروس منحوسي به نام كرونا به پايان برس��د. اين ويروس با ورودش هم 
فوتبال جهان و هم فوتبال ايران را تعطيل كرد، اما اين تعطيلي گويا شروع 
بحران تازه اي بود براي باشگاه هاي بدهكار و بيت المال خور ايران و شروعي 
براي مشخص ترشدن سوء مديريت حاكم بر فوتبالي كه ميلياردها ميليارد 

بدهي خارجي و داخلي و چندين و چند پرونده مفتوح بين المللي دارد. 
كرونا فوتبال را تعطيل كرد، اما تبعات اين تعطيلي براي دو تيم پرسپوليس 
و استقالل بيشتر از آنكه شامل حال بازيكنان و مسابقات باشد، يقه مديران 
و مس��ئوالن دو باش��گاه را گرفت. آنچه امروز ش��اهد وقوعش در اين دو 
تيم هستيم، فاجعه بار تر از ويروس كروناس��ت. مديران عامل دو باشگاه 
با كارنامه هاي مردود قبلي ش��ان آمدند تا باز هم كالهي از اين نمد براي 
خودشان دست و پا كنند، اما وقتي ديدند كه به قول معروف »اين تو بميري 
از آن تو بميري ها نيست« خيلي سريع بار و بنديل شان را جمع كردند و به 

بهانه هاي مختلف قيد حضور در اين دو تيم را زدند. 
اوضاع دو تيم خوب نيست، معلوم نيست كه كار را چه كسي جلو مي برد تا 
وزير ورزش مجبور باشد اين گونه موضع گيري كند: »در كوتاه ترين زمان 
ممكن اصالحات الزم در تركيب هيئت مديره و مديران دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس را انجام خواهيم داد. شرايط امروز كشور و باشگاه ها و مسائل 
مالي كه با آن مواجه هستند، در اين تصميم گيري ها دخيل خواهد بود؛ به 

زودي تصميمات الزم در اين خصوص اتخاذ مي شود.«
جالب اينكه بازهم از اصالحات در كوتاه ترين زمان ممكن حرف مي زند 
نه از كار درست و بنيادي و سپردن مديريت اين دو تيم به دست دو مدير 
توانا و كارآمد. امروز كه همه درگير كرون��ا و مبارزه با آن و در خانه ماندن 
هستند، آقايان به  دور از هر هياهويي مي خواهند براي دو تيم تصميم گيري 
كنند. ناگفته پيداست كه اين تصميم گيري سريع چه نتايج و تبعاتي را 

به دنبال خواهد داشت. 
امروز دندانپزش��ك ش��خصي جناب وزير همه كاره پرسپوليس است و 
ناخودآگاه ما را ياد روزهايي مي اندازد كه »سياسي« نامي شد مديرعامل 
پرسپوليس و باليي سر اين تيم آورد كه هنوز كه هنوز است، تيم مبتال به 
تبعات آن است. يا اينكه در استقالل كساني را به اسم مديرعامل آوردند 
كه فرق دوغ از دوشاب را نمي دانستند و ثمره آن بالي امروزي است كه 
حتي مدير رندي چون فتح اهلل زاده هم نمي تواند از پس آن برآيد و ترجيح 

مي دهد تا به اسم بيماري فرار را بر قرار ترجيح دهد و برود. 
سال 98 رو به پايان است، س��الي كه براي دو تيم پرهوادار فوتبال ايران 
سال سختي بود، سالي پر از تغيير و تحول كه به طور مستقيم روي روند 
نتيجه گيري آنها تأثير داشت. به خصوص در مورد استقالل كه سال هاست 
هوادارانش را چشم انتظار نگه داشته است، اما حاال شرايط به گونه اي است 
كه يك تصميم گيري عجوالنه و اشتباه ديگر عالوه بر اينكه استقالل را به 
نابودي كامل مي كشاند، پرسپوليس را هم كه با ضرب و زور خود را سر پا 
نگه داشته است را به ورطه شكست و نابودي سوق مي دهد. پس جناب 
وزير در اين پايان سال و اين فرصتي كه بابت تعطيلي مسابقات نصيب تان 
شده براي يكبار يك تصميم درست براي پرهوادارترين تيم هاي ايران و 
آسيا بگيريد تا هم فوتبال باشگاهي زنده شود و هم تيم ملي با قدرت گرفتن 

پرسپوليس و استقالل قدرتمندتر از هميشه در آسيا و جهان بدرخشد.

تالش ورزشكاران براي شكستن زنجيره انتقال »كرونا« 
نسبت به جان هموطنان مسئوليم

در آخرين روزهاي اس��فندماه و در ش��رايطي كه كرونا همچنان جان 
مردم را تهديد مي كند، ورزشكاران و فعاالن ورزش براي كمك رساني 
به هموطنان و بيماران در حال تالش هستند و با پيوستن به كمپين هاي 

»در خانه بمانيم« همه را به قرنطينه خانگي دعوت مي كنند. 
    

فعاليت هاي خيرخواهانه رسول خادم، كميل قاسمي و برخي ديگر از كشتي 
گيران در مناطق محروم بازتاب هاي زيادي داشت. با شدت گرفتن بيماري 
كرونا اين گروه از فعاالن ورزشي عالوه بر جمع آوري كمك هاي بهداشتي از 
بيماران مبتال به كرونا عيادت كرده و از خدمات كادرهاي پزشكي بيمارستان ها 
تقدير كردند. اين خبر در سايت اتحاديه جهاني كشتي نيز بازتاب گسترده اي 
داشته است. قاس��مي، نايب قهرمان كش��تي آزاد المپيك ريو كه شخصاً به 
بيمارستان هاي گيالن سرزده در گفت وگو با تسنيم روند اقدامات مؤسسه 
خيريه خادمين علي بن ابيطالب)ع( را تشريح كرد: »پيرو همان كارهايي كه 
در مؤسسه خيريه خادمين علي بن ابيطالب انجام مي شود، با درخواستي كه 
از مردم داشتيم، حدوداً رقم 500ميليون تومان جمع آوري شد، براي كمك 
كردن به كادر پزشكي و خريد تجهيزات و لوازم پزشكي منطقه شرق استان 
گيالن كه بيشتر درگير كرونا بودند، خصوصا شهرهاي رودسر، لنگرود، الهيجان 
و آستانه اشرفيه. اينها را به آنها رسانديم تا درمانگاه ها باز بمانند و به بيماران 
كرونايي خدمات بدهند.« كميل قاس��مي تجربه اش از پوشيدن لباس هاي 
محافظ براي عيادت از بيماران كرونايي را بيان كرد: »من براي زمان كوتاهي 
اين تجهيزات را بر تن كردم و واقعاً سخت بود ولي اين روزها كادر پزشكي و 
درماني در خط مقدم هستند و اميدوارم بتوانند اين سختي را هم تحمل كنند. 
اين كاري بود كه مردم از قهرمانان شان انتظار دارند. من هم با رعايت تمام نكات 
بهداشتي اين كار را انجام دادم. خيلي از مردم نگران بودند و در اين خصوص 
مي پرسيدند، من بايد مي رفتم و كاري كه از دستم برمي آمد را انجام مي دادم. 
خيلي از مردم درگير اين موضوع شده اند. عده اي از هموطنان مان به آن مبتال 
شده و عده اي نيز متأسفانه جان خود را از دست داده اند. اين مهمان ناخوانده، 
باعث ايجاد اختالل در زندگي همه شده و اميدوارم هر چه زودتر از اين مرحله 
عبور كنيم. مردم عزيز هم مي دانند كه با رعايت توصيه هاي پزشكي و پيشگيري 

مي توانيم از بحران اين ويروس گذر كنيم.«
    

مهاجم ايراني تيم برايتون انگليس به كمپين »در خانه بمانيم« پيوست. تمامي 
مسابقات ورزشي در اروپا لغو شده و با تعطيلي ليگ هاي فوتبال از جمله ليگ 
جزيره فوتباليس��ت ها به قرنطينه خانگي و تمرين در منزل روي آورده اند. 
عليرضا جهانبخش با انتشار ويدئويي در خانه روپايي زده و از مردم مي خواهد 
قرنطينه خانگي را رعايت كنند: »براي حفظ سالمتي در خانه بمانيم. از خود و 
خانواده تان مراقبت كنيد. به اميد اينكه كرونا را شكست دهيم و پس از پشت 

سرگذاشتن اين ويروس به روزهاي خوب گذشته برگرديم.« 
    

كمپين »هواتو دارم« اين روزها با اس��تقبال خوب ورزشكاران مواجه شده 
است. زوج اسكي باز كشورمان نيز با پيوستن به اين كمپين مردمي از روزهاي 
سخت گفتند. مرجان كلهر و پوريا ساوه شمش��كي در آستانه عيد نوروز در 
پيامي خواهان حمايت مردم و ماندن در منازل ش��دند: »شرايط سختي را 
پشت سرمي گذاريم. با اينكه به عيد نوروز نزديك مي شويم از مردم خواهش 
مي كنيم از خانه بيرون نيايند؛ چراكه تنها راه شكستن زنجيره انتقال ويروس 
ماندن در خانه است. با رعايت اين مسئله مي توانيم به شرايط عادي برگرديم. 
ايراني ها ثابت كرده اند در سخت ترين شرايط هواي هموطنان خود را دارند. 
همه مي دانيم اوضاع كسب و كار اصالً خوب نيست. از صاحبخانه ها مي خواهيم 

هواي مستأجران را داشته باشند تا با كمك هم به روزهاي خوب برگرديم.«
    

امير سرتيپ دوم جمشيد فوالدي حفظ سالمت ورزشكاران و مردم را اولويت 
اصلي خواند. رئيس تربيت بدني ارتش در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: 
»به عنوان يك شهروند ايراني، اصول بهداشتي را رعايت مي كنم. از مردم 
خواستارم با احساس مسئوليت در قبال سالمتي خود و ديگران اين نكات 
بهداشتي را رعايت كنند. بنا بر توصيه پزشكان بهترين راه حل براي مبارزه با 
ويروس كرونا ماندن در خانه است. از مردم ايران خواهش مي كنم كه بيرون 
از خانه نروند و عيد ديدني هم نداشته باشند تا زودتر بر اين بيماري فائق آييم، 

البته با ورزش كردن مي توانيم بدن را در برابر اين بيماري مقاوم كنيم.«
    

نيمار با انتشار پستي به نقش رعايت نكات بهداشتي در كنترل ويروس 
كرونا اشاره كرد. ليگ فوتبال فرانس��ه هم تعطيل است و ستاره برزيلي 
پاريسن ژرمن هم مثل بقيه فوتباليست ها چاره اي جز قرنطينه ندارد. 
نيمار با گفت��ن اين جمله ه��واداران را به ماندن در خان��ه ترغيب كرد: 
»ويروس حركت نمي كند بلكه اين مردم هس��تند ك��ه آن را به حركت 

درمي آورند و در انتشارش نقش دارند.«

در المپيک تماشاچي نيستيم 
مهيار صداقت تيرانداز المپيكي ايران گفت: »بيشترين تالش خود را خواهيم 
كرد تا در المپيك موفق باشيم. قطعاً ما براي كسب مدال به المپيك خواهيم 
رفت، نمي خواهيم تماشاچي باشيم. تمرينات خود را در خانه و زيرنظر مربي 
آغاز كرديم؛ مربي ها به صورت آنالين در كار ما نظارت مي كنند و برنامه هاي 
الزم را به ما مي دهند. با شيوع اين ويروس شرايط براي ما سخت تر شده است. 
در خانه شايد شرايط براي تمرينات عالي نباشد، اما سعي مي كنيم به بهترين 
شكل از همين فرصت استفاده و آمادگي خود را حفظ كنيم. خيلي به مشكالت 
و كمبود امكانات و تجهيزات فكر نمي كنيم. سعي مي كنيم بيشترين تالش 
خود را بكنيم تا در المپيك موفق باشيم، ما دست پر به المپيك مي رويم. قطعاً 
ما براي كسب مدال به المپيك خواهيم رفت، نمي خواهيم تماشاچي باشيم. 

جلسه سرنوشت ساز براي وزنه برداري المپيک
هيئت اجرايي فدراسيون جهاني وزنه برداري براي بحث در مورد تغييرات 
در سيستم انتخابي بازي هاي المپيك توكيو ۲0۲0تشكيل جلسه خواهد 
داد. وزنه برداران كه اميدوار به حضور در بازي هاي المپيك ۲0۲0 توكيو 
هس��تند، اين هفته خواهند فهميد كه بحران كرونا در راه انتخابي براي 
المپيك ۲0۲0 توكيو به س��ود آنها بوده يا به ضررشان تمام شده است. 
امروز هيئت اجرايي فدراسيون بين المللي وزنه برداري )IWF( در مورد 
تغييرات در سيستم انتخابي با به تعويق افتادن يا لغو چند مسابقه مهم 
بحث مي كنند. اورسوال پاپاندريا رياست اجالس دو روزه در لوزان، سوئيس 
را بر عهده دارد، اما انتظار مي رود كه تمام ۲0 عضو ديگر به دليل محدوديت 

سفر، از طريق ويدئو كنفرانس در اين نشست حاضر باشند.

فريدن حسن
      گزارش



 

88498435سرويس  حوادث14

چهار ش��نبه 28 اس��فند 1398 | 23 رج��ب 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5893  

پليس مالك پرايد را
 از سرقت خودرو اش با خبر كرد

مأم�وران پليس ك�ه دو س�ارق حرف�ه اي را در جري�ان تعقي�ب و گريز 
يك س�اعته و با ش�ليك گلول�ه بازداش�ت كرده بودند وقت�ي با صاحب 
پرايد س�رقتي تم�اس گرفتند او از س�رقت خ�ودرواش خبر نداش�ت. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 4:30 بام��داد دوش��نبه 26 اس��فند ماه مأموران 
کالنتري 141 گلستان هنگام گش��ت زني به يك س��واري پرايد که با ديدن 
خودروي گشت پليس با دنده عقب تغيير مس��ير داده بود، مظنون شده و به 
راننده اش فرمان ايس��ت دادند. راننده اما بدون توجه به فرمان ايست با فشار 
روي پدال گاز از محل دور ش��د بنابراين عمليات تعقيب و گريز خيلي زود به 
جريان افتاد. مأموران پليس در اولين گام با بررسي شماره پالك خودرو متوجه 
شدند که سواري پرايد اعالم سرقت نشده است. خودروي پرايد با سرعت زياد 
از ميدان الله به سمت بزرگراه آزادگان حرکت کرد. در جريان تعقيب و گريز 
سرنشين پرايد مقدار زيادي لوازم که احتمال مي رفت لوازم سرقتي است را از 
داخل پرايد به بيرون پرتاب مي کرد. مأموران پليس بعد از يك ساعت تعقيب و 
گريز سرانجام در فاز يك انديشه با شليك گلوله خودرو را متوقف کرده و راننده 
و سرنش��ين را که با پاي پياده در حال فرار بودند،  بازداشت کردند. مأموران 
پليس همچنين در بازرسي از داخل خودرو مقدار زيادي لوازم سرقت کشف 
کردند.  بررسي سوابق دو متهم نشان داد که آنها از مجرمان حرفه اي هستند که 
بارها به اتهام سرقت لوازم خودرو و خودرو بازداشت شده و به زندان افتاده اند. 
يكي از سارقان گفت که يك ساعت قبل از اينكه تحت تعقيب پليس قرار گيرند 
خودروي پرايد را سرقت کرده و با آن مشغول سرقت بودند که در دام مأموران 

گشت گرفتار شدند. 
بعد از آن بود که مأموران پليس ب��ا مالك پرايد تماس گرفتند. وقتي مأموران 
پليس درباره خودرو اش از او سؤال کردند گفت که سواري پرايدش را در کوچه 
پارك کرده است. وقتي پليس از وي خواست به محل پارك خودرواش مراجعه 
کند او قبول کرد و بعد از رفتن به کوچه به مأموران گفت که خودروي او سرقت 
شده است. پس از آن بود که شاکي با راهنمايي پليس خودش را به کالنتري 
رس��اند و از ماجراي سرقت با خبر ش��د.  سرهنگ افش��ين ابراهيمي، رئيس 
کالنتري 141 گلستان گفت: ارزش اموال کشف شده اي که متهمان در مدت 
يك ساعت سرقت کرده بودند 60 ميليون تومان است. وي گفت: تحقيقات براي 

کشف جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 
كالهبرداري ميلياردي  

با فروش خودروهاي چپي
اعضاي يك ش�بكه كالهب�رداري كه با ف�روش خودروهاي چپ ش�ده 
به جاي س�الم پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده اند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، اين پرونده دهم اسفند ماه روي ميز کارآگاهان پايگاه هفتم 
پليس آگاهي قرار گرفت. براساس شكايت هاي مطرح شده اعضاي يك باند در 
حال فروش خودروهاي چپ شده به جاي خودروي سالم به خريداران بودند. 
يكي از شاکيان در توضيح شكايت خود گفت: مدتي بود که به دنبال خريد يك 
خودروي خارجي با قيمت مناسب بودم که س��ي ام بهمن ماه هنگام پرسه در 
يكي از سايت هاي اينترنتي متوجه آگهي فروش يك دستگاه خودروي اپتيما 
شدم. بعد از آن بود که با فروشنده خودرو تماس گرفتم و براي بازديد از خودرو 
در ميدان تره بار تهران با او قرار گذاشتم. بعد از بازديد خودرو فروشنده مدعي 
شد که خودرو فاقد هر گونه تصادف و نقص فني است. چند نفر هم که به عنوان 
کارشناس خودرو در آنجا حاضر بودند حرف هاي فروش��نده را تأييد کردند، 
بنابراين بعد از توافق بر سر قيمت من پول را پرداخت کردم و خودرو را بعد از 
انجام مراحل اداري خريدم.  شاکي ادامه داد: چند روز بعد از خريد خودرو بود 
که متوجه شدم خودرو داراي نقص است، براي همين آن را به چند کارشناس 
نشان دادم که همگي گفتند که خودرو قباًل چپ شده است و فروشنده به اين 

شيوه از من کالهبرداري کرده است. 
کارآگاهان پليس در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند که اعضاي باند به 
اين شيوه در حال کالهبرداري از خريداران خودرو هستند، بنابراين در جريان 
بررسي هاي بعدي در 12 اسفندماه موفق ش��دند سه متهم را در ميدان تره بار 
شناسايي و بازداشت کنند. اعضاي باند در بازجويي ها به کالهبرداري اعتراف 
کردند. محسن به عنوان سردس��ته باند گفت: من مكانيك و صافكار خودرو 
هستم. يك روز بابك که از دوستانم است به من مراجعه کرد و گفت مي خواهد 
خودروي س��راتوی خود را بفروش��د. با توجه به اينكه خودروي بابك قباًل در 
س��انحه تصادف دچار خسارت شده بود به او پيش��نهاد دادم که من خودرو را 
تعمير مي کنم و مي توانيم آن را به عنوان خودروي سالم بفروشيم و پول خوبي 
به جيب بزنيم که او هم قبول کرد. بعد از آن بود که من خودرو را تعمير اساسي 
کردم و با درج آگهي در سايت توانستيم آن را به قيمت خوبي به فروش برسانيم. 
بعد از آن بود تصميم گرفتيم به همين شيوه خودروهاي تصادفي را خريده و بعد 
از بازسازي به عنوان خودروي سالم به فروش برسانيم که در اين کار از جمشيد 
هم که از دوستان مش��ترکمان بود کمك گرفتيم. ما در حال کالهبرداري از 

مشتريان بوديم که بازداشت شديم. 
سرهنگ کارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي پايتخت 
گفت: متهمان در حال حاضر به هفت کالهبرداري به اين شيوه اعتراف کرده و 
گفته اند که از اين راه يك ميليارد تومان به جيب زده اند. سرهنگ عليزاده گفت: 

سه متهم به دستور بازپرس راهي زندان شدند. 

خريد امن اينترنتي 
با رعايت توصيه هاي پليس 

اين روزها به دليل شيوع بيماري کرونا توصيه مي شود که شهروندان خريدهاي 
خود را به صورت اينترنتي انجام دهند که توصيه اي به جا است. در خريد هاي 
اينترنتي اما ضرورت رعايت نكات ايمني از س��وي کاربران الزام دارد؛ چراکه 
ممكن است خريدار در دام مجرمان س��ايبري گرفتار شود. مهم ترين موضوع 
جهت انجام خريد از فروش��گاه هاي اينترنتي، بررس��ي اصالت و اعتبار سايت 
فروشگاهي است که در حال حاضر اين اعتبار سنجي به واسطه مرکز توسعه 
و تجارت الكتروني��ك و با اعطاي نم��اد اعتماد الكتروني��ك )enamad( به 
سايت هاي فروشگاهي داراي مجوز فعاليت انجام مي گيرد.  با توجه به معافيت 
تراکنش هاي زير 100 هزار توم��ان از دريافت رمز پويا جهت انجام خريدهاي 
اينترنتي، کاربران بايد توجه به مقوله جعل صفحات بانكي را همچنان مدنظر 
قرار دهند و مراقب باش��ند از رفتن به لينك هاي ناشناسي که در سايت هاي 
مختلف ارائه شده خودداري کنند و براي انجام خريدهاي زير 100 هزارتومان 

هم از رمز پويا استفاده کنند. 
شهروندان همچنين بايد مراقب ارائه بسته هاي نرم افزاري که تحت عناوين تصاوير 
يا اپليكيشن هاي مرتبط ارائه مي ش��ود، باشند چراکه در مناسبت هاي مختلف 
آييني- مذهبي ممكن است مجرمان س��ايبري با تحريك احساسات و با هدف 
سوء استفاده اقدام به ارائه فايل  يا بسته نرم افزاري آلوده به بدافزار کنند که مي تواند 
زمينه ساز نقض حريم خصوصي شود. هموطنان نسبت به دريافت فايل ها از منابع 
نا معتبر دقت الزم را داشته  باشند و در هنگام نصب اينگونه نرم افزارها از دادن مجوز 

دسترسي هاي مشكوك خودداري کنند. 
 *سرپرست پليس فتای سيستان و بلوچستان 

 پليس  ترددها   را در خروجي هاي 
پايتخت   كنترل مي كند

جانش�ين رئيس پلي�س پايتخت 
اع�الم ك�رد ك�ه در ش�ش نقطه 
خروج�ي ته�ران ب�زرگ ايس�ت 
و بازرس�ي ب�راي مديريت ترددها 
شده اس�ت. دي�ده  ت�دارك 

به گزارش جوان، سردار حميد هداوند 
در بازديد از کالنتري هاي سليمانيه و 

قياسي با تأکيد بر اينكه ويروس منحوس کرونا اين روزها مشكالت 
بسياري را به همراه داش��ته است، گفت: نيروي انتظامي در همه 
شرايط و اتفاقات و حوادث تلخ و شيرين در کنار مردم بوده و تالش 
کرده وظايف و مأموريت هاي خود را به نحو مطلوب به انجام برساند. 
وي ادامه داد: در شرايط موجود در شش نقطه خروجي تهران بزرگ 

ايست و بازرسي براي مديريت ترددها تدارك ديده شده است. 
سردار هداوند با تأکيد بر اينكه کارکنان کالنتري ها در خط مقدم 
تأمين امنيت جامعه قرار دارند گفت که براي پيشگيري از شيوع 
کرونا تمهيداتي تدارك ديده شده که در ورودي مقرهاي پليس 
پايتخت دستكش، ماس��ك طبي به مراجعان اين مرکز تحويل 
داده شود و اين مراکز به صورت روزانه ضد عفوني و گند زدايي شوند.  
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به آمار کشفيات 
حوزه سرقت در سال 98 هم گفت: در س��ال 98 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 2 درصد کاهش سرقت داشته ايم و در حوزه کشف 

5 درصد افزايش داشته ايم. 

 طرح زوج و فرد براي رمالي
مرد رم�ال ك�ه ب�ا اج�راي ط�رح زوج و ف�رد در مغازه 
منب�ت كاري اش رمال�ي مي ك�رد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي درباره 
فعاليت م��ردي رمال در مغ��ازه منب��ت کاري اش در محله 
فالح به کالنتري 161 گزارش ش��د. شاکيان گفته بودند که 
روزهاي زوج مردان و روزهاي فرد زنان بسياري مقابل مغازه 
منبت کاري مرد 50 ساله صف مي کشند و باعث سلب آسايش 
محل مي ش��وند. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس 
در جريان تحقيقات ميداني راهي محل شدند و مرد رمال را 
بازداشت و در بازرسي از محل 10 جلد کتاب خطي با قدمت 

150 سال و 13 ميليون تومان پول نقد کشف کردند. 
سرهنگ حس��ين شمس��ايي فر، رئيس کالنتري 161 ابوذر 
گفت: متهم به همراه پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد.

كليد سرقت از خانه دايي 
در دست خواهرزاده

مردي كه با همدستي دو نفر از دوستانش به خانه دايي اش 
دستبرد زده بود، پس از بازداشت ماجراي سرقت را شرح داد. 
به گزارش ج��وان، اين پرون��ده هفتم آذرماه امس��ال و با طرح 
شكايت در کالنتري 164 قائم به جريان افتاد. شاکي که مردي 
ميانسال بود در ش��رح ش��كايت خود گفت: خانه من در محله 
اقدسيه است و متوجه ش��دم که گاو صندوق خانه ام که حاوي 
300 ميليون تومان پول و طال بود سرقت شده است. وقتي پرونده 
در پايگاه يكم پليس آگاهي بررسي شد شاکي جزئيات بيشتري 
از ماجراي سرقت را ش��رح داد. او گفت: پنج شنبه هفتم آذر ماه 
همراه خانواده ام در خانه خواهرم در محله چيتگر مهمان بودم. 
حدود ساعت 11 شب يكي از همس��ايه ها با من تماس گرفت و 
گفت که در آپارتمانمان باز اس��ت و احتمال مي دهد که دزد به 
خانه مان زده باشد. من از او خواستم وارد خانه ام شود و من را از 
ماجرا با خبر کند. لحظاتي بعد همسايه مان تماس گرفت و گفت 
که وضع خانه به هم ريخته و احتمال مي دهد که سرقت اتفاق 
افتاده باشد. وقتي خودم را به خانه رساندم متوجه شدم که گاو 
صندوق که در اتاق خواب ب��ود و 300 ميليون تومان پول و طال 

داخلش داشتيم سرقت شده است. 
کارآگاهان پليس بعد از حضور در محل و بررسي صحنه جرم 
متوجه شدند که سرقت از سوي فردي آشنا رقم خورده و به هم 
ريختگي خانه هم ساختگي است. آنها متوجه شدند که سارق با 
در دست داشتن کليد وارد شده و مرتكب سرقت شده است بعد 

از آن بود که شاکي بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. 
او گفت که دست کليد خانه را هميش��ه داخل خودروي خود 
مي گذاشت. شاکي توضيح داد: خواهرزاده ام که پويا نام دارد در 
کار نصب سيستم صوتي خودرو است. من شب حادثه خودروام 
را به او دادم که سيس��تم صوت��ي را روي آن نصب کند. وقتي 
خودرو را به من بازگرداند ديدم که جاي دسته کليد خانه ام که 

داخل خودرو بود عوض شده است. 
بعد از به دست آمدن اين س��رنخ بود که اول اس��فندماه پسر 
32 س��اله مورد بازجويي قرار گرف��ت. او در بازجويي هاي فني 
به سرقت با همدس��تي دو نفر از دوستانش اعتراف کرد. متهم 
گفت: شب حادثه بعد از اينكه پش��ت فرمان خودروي دايي ام 
نشستم خودرو را بررسي کردم و متوجه دسته کليد خانه اش 
شدم. از آنجا که دايي ام وضع مالي خوبي داشت و هميشه پول 
و طال در خانه نگه مي داشت تصميم گرفتم که گاوصندوق اش 

را سرقت کنم. 
متهم ادامه داد: ماجرا را با دو نفر از دوستانم به نام هاي کامران 
و سيروان مطرح کردم. بعد از موافقت آنها بود که گاوصندوق را 
سرقت کرده و به سمت کرج حرکت کرديم و در محلي خلوت در 

آن را باز کرده و اموال با ارزش داخل آن را تقسيم کرديم. 
س��رهنگ کارآگاه  قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه يكم پليس 
آگاهي پايتخت گفت: با اطالعاتي ک��ه متهم در اختيار پليس 
گذاشت دو همدست او هم چهارم اسفندماه بازداشت شد و به 
جرم خود اعتراف کردند. وي گفت: تحقيقات براي کشف جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است. 

 طوطي سخنگو، راز سرقت را بر مال  كرد
فرياده�اي طوط�ي س�خنگو هن�گام بازداش�ت 
س�رقت  راز  ش�د  س�بب  حرف�ه اي  س�ارق 
ش�ود.  م�ال  ب�ر  همدس�تش  و  مته�م  طالي�ي 
به گزارش ج��وان، چندي قبل ب��ود که م��ردي با مرکز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت 
را اعالم کرد. لحظاتي بعد از اعالم گزارش تيمي از مأموران 
کالنتري 144 جواديه تهرانپارس در محل که خانه اي در 
خيابان جشنواره بود حاضر ش��دند و در اين باره تحقيق 
کردند. ش��اکي در توضيح ماجرا گفت: لحظاتي قبل من 
در حال اس��تراحت بودم. درخانه چند پرنده از جمله يك 
طوطي س��خنگو هم داش��تم که ناگهان طوطي سخنگو 
شروع به فرياد کش��يدن کرد. فهميدم که حادثه اي اتفاق 
افتاده است. وقتي خواس��تم از جايم بلند شوم ناگهان دو 
مرد نقابدار را باالي س��رم ديدم. يكي از آنها چاقويي زير 
گلويم گذاشت و خواس��ت که حرکت نكنم وگرنه من را 
به قتل مي رس��اند. من هم از ترس از جايم تكان نخوردم. 
مردان نقابدار سپس دست و پا و دهانم را بستند و خانه را 
جس��ت وجو کرده و هر چه پول و طال در خانه داش��تم به 
همراه طوطي سخنگويم  سرقت کردند. شاکي گفت: اموال 
سرقت شده ام بيش از 300  ميليون تومان ارزش داشت که 

آنها بعد از سرقت از محل فرار کردند. 
بعد از مطرح شدن شكايت تيمي از مأموران پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران مأمور رس��يدگي به پرونده ش��دند. 
کارآگاه��ان در جري��ان تحقيق��ات ميدان��ي و بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند يكي از سارقان را که 

مردي 36 ساله به نام ناصر بود شناسايي کنند. 

بررسي سوابق ناصر نش��ان داد که او قباًل به اتهام سرقت 
بازداشت شده و به زندان افتاده بود. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات بود که مخفيگاه ناص��ر حوالي خيابان نبرد 
شناسايي شد و او را بازداشت کردند. هنگام انتقال متهم 
از مخفيگاهش بود که کارآگاهان با شنيدن صداي فرياد 
طوطي س��خنگو از انباري خانه وارد آنجا شدند و طوطي 

سرقت شده را هم کشف کردند. 
بعد از پيدا شدن طوطي سخنگوي ش��اکي در خانه ناصر 
بود که او به ناچار به س��رقت از خانه شاکي اعتراف کرد و 
همدست 34 ساله اش س��عيد را هم به پليس معرفي کرد. 
او همچنين گفت که بقيه پرنده هاي س��رقت ش��ده را در 
مغازه اش پنهان کرده اس��ت که پرنده ها هم در بازرسي از 

محل کشف شدند. 
با اطالعاتي که ناصر در اختيار پليس گذاش��ت مخفيگاه 
سعيد در خيابان ديلمان شناسايي و بازداشت شد. سعيد در 
بازجويي ها به سرقت اعتراف کرد و گفت: من طراح نقشه 
سرقت از خانه شاکي بودم. مدتي قبل متوجه شده بودم که 
او مقدار زيادي پول و طال در خانه نگه مي دارد براي همين 
نقشه سرقت را طراحي کردم و با ناصر در ميان گذاشتم که 
قبول کرد در اجراي نقشه به من کمك کند. بعد از سرقت 
طالها را در بازار ب��ه مبلغ 150 ميلي��ون تومان به فروش 
رساندم و پولش را بين خودمان تقسيم کرديم. بقيه اموال 

سرقت شده را هم بين خودمان تقسيم کرديم. 
سرهنگ کارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهي گفت: با اعتراف دو متهم به سرقت هر دو به دستور 

قاضي روانه زندان شدند. 

معلم اخراجي كه سال گذش�ته در جريان   
ش�راكت كاري دوس�ت پول�دارش را ب�ه 
قت�ل رس�انده بود به م�رگ  محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، متهم پرونده مردي 35 ساله 
به نام سعيد است که به علت اعتياد به مصرف 
مواد مخدر از شغل معلمي اخراج شد. اين معلم 
اخراجي 21 تير سال 9۷ با قتل يكي از دوستان 
پولدارش در پيش��واي ورامين دستگير شد. 
سعيد که از طريق رديابي تلفن همراه شناسايي 
ش��ده بود، وقتي تحت بازجويي قرارگرفت به 
قتل اعتراف کرد. او در روند بازجويي  ها ماجرا 
را شرح داد و گفت: معلم بودم و زندگي خوبي 
داشتم اما اعتياد همه آنها را از من گرفت. سال 
گذشته از شغل دبيري اخراج شدم بعد از آن 
همس��رم طالق گرفت. تنهايي و بيكاري مرا 
خيلي اذيت مي کرد تا اينكه يكي از دوستانم به 

نام بابك پيشنهاد شراکت کاري داد. 
او در ادامه گفت: من و بابك سالها همديگر را 
مي شناختيم. او وضع مالي خوبي داشت و قرار 
بود با يكي از دوس��تانش يك شرکت تأسيس 
کند. وقتي ماجرا را فهميدم به او پيشنهاد دادم 
تنها خودروي زانتيايي که دارم را بفروش��م و 

با آنها شريك ش��وم. او قبول کرد اما خودروام 
فروش نرفت.  متهم در خص��وص قتل گفت: 
روز حادثه ب��ه ديدن بابك رفت��ه بودم. حرف 
شراکت شد اما او گفت از تصميمش منصرف 
شده است. با شنيدن اين حرف عصباني شدم 
و با هم درگير شديم. او از داستان زندگي من 
خبر داشت به همين دليل ش��روع به تحقير 
کرد و ناسزا گفت با شنيدن آن حرف ها کنترل 
اعصابم را از دس��ت دادم و چش��مم به ميخي 
افتاد که روي ميز اتاقش افتاد. آنرا برداش��تم 
و به طرفش حمله کردم که ناخواسته ميخ در 

گلويش فرو رفت. 
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و پرونده 
با صدور کيفرخواست به شعبه هشتم دادگاه 
کيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در 
اولين جلسه محاکمه بعد از درخواست قصاص 
از س��وي اولياي دم، در دفاع از خود جرمش را 
انكار کرد و گفت: اظهاراتم در دادسرا به خاطر 
فشارهاي بازجويي بوده است. آن روز من و بابك 
با هم درگير نشديم. در حال صحبت بوديم که 
ناگهان مردناشناس��ي در حاليكه صورتش را 
پوشانده بود وارد خانه بابك شد. او با ميخي که 

روي ميز بود به مقتول حمله کرد و او را کشت. 
 مقتول به خاطر شرايط کاري اش با افراد زيادي 
رابطه کاري و مالي داش��ت احتماالً با آن مرد 

ناشناس نيز اختالف داشته است. 
با انكارهاي متهم و تعريف سناريوي جديد از 
سوي او، پرونده به دستور قاضي براي تحقيقات 
بيشتر به دادسرا فرس��تاده شد تا اينكه بعد از 
تحقيقات و بررس��ي هاي الزم متهم بار ديگر 
مجرم شناخته ش��د و براي دومين بار مقابل 

هيئت قضايي قرار گرفت. 
مرد جوان اين بار قتل را پذيرفت و با شرح ماجرا 
گفت: باور کنيد قصد قتل نداشتم اما مقتول مرا 
تحقير کرد و به خاطر عصباني��ت اين حادثه 
اتفاق افتاد. من همه زندگ��ي ام را باخته ام. از 
اولياي دم درخواست دارم به من فرصت دوباره 
بدهند تا گذشته را جبران کنم.   در پايان هيئت 
قضايي متهم را با توجه به مدارك در پرونده و 

درخواست اولياي دم به قصاص محكوم کرد. 
به اين ترتيب متهم در صورت تأييد حكم در 
ديوان عالي کشور، اگر موفق به جلب رضايت 
اولياي دم نشود در انتظار چوبه دار قرار خواهد 

گرفت. 

معلم اخراجي به قصاص محكوم شد

مرد جنايتكار به صحنه جنايت بازگشت
مهندس جوان كه متهم است همس�رش را با اتصال سيم برق 
به كام مرگ كش�انده اس�ت صحنه جنايت را بازس�ازي كرد. 
به گزارش جوان، اين حادثه ظهر روز 15 بهمن ماه امس��ال با وقوع 
حادثه آتش سوزي در غرب تهران به جريان افتاد. وقتي در جريان 
تحقيقات مشخص شد که زني جوان در جريان حادثه آتش سوزي به 
کام مرگ رفته است، مأموران پليس آگاهي تهران هم در محل حاضر 

شدند و در اين باره تحقيق کردند.
 بررسي هاي بيشتر نشان داد که زن جوان که الميرا نام داشت در 
جريان حادثه آتش سوزي عمدي به کام مرگ رفته است. همسر 
وي که دکتراي رشته آي تي داشت در جريان تحقيقات بيشتر به 
قتل اعتراف کرد و گفت: سال 85 هر دو در يك دانشگاه تحصيل 

مي کرديم و آشنايي ما سبب شد تا به هم عالقه مند شويم. مدتي 
بعد ما با هم عقد کرديم و قرار بود تا چند روز آينده مراسم عروسي 
را برگزار کنيم. متهم در شرح حادثه هم گفت: به خاطر اختالفي 
که با هم پيدا کرده بوديم تصميم ب��ه قتل او گرفتم. روز حادثه به 
بهانه اينكه قصد ماس��اژ دادنش را داشتم روي تخت دراز کشيد و 
من هم از فرصت استفاده کردم و کابل برق را به بدنش وصل کردم 
و او را به قتل رس��اندم. بعد هم خانه را آتش زدم تا پليس را فريب 
دهم که دستم رو ش��د. با کامل ش��دن تحقيقات و اعتراف متهم 
به قتل همس��رش، وي به صحنه جنايت منتقل ش��د و در حضور 
بازپرس واحدي از ش��عبه يازدهم دادس��راي امور جنايي تهران 

صحنه جنايت را بازسازي کرد. 

بازداشت سارق با شليك گلوله
مج�رم س�ابقه داري ك�ه ب�ه تازگ�ي از 
زن�دان آزاد ش�ده ب�ود در تعقي�ب و گريز 
با پلي�س با ش�ليك گلوله بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 2 بامداد 23 اسفند ماه 
کارآگاه��ان يگان گش��ت پليس آگاهي هنگام 
گش��ت زني در ميدان ش��وش به يك دستگاه 
خ��ودروي پرايد 141 مظنون ش��دند. مأموران 
پليس در اولين گام با بررس��ي ش��ماره پالك 
خودرو متوجه ش��دند خودروي پرايد بيس��تم 
اس��فند ماه در محدوده کالنتري 160 خزانه به 
سرقت رفته اس��ت، بنابراين مأموران به راننده 

فرمان ايست دادند. راننده پرايد اما بدون توجه 
به فرمان پليس با فش��ار روي پدال گاز از محل 
دور ش��د و عمليات تعقيب و گري��ز به جريان 
افتاد. متهم با سرعت و اليي کشي بين خودروها 
از محل متواري ش��د و مأم��وران پليس هم به 
تعقيب خودروي مسروقه پرداختند و چندين 
بار به وي دستور ايست دادند، ولي سارق بدون 
توجه به فرمان پليس با سرعت زياد وارد بزرگراه 
تندگويان و پس از طي مسافتي بدون هيچگونه 
توجهي با اليي کشيدن هاي متوالي باعث تصادف 
عمدي با خودروهاي شهروندان و ايجاد ترافيك 

شد. 
همزمان کارآگاهان با به کار گيري قانون استفاده 
از سالح ش��روع به تيراندازي کردند و در نهايت 
چند تير به سمت الستيك عقب خودروي پرايد 
شليك کردند. به رغم اصابت گلوله به چرخ هاي 
خودرو پس از عب��ور از خيابان ه��اي فرعي باز 
هم س��ارق به فرار ادامه داد و به صورت خالف 
جهت وارد بزرگراه شهيد آويني شد. پس از طي 
مس��افتي به علت حرکات مخاطره آميز راننده 
خودروي مسروقه، افس��ر اکيپ الستيك هاي 
جلوي خودرو را نيز با شليك گلوله پنچر کرد و 

سرانجام در محدوده خيابان ابن بابويه شهرري به 
علت پنچر شدن تمام الستيك ها خودرو متوقف 
شد و راننده اين بار با پاي پياده از محل متواري 
شد اما سرانجام بازداشت شد. سرهنگ کارآگاه 
س��عداهلل گزافي، رئيس مرک��ز عمليات پليس 
آگاهي پايتخت گفت: در بررس��ي سوابق متهم 
29 ساله که اس��ماعيل نام داشت مشخص شد 
که وي از مجرمان سابقه دار است که به تازگي از 
زندان آزاد شده و با سرقت خودروي پرايد قصد 
فروش قطعات داخل آن را داشته است، متهم در 

اختيار اداره دوم پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرهنگ حسن كيخا*
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   چالش

چون و چراهاي »الزرفي« در همين گام اول
رئیس جمهور عراق برهم صالح بعد از آنکه عادل عبدالمهدی به واسطه 
اعتراضات چند ماه اخیر عراق از مقام نخس��ت وزیری کناره گیری کرد، 
محمد توفیق عالوی را به عنوان نخست وزیر مکلف به مجلس عراق معرفی 
کرد اما او بعد از رایزنی     های مفصل با گروه های مختلف سیاسی نتوانست 
رضایت نمایندگان مجل��س را برای رأی اعتماد به کابینه اش به دس��ت 
بیاورد و در نهایت مجبور ش��د در اول مارس استعفای خود را اعالم کند. 
طبق قانون اساسی، فراکسیون های مجلس دو هفته وقت داشتند تا نامزد 
مورد نظر خود را برای این مقام به رئیس جمهور معرفی کنند اما با ناکامی 
کمیته هفت نفره از این فراکسیون ها، صالح سرانجام در ظهر سه     شنبه 17 
مارس عدنان الزرفی از فراکسیون ائتالف النصر به رهبری حیدر العبادی 
را به عنوان نخست وزیر مکلف به مجلس معرفی کرده است. به این ترتیب، 
عراق با الزرفی به سومین پست نخست وزیری رسیده اما از همین ابتدای 

کار معلوم است استقرار او در این مقام چندان راحت نباشد. 
اولین نشانه در مکث یک روزه صالح برای معرفی شخص مورد نظر به 
مجلس دیده شد، چرا که او طبق قانون باید این فرد را روز دو    شنبه به 
پارلمان معرفی می کرد. از ظواهر امر پیدا اس��ت که این مکث به دلیل 
مخالفت نوری مالکی و هادی العامری، رهبران ائتالف های دولت قانون 
و الفتح در مجلس، ب��ا معرفی الزرفی بودند و از صالح خواس��ته بودند 
درنگ یک روزه ای داشته باشد. به این ترتیب، مخالفت با الزرفی حتی 
قبل از معرفی او به مجلس توسط صالح شروع شده بود و این وضعیت 
درس��ت برعکس معرفی عالوی بود که یک توافق نسبی بین صالح و 
فراکسیون     های مجلس بر سر معرفی او به وجود آمده بود. عالوه بر این، 
مخالفت     ها با الزرفی در نخستین روز معرفی او شدیدتر شد تا حدی که 
جواد الطلیباوی، یکی از رهبران جنبش عصائب اهل الحق، معرفی او 
را توطئه پش��ت پرده خوانده و این اقدام صالح را به عنوان »خیانت به 
خون شهدا و فداکاری های رزمندگان « خوانده است. بنابراین، الزرفی 
در حالی به مجلس معرفی می شود که برخالف نخست وزیران مکلف 
قبلی مخالفت     ها با او بسیار جدی تر از آن است که بتواند بدون دردسر 

رأی اعتماد را از مجلس به دست بیاورد. 
دلیل مخالفت با او بی تردید مربوط می شود به سابقه و کارنامه الزرفی 
به خصوص در این چند ماه اخیر. هرچند که الزرفی فعالیت سیاس��ی 
خود را با حزب الدعوه شروع کرد اما بعد از انتفاضه شیعیان مشهور به 
انتفاضه شعبانیه، به عربس��تان و امریکا رفت و با بازگشت به کشور در 
2004 تشکل جدیدی به نام جنبش الوفاء به راه انداخت تا راهی جدا 
از الدعوه در پیش بگیرد. همکاری او با شورای بازسازی عراق ، 2003-

2004، استانداری نجف بعد از آن باعث شد تا برخی از گروه های مسلح 
آن موقع با او سر ناسازگاری داشته باشند. این موضوع جدای از تابعیت 
دوگانه عراقی-امریکایی او است که باعث شد برخی گرو ه     ها نسبت به 
عملکردش نگاه به ش��دت انتقادی داشته باش��ند. عالوه بر این، گفته 
می ش��ود که او یکی از عوامل ناآرامی های چند ماه اخیر است تا جایی 
که گفته می شود یکی از نزدیکان او به نام احمد شربه و نیروهایش در 
حمله به کنسولگری ایران در نجف و حمله به دفتر مرجعیت عراق نقش 
داشته اند. در هر صورت، کارنامه الزرفی باعث می شود بخش قابل توجهی 
از نمایندگان مجلس با او همدلی نداشته باشند تا جایی که حتی برخی 
از فراکسیون تحت رهبری او هم گفته اند که انتخاب الزرفی به عنوان 
نخست وزیر دولت انتقالی از طرف فراکسیون آنها انجام نگرفته است. 
گذشته از این مخالفت     ها و در صورت رأی اعتماد مجلس طی روزهای 
آتی، الزرفی تازه در جایی قرار خواهد گرفت که عالوی پیش از او بود و 
مشکل سخت تر ارائه برنامه و معرفی کارنامه را به مجلس خواهد داشت. 
بنابراین، معرفی الزرفی به مجلس از سوی صالح نخستین گام در پست 
سوم نخست وزیری است و از همین ابتدای کار معلوم شده که گام های 
بعدی با دشواری های بعدی روبه رو خواهد شد که چه بسا الزرفی هم 

دچار وضعیتی شبیه به عالوی و مجبور به کنارگیری شود. 
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  امریکایی ها: سالح می خریم برای ناامنی ناشی از کرونا
 بیماری کرونا در ایاالت متحده امریکا باعث شده مردم این کشور که نگران 
از بین رفتن نظم عمومی هستند، به خرید سالح روی آورند.  بنابر گزارش 
شبکه خبری اسکای نیوز، فروشندگان س��الح در مناطقی که به شدت 
تحت تأثیر شیوع کووید19 قرار گرفته اند از جمله واشنگتن، کالیفرنیا و 
نیویورک اعالم کرده اند که فروش سالح در پی شیوع ویروس کرونا در این 
مناطق بسیار افزایش یافته است زیرا مالکان سالح نگرانند که نظم عمومی 
بر هم ریزد. برخی گزارش     ها نیز نشان می دهد، افرادی که هرگز پیش از 

این سالح نداشته اند نیز به صف های خرید سالح پیوسته اند. 
 --------------------------------------------------

  ادامه رایزنی ترکیه و روسیه برای معامله اس 400 
به رغم تهدیدهای مکرر امریکا علیه ترکیه درباره استفاده از سامانه های 
پدافند موشکی اس400، آنکارا همچنان به مذاکره با مسکو برای خرید 
دومین س��ری از این س��امانه ادامه می دهد.  دیمیتری شوگائف، مدیر 
هماهنگی فنی- نظامی در سرویس فدرال روسیه در گفت وگو با شبکه 
روسیا 24 گفت مس��کو و آنکارا تقریباً بر سر تمام سؤاالت حول فروش 
دومین سری از سامانه اس400 به توافق رسیده اند. وی افزود:»ما اکنون 
در حال گفت وگو بر سر محموله دیگری هستیم. ما در مرحله جدی از 
گفت وگو    ها قرار داریم و تقریباً بر سر تمام مسائل فنی به توافق رسیده ایم. 

معتقدم که در آینده نزدیک، دومین قرارداد نیز جمع بندی می شود.«
 --------------------------------------------------

 سازمان ملل خواستار هیئت سیاسی در دارفور شد
گزارش مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا درباره سودان و دارفور 
روز دو    شنبه منتشر و خواستار تشکیل یک هیئت سیاسی و جایگزین 
ش��دن آن با عملیات صلح موج��ود در آن منطقه ش��د.  ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت س��ازمان ملل قرار است 2۶ مارس 
)هفتم فروردین ماه( جلس��ه ای تش��کیل دهد و تصمیم بگیرد که آیا 
نهایتاً تا پایان اکتبر سال جاری میالدی 7۸00 نیروی خود معروف به 
» نیروهای کاله آبی « را از هیئت سازمان ملل-اتحادیه آفریقا در دارفور 

)یونامید( خارج کند یا خیر. 
 --------------------------------------------------

 پایان بی صدای جنگ انگلیس علیه داعش
یک روزنامه انگلیسی نوشت که جنگ پنج ساله این کشور علیه داعش 
به شکلی بی سر و صدا پایان یافته است.   بنابر گزارش گاردین، آمارهای 
رسمی نشان داده اند که از ماه سپتامبر تاکنون جنگنده های این کشور 
در هیچ بمبارانی علیه مواضع این گروه تروریستی شرکت نداشته اند، 
هرچند که وزارت دفاع دولت لندن مدعی است در کلیت این کمپین 

هوایی تنها یک غیرنظامی کشته شده است. 
 --------------------------------------------------

 نشست مجازی »گروه 7 « در پی شیوع کرونا 
در پی تشدید شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، سران کشورهای 
گروه 7 مجبور شدند که این نشست اقتصادی را از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار کنن��د.  بنابر گ��زارش بیزنس اینس��ایدر، در تصوی��ری از این 
ویدئوکنفرانس که در صفحه توئیتر منتشر شده بود، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا، »جاس��تین ترودو « نخس��ت وزیر کانادا، »آنگال 
مرکل« صدراعظم آلمان، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه، 
»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا، »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
و »جوزپه کونته « نخست وزیر ایتالیا در ویدئوکنفرانس دیده می شوند. 
موضوع این ویدئوکنفرانس، بر چگونگی هماهنگ سازی واکنش های 

کشورهای عضو گروه 7 به ویروس مرگبار کرونا متمرکز بود. 

ارتش رژیم صهیونیستی: 
کرونا برای اسرائيل خيلی هم بد نبود!

در حالی که بحران سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی ادامه دارد، 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بحران جهانی کرونا را به نفع 
این رژیم دانست تا یک بار اعترافی روشن از سوی مقامات اسرائیل 
در خص�وص ماهیت ضد بش�ری این رژی�م در تاریخ ثبت ش�ود. 
شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی به نقل از »خریدی زیبلرمن « 
سخنگوی ارتش این رژیم گزارش داد که شیوع ویروس کرونا تهدیدات 

علیه اسرائیل را کاهش داده است. 
وی در ادامه افزود: از آنجایی که ویروس کرونا بس��یاری از کشور    ها را 
درگیر کرده، به طور عجیبی تحرکات و تهدیدات علیه اسرائیل کاسته 
شده است.  سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد: اگرچه این 
ویروس برای جهان خطرات زیادی داشته است اما باید بگویم که برای 

اسرائیل چندان بد هم نبوده است. 
این در ش��رایطی اس��ت که وزارت بهداش��ت رژیم صهیونیستی روز 
سه     شنبه اعالم کرد، با مبتال شدن ش��ش نفر دیگر به ویروس کرونا در 
فلسطین اش��غالی ش��مار مبتالیان به 304 تن افزایش یافته است. به 
نوشته روزنامه صهیونیستی جروزالم پس��ت، سه تن از آن شش مورد 
از پرسنل وزارت بهداشت و از اعضای آزمایشگاه مرکزی »حفاظت از 
ویروس کرونا« در مرکز پزش��کی »شبعا« واقع در »تل هاشومر« رژیم 

صهیونیستی کار می کردند. 
مقام های رژیم صهیونیستی روز دو    ش��نبه بعد از ابتالی قائم مقام این 
آزمایشگاه به کرونا آن را تعطیل کردند. عالوه بر او دو تن دیگر از پرسنل 

آزمایشگاه هم به ویروس مبتال شدند. 
روز دو    شنبه خبر    هایی درباره قرنطینه شدن نظامیان رژیم صهیونیستی 
و همچنین مدیرکل وزارت خارجه این رژیم به دلیل تماس با فرد مبتال 

به ویروس کرونا منتشر شد. 
طبق گزارش ها، به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا در جمع نظامیان 

رژیم صهیونیستی،3هزارو700 افسر صهیونیست قرنطینه شده اند. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه هفته گذشته در 
اظهاراتی هشدارآمیز گفته بود، احتمال ابتالی۶0 تا 70 درصد ساکنان 

فلسطین اشغالی به ویروس کرونا وجود دارد. 
  تشدید حمالت به فلسطین

به نظر می رس��د نظامیان رژیم اش��غالگر از بحران کرونا برای ش��دت 
بخشیدن به تعرضات خود اس��تفاده کرده و خواهند کرد. روز دو    شنبه 
صهیونیست    ها در ادامه حمالت خود به مناطق فلسطین و جست وجوی 
خانه به خانه شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان 
شهرک نشینان افراطی صهیونیست هم صد    ها اصله درخت انگور را در 

شهر بیت لحم در جنوب کرانه باختری قطع کردند. 
 از سوی دیگر رژیم صهیونیستی روز سه     شنبه ساخت یک دیوار بتنی را 
در سرزمین های اشغالی فلسطین آغاز کرد که منطقه الشیخ سعد را از 
روستای صور باهر در جنوب قدس اشغالی جدا می کند و این طرح در 
چارچوب ساخت دیوار حائلی است که بیش از ۶ هزار شهروند فلسطینی 

صورباهر را از دیگر ساکنان روستا جدا خواهد کرد.
بخش اعظم روس��تای صورباهر در داخل مرزهای منطقه ای است که 
رژیم اشغالگر به خاک خود ملحق کرده اس��ت. باوجود اینکه ساکنان 
آنجا قریب به 4 هزار هکتار از اراضی را در مناطق الف، ب و ج به موجب 
توافق های اسلو در اختیار دارند، اما تشکیالت خودگردان به دلیل اشغال 

این منطقه توسط اسرائیل قادر به ارائه خدمات در آنجا نیست. 
 گانتس آغاز کرد

در حالی که بنی گانتس، رئیس حزب آبی – سفید و نخست وزیر مکلف 
رژیم صهیونیس��تی رایزنی های خود را برای تشکیل کابینه یکپارچه 
را آغاز کرده، احزاب راستگرای اس��رائیل با تحریک بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر فعلی اقدامات کارشکنانه ای را در پیش گرفته اند. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط،گانتس 
در این رابطه گفت که کابینه یکپارچه به ریاست خود را به جای کابینه 
میانه-چپگرا مشترک با اعراب ترجیح می دهد. اما اولین اقدام او پس 
از مراسم تحلیف، تالش برای تغییر رئیس کنست )پارلمان این رژیم( 
یعنی یولی ادلش��تاین از حزب لیکود و جایگزین��ی او با فرد دیگری از 

حزب خود بود. 
همزمان آویگدور لیبرمن، رئیس ائتالف » اسرائیل خانه ما « پیش نویس 
طرحی را ارائه کرد که در آن بنیامی��ن نتانیاهو با توجه به پرونده های 

قضایی که دارد، از تشکیل کابینه منع شود. 
فراکسیون های راستگرا از یک س��و و گانتس از سوی دیگر به تقویت 
جبهه خود روی آورده و نتانیاهو بار دیگر احزاب راس��تگرا شامل ۵۸ 
نماینده را به مخالفت با مذاکره برای ائتالف ب��ا گانتس تحریک کرد. 
گانتس نیز ائتالفی از احزاب همسو با خود را تشکیل داده و در تماسی 
با نفتالی بنت، رئیس حزب راس��تگرای » یمینا « او را به جلسه رایزنی 
درباره تشکیل کابینه دعوت کرد اما بنت این دعوت را نپذیرفت و گفت 
تنها در صورتی که حزب آبی-سفید از حمایت خود از لیست مشترک 

عربی دست بردارد، حاضر به گفت وگو می شود. 
گانتس با آویگدور لیبرمن، رئیس حزب » اسرائیل خانه ما « و امیر پرتز، 
رئیس ائتالف کار این رژیم درباره برگزاری جلسه اول مذاکرات رسمی 
برای تشکیل کابینه به توافق رس��ید. همچنین او در مذاکره با لیست 
مش��ترک عربی در مقابل تعهد به اجرای برابری و مبارزه با خشونت، 

درباره حمایت از او در گام های بعدی توافق کرد. 
همچنین فراکس��یون آبی- س��فید اقداماتی را جهت کنترل کمیته 
ساماندهی کنست، تعیین رئیس جدید و تشکیل کمیته های پارلمانی 
که ضامن کنترل بر روند قانونگذاری در بیس��ت و س��ومین پارلمان و 
تصویب قانونی ب��رای ممنوعیت متهمان قضایی در تش��کیل کابینه 

باشند، آغاز کرد. 

 پوتين به 2 دور ریاست جمهوری دیگر
نزدیک تر شد

اخی�ر  اصالح�ات  س�ند  روس�یه  اساس�ی  قان�ون  دادگاه 
پیش�نهادی ب�رای قان�ون اساس�ی ای�ن کش�ور را م�ورد تأیید 
قرار داد ت�ا این اصالح�ات که بر اس�اس آن پوتین ق�ادر خواهد 
بود ب�رای دو دور دیگ�ر رئی�س جمهور باق�ی بمان�د، در مرحله 
بع�دی در تاری�خ ۲۲آوری�ل ب�ه همه پرس�ی گذاش�ته ش�ود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در حال حاضر قانون 
اساس��ی روس��یه اجازه نمی دهد که یک رئیس جمهور در این کشور 
برای بیش از دو دور متوالی نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ود 
اما حکم اخیر دادگاه مذکور راه را برای آنک��ه والدیمیر پوتینی که به 
پایان محدودیت دو دوره ای خود رسیده، همواره می کند تا مجدداً در 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نامزد شود. 
والنتینا ترشکووا، یک نماینده پارلمان روس��یه و اولین زن سفر کرده 
به فضا پیشنهاد برداشته ش��دن این محدودیت را داده و پیشنهادش 
با تصویب پارلمان در روز      شنبه و امضای خود پوتین در روز یک    شنبه 
روبه رو شد. در صورتی که این اصالحیه رأی اکثریت مردم را به دست 
آورد، والدیمیر پوتین که تاکنون چهار دوره غیرمتوالی رئیس جمهور 
روسیه بوده اس��ت، در س��ال 2024 نیز خواهد توانس��ت بار دیگر در 

انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 

نخست وزیر مکلف به اخراج امریکا
گروه های عراقی حمایت از الزرفی را مشروط به اجرای مصوبه پارلمان برای خروج نظامیان امریکایی کردند

سيدرحيمنعمتی

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
عراق، اس�تاندار 
پیشین نجف اش�رف و دبیرکل حزب »الوفاء 
العراقی�ه « را مأمور تش�کیل کابین�ه کرد اما 
نخست وزیری او از همین ابتدا مشروط  شده 
است. در حالی که تنش های بین امریکا و عراق 
روندی تصاع�دی گرفته، گروه های سیاس�ی 
از  صورت�ی  در  تنه�ا  می گوین�د  ع�راق 
نخس�ت وزیری الزرفی حمای�ت می کنند که 
متعهد شود مصوبه دو ماه پیش پارلمان عراق 
درب�اره خروج نیروه�ای امریکای�ی را عملی 

کند. 
ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری دیروز در 
واکنش به نخست وزیری »عدنان الزرفی « اعالم 
کرد که رأی این ائتالف به الزرفی در گرو آن است 
که وی اجرای برنامه پارلمان در خصوص اخراج 
نیروهای خارجی از عراق را تضمین کند. »کریم 
علیوی«، نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
در مصاحبه ب��ا المعلومه گفت:»ائت��الف الفتح و 
تمام گروه های سیاسی شیعه، اگر عدنان الزرفی 
اخراج نیروهای امریکایی از عراق را تضمین نکند، 
به کابینه او رأی نخواهند داد.«  الفتح از  »مرحله 

بسیار مهم و دش��وار « بعد از مأمور شدن الزرفی 
صحبت کرده است. 

واکنش حسن سالم عضو »فراکسیون صادقون« 
در ائتالف پارلمانی »الفتح« از این هم تندتر بوده 
است. او انتخاب الزرفی را  »شبیه شوخی« دانسته 
و گفته ک��ه این اق��دام »خیانت به خون ش��هدا 
است«. مأمور شدن الزرفی برای تشکیل کابینه 
عراق دیروز با یک روز تأخیر بعد از آن انجام شد 
که کمیته هفت نفره نمایندگان گروه های شیعی 
عراق روز دو        شنبه نتوانس��تند بر سر انتخاب نام 
نامزد نخس��ت وزیری توافق کنند. در حکمی که 
برهم صالح رئیس جمهور عراق، ب��ا آن الزرفی را 
مأمور تش��کیل کابینه کرده آمده است:»عدنان 
عبدخضی��ر عب��اس الزرفی نخس��ت وزیر مأمور 
تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود و ارائه اسامی 
آنها به پارلم��ان برای دریاف��ت رأی اعتماد طی 

حداکثر 30 روز پس از صدور این حکم است.« 
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، برهم صالح پس 
از تفویض این حکم خطاب به الزرفی گفت: »عراق 
شایسته بهترین هاست و ملت آن فداکاری های 
بزرگی برای دس��تیابی به زندگی آزاد و با عزت و 
آینده ای درخشان و امیدبخش برای همه نسل         ها 

کرده است.«
 تهدید تلفنی پمپئو

انتخاب الزرفی برای تش��کیل کابینه در شرایط 
خاص افزایش تنش        ها با امریکا انجام شده است. 
بعد از دو بار حمله طی هفته گذشته و          شنبه این 
هفته به پایگاه امریکایی التاجی در عراق، دیروز هم 
شبکه تلویزیونی المیادین از شلیک چند موشک به 
بخش امریکایی پایگاه بشکایه در جنوب بغداد خبر 
داد که البته هنوز رسماً تأیید نشده است. هرچند 
حشدالشعبی مسئولیت حمله به پایگاه امریکا را 
به عهده نگرفته، ولی امریکا در واکنش به حمالت 
التاجی، چند پای��گاه حشدالش��عبی را در نقاط 
مختلف عراق هدف قرار داد ، اقدامی که با واکنش 
تند گرو ه های سیاس��ی عراق روبه رو شد و دیروز 
هم وزارت خارجه عراق دو شکایت نامه جداگانه 
به س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت در اعتراض به 
حمالت هوایی اخیر امریکا علیه نیروهای امنیتی 
عراق ارائ��ه ک��رد. در حالی که گروه ه��ای عراق 
خواس��تار تس��ریع در اجرای مصوبه دو ماه قبل 
پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای امریکایی 
هس��تند، دولت امریکا همچنان بر از مجاری غیر 
رس��می در حال افزایش نیرو اس��ت. منابع روس 

اوایل این هفته به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند 
که امریکا لشکر 101 هوابرد ملقب به »عقاب های 
غران « را برای عملیات ضربت هوابرد آموزش وارد 
عراق کرده اس��ت. همزمان، مای��ک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا روز دو        شنبه در تماسی تلفنی 
با ع��ادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر موقت عراق 
هشدار داده که امریکا برای دفاع از نیروهای ائتالف 
مبارزه با داعش اقدامات بیشتری صورت خواهد 
داد. به گفته مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه امریکا ،پمپئو تهدید کرده که امریکا 
حمالت و تهدید علیه جان امریکایی         ها را تحمل 
نمی کند و در صورت لزوم اقدامات بیش��تری در 

دفاع از خود صورت می دهد. 
 تحرکات نظامی مشکوک امریکا

درحالی که »آنتونیو گوترش « دبیرکل سازمان ملل 
درباره افزایش تنش        ها در  عراق هشدار داده، آن را 
موجب »نگرانی جدی « خوانده و از همه طرف        ها 
خواسته   فوراً به س��وی تنش زدایی گام برداشته 
و مانع از کش��تار، آس��یب و نابودی بیشتر شوند، 
شدت هشدار مقام های عراقی نیز از جدی تر شدن 
تحرکات نظامی مخفی امریکا خبر می دهد. »سعد 
الکعبی « تحلیلگر سیاس��ی در گفت وگو با پایگاه 
المعلومه، هشدار داد که امریکا از مقررات منع آمد 
و شد اعالم شده در عراق برای وارد کردن نیروهای 
اضافی به دو پایگاه عین االس��د و التاجی استفاده 
می کند:»فرودگاه عین االسد در حال تدارک برای 
استقبال از بمب افکن »بی ۵2« است و لذا رسیدگی 
به این موضوع و جلوگیری از آن ضروری اس��ت.« 
 الکعبی همچنین گفت که استقرار جنگنده های 
بی-۵2  امریکا  »خط��ری بزرگ ب��رای نیروهای 
امنیتی و کل عراق است چرا که ممکن است این 
بمب افکن ب��ه حمالتی علیه نیروه��ای امنیتی و 
حشدالشعبی در مناطق مختلف عراق اقدام کند.« 
 صادق الحسینی از رهبران سازمان »بدر« عراق نیز 
گفته که »امریکا برای هدف ق��رار دادن مقرهای 
حشدالشعبی، از مزدوران بومی و تکنولوژی خود 
مانند ماهواره و پهپاد استفاده می کند«. وی تأکید 
کرد که امریکا ماهواره         هایی را به کار گرفته است 
تا فعالیت حشدالش��عبی را به عن��وان یک گروه 
فعال و مهم در عراق رصد کند. همچنین »جاسم 
البخاتی« نماینده »جریان حکمت« عراق تحرکات 
اخیر امریکا و جایگزین کردن گروه های جنگی آن 
در داخل عراق، را نش��ان دهنده بروز نش��انه های 
اشغال مجدد این کشور به دست امریکا خوانده و 
با اشاره به تماس تلفنی روز دو        شنبه مایک پمپئو، 
وزیر خارجه ع��راق با عبدالمه��دی گفته که اگر 
نیروهای امریکایی در خاک ع��راق بار دیگر مورد 
حمله قرار گیرند، امریکا تدابیر بیشتری برای دفاع 

امریکا درتالش است نسخه  جدیدی از حکومت 
فراگیری را که پنج سال قبل جان کری ایجاد 
کرد، پی�ش ببرد و البت�ه نش�انه های اولیه از 
سکوت مخالفان اشرف غنی، رئیس جمهور، 
به خصوص عب�داهلل عب�داهلل نمایان اس�ت. 
به گزارش »جوان«، »زلمی خلیل زاد « نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در گفت وگو 
با اش��پیگل گفته که ش��رایط کنونی افغانستان 
خطرناک اس��ت و همزمان نگرانی های »عبداهلل 
عبداهلل « درباره روند انتخابات را »صحیح « خوانده 
است. لحن نرم خلیل زاد حاکی از تالش او برای 
متقاعد کردن عبداهلل به صرف نظر کردن از تحلیف 
خود است. خلیل زاد گفته که »مهم است بحران 
سیاسی کنونی در افغانستان به خشونت کشیده 
نش��ود«، زیرا به گفته او، خشونت احتمالی تأثیر 
منفی بر نیرو های امنیتی افغان، روند صلح و در 
مجموع بر افغانس��تان خواهد داشت. با این حال 
خلیل زاد به »اشپیگل « گفت که اگر اشرف غنی 
و عبداهلل بتوانند  روی دولت��ی فراگیر به  رهبری 
غنی توافق کنند و اگر این دولت فراگیر بتواند با 
دیگر رهبران سیاسی تیم مذاکره کننده تشکیل 
دهد فرصت خوبی برای پیشرفت عمده در روند 
صلح وج��ود دارد. عبداهلل عبداهلل دس��ت کم تا 
دیش��ب، واکنش��ی به س��خنان خلیل زاد نشان 
نداده ولی موضع گیری او درباره ش��یوع کرونا در 
افغانس��تان، حاکی از آمادگی تلویح��ی او برای 
نشان دادن نرمش اس��ت. عبداهلل عبداهلل دیروز 
در یک نشست خبری در قصر سپیدار به موضوع 
کرونا اشاره کرد که به گفته او، تاکنون 22 مورد 
مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که احتمال 
افزایش این آمار نیز وجود دارد. عبداهلل که پیش 
از این گفته بود این بار برخالف انتخابات 201۵ 
کوتاه نخواهد آمد، از احتکار مواد خوراکی از سوی 
عده ای از فروشندگان و تاجران انتقاد کرد و گفت 
که در چنین وضعیتی »نیازمند همبس��تگی و 
روحیۀ وطن دوس��تی هس��تیم. « عبداهلل گفت: 
»توقع نداشته  باشیم یک وزارت به تنهایی بتواند 
جلوی گس��ترش کرونا را بگی��رد. در این زمینه 
نیازمند همبس��تگی ملی و توجه ب��ه پیام های 
نهادهای صحی هس��تیم.«  همزمان،س��خنان 
مشاور روابط عمومی رئیس جمهور افغانستان نیز 
که گفته »ارگ ریاست جمهوری مشغول بررسی 
فهرست پیشنهادی زندانیان اس��ت و به تدریج 
آن��ان را آزاد خواهد کرد «، نش��ان می دهد که او 

هم در حال نش��ان دادن نرم��ش در مورد آزادی 
زندانیان طالبان اس��ت. مش��اور روابط عمومی 
رئیس جمهور افغانستان البته گفته که آزادی این 
زندانیان مشروط به آغاز گفت وگوهای بین االفغان 
و کاهش چشمگیر خش��ونت     ها از سوی طالبان 
است و افزود: »فهرست زندانیان طالبان را مرور و 
ارزیابی می کنیم. مسئله ر    هایی این زندانی موضوع 
ساده ای نیست که بتوان به یک باره آن را انجام داد. 

آزادی ۵ هزار زندانی فرآیندی وقت گیر است.«
از طرف دیگر، گلبدی��ن حکمتیار، رهبر »حزب 
اسالمی افغانس��تان « با بیان اینکه موافق اعالم 
حکومت موازی نیس��ت اما دولت »اشرف غنی « 
باید با دولتی جایگزین شود که مورد پذیرش همه 
احزاب و جریان های سیاس��ی افغانستان باشد، 
نش��ان داد که بحث    ها درباره تشکیل حکومتی 
فراگیری، همانند سناریویی که جان کری، وزیر 
خارجه وق��ت امری��کا آن را اجرا ک��رد، در میان 
افغان    ها در حال جدی شدن است. وی در گفت وگو 
با »دیلی تایمز « اظهار داشت که تنها طالبان، دولت 
افغانستان و احزاب سیاسی باید در این مذاکرات 
شرکت کنند اما »افرادی که در قدرت هستند به 
آسانی حاضر نخواهند شد، آنها هراس دارند که 

پس از صلح دولت نیز تغییر کند.«
 توافق ، ضمیمه مخفی ندارد

زلمای خلی��ل زاد، نماینده ویژه امری��کا در امور 
افغانستان در بخش دیگری از گفت وگو با اشپیگل، 
درباره گزارش     ها درباره تشدید حمالت در برخی 
مناطق افغانس��تان پس از توافق صل��ح امریکا و 
طالبان نیز گفته که قبول دارد  سطح خشونت     ها 
بسیار باالست ولی تأکید کرده که هیچ حمله ای 
علی��ه نیرو های ائت��الف صورت نمی گی��رد.«  او 
می گوید:  »سطح خشونت     ها در شهر     ها به نسبت 
پایی��ن اس��ت و بزرگراه های اصلی نیز مس��دود 
نیستند؛ با این حال خشونت     ها بسیار باالست. ما 
برای کاهش بیشتر خشونت     ها تالش می کنیم.« 
وی ب��ا رد ضمیمه مخف��ی در توافقنامه و توافق 
پنهانی با طالب��ان نیز گفت: س��ند محرمانه ای 
درباره خروج وجود دارد، مثاًل ترتیب بسته شدن 
پایگاه های امریکا؛ س��ند دوم نی��ز درباره اجرای 
تعهدات طالبان در مبارزه با تروریسم و چگونگی 
ارزیابی پایبندی طالبان در این باره است. خلیل زاد 
در پرسش��ی درباره خروج نیرو های امریکایی از 
افغانستان نیز گفت: ما به اجرای توافق خود برای 

خروج تدریجی نیروهای مان متعهد هستیم. 

تح�والت اخیر در ش�مال س�وریه از جمله 
تح�رکات تروریس�ت    ها در ای�ن منطقه و 
تردید    ها درباره اراده ترکیه برای بازگشایی 
مسیر حلب -الذقیه، عمالً آتش بسی را که به 
تازگی میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه 
منعقد شد در آستانه نابودی قرار داده است. 
حدود دو هفت��ه از توافق می��ان رجب طیب 
اردوغ��ان و والدیمی��ر پوتین ب��رای برقراری 
آتش ب��س در ادلب می گ��ذرد. با ای��ن حال، 
گزارش    ه��ا از ادامه اق��دام ترکیه در تس��لیح 
تروریس��ت    ها حکایت دارد. مناب��ع نزدیک به 
شبه نظامیان فیلق الشام که بنابر نوشته روزنامه 
الوطن سوریه زیر چتر حمایت ترکیه قرار دارند، 
به این روزنامه گفتند ک��ه گروه های وفادار به 
القاعده به ویژه جبهه النصره و س��ازمان های 
تکفیری در قالب انصارالتوحید، حراس الدین ، 
انصاراالسالم و انصارالدین از نظر تعداد و اسلحه 
در روزهای اخیر قدرتمندتر ش��ده اند. این در 
حالی است که تجهیزات نظامی به دست آمده از 
تروریست     ها از زمان آتش بس، فقط از مرزهای 
ترکیه وارد شده است و مقامات ترکیه در ادلب 
از ورود این س��الح    ها آگاه بودند و در واقع آنان 
ورود اس��لحه و مهمات را برای تروریس��ت    ها 
تس��هیل می کنند. همچنین بس��یاری، قصد 
ترکیه به منظور بازگشایی جاده حلب - الذقیه 
و ت��ردد در آن را به دیده تردی��د می نگرند. در 
همین زمینه کارشناس��ان نظامی به روزنامه 
الوطن گفتند که نخس��تین گش��ت مشترک 
ترکیه و روس��یه در بزرگراه  حلب - الذقیه در 
نزدیکی سراقب که طبق توافق طرفین انجام 
ش��د، نش��ان داد که ترکیه عالوه بر وابستگی 

و وفاداری و پش��تیبانی تروریس��ت ها، نه تنها 
تمایلی ب��ه بازگش��ایی این جاده ن��دارد بلکه 
از توانای��ی اجرایی کردن چنی��ن طرحی هم 

برخوردار نیست.  
    آتش بس برای تسلیح تروریست ها

بنابر بیانیه اخیر وزارت امور خارجه روس��یه ، 
تشکیالت تروریستی به پشتوانه پشتیبانی از 
خارج از کشور و سوء استفاده از دوره آتش بس، 
خود را تسلیح و به ارتش سوریه حمله می کند. 
در این بیانیه تأکید شد که تروریست     ها فقط دو 
گزینه پیش رو دارند؛ نخست نابودی در صورت 
مسلح بودن است یا اینکه طبق قانون به جنایات 
آنها رسیدگی شود. پیش تر حرض المؤمنین که 
ش��امل گروه های تروریس��تی مورد حمایت 
ترکیه اس��ت در بیانیه ای مخالفت خ��ود را با 
توافق روس��یه و ترکیه با آتش ب��س در ادلب 
اعالم کرده بود. این گروه اعالم کرده که با نتایج 
تمامی نشست های س��وچی، مسکو، آستانه و 
ژنو مخالف اس��ت و تأکید کرده که به مقابله با 
ارتش سوریه ادامه خواهد داد.  آنکارا عالوه بر 
حمایت های یاد شده از تروریست ها، با استقرار 
یک مرک��ز دیده بانی در غرب اس��تان حلب و 
تجهیزات نظام��ی از جمله خودروهای زرهی، 
تانک، توپخانه و کامیون ه��ای حمل نیرو که 
با عبور از مرز »کفرلوس��ین « در شمال استان 
ادلب وارد غرب استان حلب شدند، نشان داد 
که همچنان خواستار حضور در منطقه است. 
این تجهیزات در مقر تازه تأسیس     در روستای 
»کفرنوران « در غرب حلب قرار داده ش��دند. 
ارتش ترکیه این مقر را با خاکریز و دیوارهای 

بتن مسلح، حصارکشی کرده است. 

فشار امریکا بر افغان    ها 
برای تکرار سناریوی 5 سال قبل کری

خلیل زاد هم دنبال نسخه جدید حکومت وحدت ملی است

توافق آتش بس ادلب 
در معرض فروپاشی
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اميرالمومنين)ع( مي فرمايند: 
خوش روي�ی، كمند دوس�تی 

است. 
ميزان الحكمه، حديث 1841

مدي�ر كل جدي�د هنره�اي نمايش�ي مي گوي�د، اولويت 
فعاليت ه�ا مش�خص ك�ردن  آغ�از  در  نخس�ت مان 
مطالب�ات هنرمن�دان و تخصي�ص اعتب�ار به آنهاس�ت. 
قادر آشنا در گفت وگو با فارس گفت: واقعیت اين است كه وزير 
فرهنگ و ارشاد اسللالمي براي من تكلیف مشخص كرد و من 

احساس كردم تكلیفي بر گردنم است و بايد آن را ادا كنم. 
وي در ادامه افزود: اين روزها كاماًل هم به مسللائل، مشكالت 
و بحران ها واقف هسللتم اما حس كردم در اين شرايط سخت 
بايد ديني ادا كنم، وگرنه در شللرايط معمولي همه مي توانند 

كار كنند. 
آشللنا در پاسللخ به اين سللؤال كه چه دغدغه اي پس از آغاز 
فعالیت ها در ذهللن دارد و بايد آن را به انجام برسللاند، گفت: 
نكات فراوانللي اين روزها در تئاتللر ما وجود دارد كلله بايد به 
آنها توجه كنیم، هر چند آمدن مللن به مركز يك مرتبه پیش 
آمد، يعني روز گذشللته جناب وزير با من صحبللت كردند و 
امروز)ديروز( هم حكم من زده شد، در حالي كه من حتي در 
تهران هم نبودم. تصور من اين است كه با حمايت هاي جناب 
وزير، معاونت هنري و مجموعه اسللتان ها، بخش عمده اي از 
مطالبات به جا مانده هنرمندان را برنامه ريزي كنیم تا پرداخت 
و مشكالت شان كمتر شود. میر كل جديد هنرهاي نمايشي در 
پايان گفت: ان شاءاهلل با همكاري هنرمندان و مسئوالن بتوانیم 

قدمي در راستاي اعتالي فرهنگ تئاتر كشور برداريم. 
سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي روز گذشته 
در حكمي »قادر آشنا« را به عنوان مدير كل هنرهاي نمايشي 

منصوب كرد. 
در حكم سللیدعباس صالحي خطاب به قادر آشنا آمده است: 
»نظر به تعهد، توان و تجربیات ارزنده جناب عالي در عرصه هاي 
فرهنگي و هنري بنا به پیشنهاد معاون امور هنري به موجب اين 
حكم به سمت مدير كل هنرهاي نمايشي منصوب مي شويد. 
هنرهاي نمايشللي بلله عنوان هنللر بنیادين نقللش بي بديلي 
در بالندگي سللاير رشللته هاي هنري دارد و انتظللار مي رود با 
برنامه ريزي دقیق و تعامل سازنده با هنرمندان تئاتر نسبت به 
توسعه كمي و كیفي آن و همچنین كمك به فعال سازي مراكز 
كشف و پرورش استعدادهاي درخشان نمايش كشور گام هاي 
مؤثري برداريد.« آشنا پیش از اين رئیس موسسه آموزش عالي 
علمي كاربردي فرهنگ و هنر، مديركل هنرهاي نمايشي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسللالمي و مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هاي كهگیلويه و بويراحمد و البرز و سرپرست موسسه 

نمايشگاه هاي فرهنگي ايران بوده است.

مدير كل جديد هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد:
تخصيص اعتبار و پرداخت مطالبات هنرمندان اولويت اول ماست

مدير خانه سرود و موسيقي مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسيج مطرح كرد
قدرداني رهبر انقالب از نماهنگ »ايران ما«

آفرينش ه�اي  مرك�ز  موس�يقي  و  س�رود  خان�ه   مدي�ر 
فرهنگ�ي- هن�ري بس�يج مي گوي�د: افتخ�ار بزرگي اس�ت كه 
مقام معظ�م رهبري نماهنگ »ايران ما« را از ش�بكه افق تماش�ا 
كرده ان�د و اين كار مورد تأييد و تفقد ايش�ان قرار گرفته اس�ت. 
به گزارش مهر، »ايران ما« عنوان يكي از نماهنگ هاي خانه سللرود و 
نماهنگ مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسیج است كه پخش آن 
از شللبكه تلويزيون »افق« در روزهاي اخیر مورد توجه و تفقد ويژه از 

سوي مقام معظم رهبري قرار گرفت. 
 هللادي خاكي مديللر خانه سللرود و موسللیقي مركللز آفرينش هاي 
فرهنگي- هنري بسیج ضمن اشاره به فرآيند تولید اين نماهنگ گفت: 
تولید اين نماهنگ سال 1396 در زماني كه مهدي صفارهرندي مدير 
خانه سرود و موسیقي مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسیج بود با 
همراهي امیرحسین رضائیان كارشناس مركز آغاز شد. آنچه براي اين 
نماهنگ و آثاري اينچنین طراحي شده بود هم مبتني  بر دغدغه حضور 
قدرتمند هنرمندان انقالبي در جريان تولید سرود و پررنگ تر كردن 

نقش اين هنر واال و ارزشمند در عرصه هاي مختلف انقالب اسالمي بود 
كه خوشبختانه در اين زمینه هم كارهاي خوبي طراحي و تولید شد كه 

مورد استقبال خوب مخاطبان هم قرار گرفت. 
وي ادامه داد: به هر حال در سللال 96 كه ماجراي قومیت ها تبديل به 
يكي از مباحث مهم روز شده بود، ما تالش كرديم تا بر اساس اهدافي 
چون وحدت بیللن اقوام آثللاري را تولید كنیم كه بتواند با اسللتقبال 
مخاطب نیز مواجه شود و خوشحالیم كه در اين راستا نماهنگ »ايران 
ما« با هزينه اي كم تولید شللد و موجب ايجاد جرياني مثبت شللد كه 

توانست با اقبال مخاطب نیز مواجه شود. 
خاكي افزود: ما اعتقاد داريم اين مسئولیت اجتماعي ماست كه هر وقت 
مي توانیم با خلق آثار هنري از جمله سرود، نقش مؤثري را ايفا كنیم و 
در میدان حضور داشته باشیم و اين موضوع قطعاً با همراهي گروه هاي 

سرود و هنرمندان اين عرصه شدني نبود. 
اين مدير موسیقايي بسیج در بخش ديگري از صحبت هاي خود بیان 
كرد: يكي از ويژگي هاي مهمي كه براي نماهنگ »ايران ما« مي توانیم 
به آن اشاره كنیم حضور شاعران مختلف با زبان هاي مختلف در تولید 
سرود بود كه فضاي بسیار جذابي را با هدف وحدت میان اقوام ايراني 
فراهم كرد؛ شرايطي كه با همراهي چند گروه سرود مختلف در خوانش 
كارهاي اينچنین ديده شللد. وي با اشللاره به خبر منتشر شده درباره 
تقدير رهبر انقالب از اين نماهنگ افزود: به هللر حال اين براي گروه 
ساخت نماهنگ »ايران ما« افتخار بزرگي است كه مقام معظم رهبري 
نماهنگ را از شبكه افق تماشللا كرده اند و اين كار از نگاه ايشان مورد 
تأيید و تفقد قرار گرفته است. اين موضوع براي ما افتخاري بزرگ است 

كه بتوانیم در آينده نیز كارهاي بهتر از اين را تولید كنیم.

رئيس شوراي عالي اكران:
 سناريوهاي متنوعي براي اكران ها 

در دوران پساكرونايي داريم
 بعضي فيلم ها مي توانند با ارائه برخي حمايت ها از طرف ما 

به دنبال رايت های ديگر نمايشي خود باشند و در صف اكران نمانند
    سيدمرتضي ذاكر

رئيس شوراي عالي اكران با بيان اينكه تركيب هفت فيلمي كه 
براي اكران نوروز انتخاب شده  بود، پس از بازگشايي سينماها 
در شورا بررس�ي مي ش�ود و تغييراتي در آن ايجاد خواهد 
ش�د، گفت: براي هر زماني كه از سرگيري فعاليت سينماها 
مانعي نداشته باشد، چند سناريو در نظر گرفته  شده است. 
سید محمدمهدي طباطبايي نژاد درباره تصمیمات اتخاذ شده 
براي اكران فیلم ها پس از عادي شدن اوضاع و باز شدن سینماها 
گفت: طبیعتاً سال آينده با يك شكل و رويكرد جديد وارد بحث 
اكران سینما خواهیم شد و طبیعي است كه نمي گذاريم حقي از 
كسي ضايع شود، حتي از فیلم هايي كه پیش از تعطیلي سینماها 

در حال اكران بودند. 
او افللزود: ناچاريم يكسللري حمايت هاي جانبللي هم انجام 
دهیم، مثاًل پیشللنهاد مي دهیم تا برخللي فیلم هاي در صف 
اكران به شیوه هاي تازه نمايش فكر كنند، چون ممكن است 
از اين طريق از صف اكران خارج شللوند و زودتر در دسترس 
مخاطبان قرار بگیرند. اين را هم اشللاره كنم كه اگر اين اتفاق 
براي فیلم هايي رخ داد، ما بسته هاي پیشنهادي و حمايتي نیز 
براي آنها خواهیم داشت يعني شايد درصدي از قرارداد پخش 
نمايش خانگي شللان را به عنوان حمايت در نظر بگیريم ولي 
اين پیشللنهاد و میزان حمايت بايد دقیق تر بررسي شود و به 
تأيید رئیس سازمان سینمايي هم برسد، پس آنچه مي گويم 
فعاًل فقط در حد طرح مسئله اسللت، در واقع حرفم اين است 
كه بعضي فیلم ها مي توانند با ارائه برخي حمايت ها از طرف ما 
به دنبال رايت هاي ديگر نمايشي خود باشند و در صف اكران 
نمانند. معاون نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي ادامه داد: 
با شرايط پیش آمده ناشي از شیوع ويروس كرونا، برنامه اكران 
سال آينده براي خیلي از فیلم ها دشوارتر خواهد بود و طبیعتاً 

احتمال اينكه شرايط اكران جديد باشد هم وجود دارد. 
طباطبايي نژاد تأكید كرد: ما بايللد به اين هم فكر كنیم كه پس 
از بازگشايي سینماها شرايط اينطور نیست كه سالن ها بالفاصله 
با استقبال مردم مواجه شوند و همین براي ما يك بحران است. 
با فرض اينكه در خرداد ماه جامعه كرونا را شكست داده باشد، 
بايد به اين فكر كنیم كه الزم است از لحظه بازگشايي سینماها 
زماني بگذرد تا اطمینان به جامعه برگردد و سینماها رونق پیدا 
كنند. اين فاصله زماني را بايد با يك برنامه ريزي درست پر كرد،   

بنابراين رايزني هايي در حال انجام اسللت تا تبلیغات تلويزيون 
كمك كند. او در رابطه با شللرايط اكران فیلم هايي كه به عنوان 
اكران نوروزي برگزيده شده بودند، گفت: تصمیم قبلي در شرايط 
ديگري بود و بر اساس قرعه و با در نظرگیري اولويت هايي هفت 
فیلم انتخاب شد، به همین علت احتمال دارد با يكسري تغییراتي 
به يك تصمیم جديد برسیم، چون االن شرايط تغییر كرده و در 

شرايط جديد سناريوي تازه اي بايد داشته باشیم. 
رئیس شوراي عالي اكران با اشاره به برخي اشكال ها در اكران 
سال 98 اظهار داشت: در سالي كه گذشت، در مقاطعي تعداد 
فیلم هاي پرفروش باهم زياد بود و در مقاطعي از سللال هیچ 
فیلم پرفروشي نداشتیم و دسللتمان خالي بود كه سبب شد 
سینما و سینمادار متضرر شود تا جايي كه هزينه  كردن براي 
سینماداران اصاًل به صرفه نبود. ما براي سال 99 با يك اكران 
مديريت شللده مواجه خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد يك 
دفعه و همزمان چند فیلم پرفروش با هم اكران شوند و در يك 

موقعیت ديگر از سال دستمان خالي باشد. 
وي در پايان با اشاره به اينكه جلسه كارگروه سینما براي مقابله 
با كرونا باز هم برگزار خواهد شد، خاطر نشان كرد: فعاًل تصمیم 
بر اين شللده كه خیلي فوري به هر پرده از سللینماهاي بخش 
خصوصي 1۰میلیون تومان داده شود كه اين رقم براي خرج هاي 
ضروري و فوري از جمله پرداخت حقوق اسللت، چون اگر االن 
بخواهیم درباره خسارت ها بحث كنیم، بايد ببینیم آيا از عهده ما 
برمي آيد يا خیر؟ ضمن اينكه ما هر حمايتي كه در نظر مي گیريم 
نه تنها نبايد مستقل از میزان حمايت دولت باشد بلكه بايد توجه 
كنیم كه قابل تعمیم دادن به بخش هاي مختلف وزارت ارشاد 

يعني هنرهاي نمايشي، موسیقي و كتاب هم باشد.

   افشين عليار
ش�ايد فكر كنيد صرفاً با تماش�اي سه قسمت 
از يك س�ريال نباي�د درباره آن قض�اوت كرد 
اما از آنجا كه روند كيفي س�ريال هاي ش�بكه 
خانگ�ي روز ب�ه روز دچ�ار تن�زل مي ش�ود 
با ديدن يك قس�مت از آن مي ش�ود ش�رايط 
مضموني و س�اختاري آن را به چالش كش�يد. 
مصطفي كیايي پس از ساخت فیلم »مطرب« كه 
پرفروش ترين فیلم سینماي ايران در سال 98 شد 
مانند ديگر فیلمسازان سینما رو به سريال سازي 

در بخش شبكه خانگي آورده است. 
سللريال »هم گناه« با حضور بازيگللران چهره به 
خصوص پرويز پرسللتويي كلله در »مطرب« هم 

حضور داشت ساخته شده است.
چهره هاي ديگري هم در اين سريال حضور دارند 
و اين مي تواند نكته مثبتللي براي جذب مخاطب 
بیشتر باشد اما بايد ببینیم كه اين سريال مي تواند 
تفاوتي با سريال هاي ديگر داشللته باشد؟ در اين 
سه قسمت كه مي توانیم آن را استارت يك سريال 
بدانیم هیچ نكتلله جديدي نمي شللود پیدا كرد؛ 
نكته اي كه وجه تمايز مثبتي با سريال هايي چون 

»مانكن«، »دل« و »عاشقانه« تلقي شود. 
 دوباره همان مواد تكراري براي ساخت »هم گناه« 
تدارك ديده شده است؛ حضور يك ستاره محبوب 
سینمايي مثل پرويز پرستويي به عنوان هسته 
مركزي و چند بازيگر ديگر كه در اين سه قسمت 
هويت پیدا نكردند و ما هنللوز نمي دانیم رابطه 
شخصیت ها به چه صورتي است، غیرقابل انكار 
است. خانه اي مجلل و الكچري در فیلم مي بینیم 
كه چند خانواده در آن با شرايط اقتصادي ايده آل 
زندگي مي كنند. يك كاراكتر هم در سريال وجود 
دارد كه نقش خواننده را بازي مي كند )آيا احسان 
كرمي بازيگر است؟( كه در هر قسمت مي توانیم 

صداي او را روي تصوير به صللورت ويدئو كلیپ 
بشللنويم و زمان فیلم تلف شللود اما مهم ترين 
ايراد »هم گناه« بي هويتي آن اسللت، به طوري 
كه ماجراي اصلي پس از سلله قسمت نتوانسته 
شكل بگیرد. مشخص نیست »هم گناه« سريال 
پلیسي است يا خانوادگي! میزان تعدد كاراكترها 
به قدري زياد اسللت كه انگار بعضي از آنها  هیچ 
وظیفه خاصي در جلو بردن داستان ندارند و اضافه 
كنید كه شخصیت پلیس سريال فريبرز صبوري 
را كه به چه اندازه منفعل است. از اين پلیس يك 
نیمچه مأموريت تكراري مي بینیم، حتي برخورد 
زيردستي فريبرز با او آنقدر ساده انگارانه و شوخي 
است كه نمي توانیم بپذيريم، پس او نمي تواند يك 
پلیس جدي هم باشد! اساساً اين امكان وجود دارد 
كه در قسمت هاي بعد پلیس بودن فريبرز كاركرد 
داشته باشد اما در اين سه قسمت حتي وارد شدن 
پرويز به داستان و كمك خواسللتن او از فريبرز 
به عنوان يللك پلیس نمي تواند منطقي باشللد. 
تمامي بازيگران اين سريال همان همیشگي اند 
و انگار فیلمنامه و شللخصیت پردازي خاصي در 

كار نبوده است. 
پرستويي به عنوان كاراكتر اصلي به شدت منفعل 
است و انگار در حال بازي در نقش حاج كاظِم فیلم 
»آژانس شیشه اي« است با بغض فروخورده اش و 

آن چشم هاي اشك آلود بعد از 27سال پسرش را 
مي بیند اما حرف هايش به شدت كلیشه اي است، 
مگر مي شللود؟ به او مي گويند لیال ُمرده اسللت و 
فريبرز زن و بچه اش را 27سللال گللم كرده، مگر 
مي شود يك پلیس نتواند زن و بچه اش را پیدا كند؟  
در سكانسي فريبرز از پرويز مي پرسد چطوري مرا 
پیدا كردي و پرويز جواب مي دهد پیدا كردن يك 
پلیس كاري ندارد اما فريبرز به عنوان يك پلیس 

قادر نیست از زن و بچه اش خبر داشته باشد! 
فريبللرز در اين سللال ها چگونه بللاور كرده زن 
سللابقش ُمرده با اينكه يك پلیللس مي تواند با 
اسللتعالم هاي گوناگون از زنده بللودن يا مرگ 
همسرش باخبر شللود. اينكه فريبرز نزد پلیس 
برود تا خواهرزاده اش را ضمانت و آزادش كند هم 

دلیلي براي پلیس بودن او نیست. 
اساساً بستر سازي مناسبي براي معرفي شخصیت 
اصلي نشده و اين مهم ترين نقطه ضعف يك سريال 
است؛ پلیسي كه مي تواند به راحتي خانه پسرش را 

پیدا كند منطقي نیست كه او را تعقیب كند! 
محسللن كیايي در اين سللريال همان كاري را 
مي كند كه هومن سیدي در »عاشقانه« و فرزاد 
فرزين در »مانكن« انجام داد؛ يك كاراكتر الكي 
خوش مزه پران، پسللِر هرزه اي كلله دختربازي 
مي كند و مشللروب مي خورد. اينكه چه اصراري 
است محسن كیايي در تمامي آثار برادرش بازي 
كند مشخص نیست، او همیشه در همه فیلم ها 
نقش يك آدم لمپن را بازي مي كند، از سوي ديگر 
در اين سريال يك خانواده بدبخت وجود دارد كه 
باز هم پس از سه قسمت نمي دانیم حضور آنها در 

سريال به چه انگیزه اي است. 
مي دانیم كه »هم گناه« سللريال است اما در سه 
قسمت نخست بايد بخش كلیدي داستان براي 
مخاطب قابللل فهم باشللد در غیر ايللن صورت 
مخاطب سريال را پس مي زند، به طور مثال فرهاد 
به عنوان يللك مددكار بهزيسللتي فقط ديالوگ 
مي گويد يا رفتن او به آن كشتارگاه به هیچ وجه 
منطق روايي نللدارد، فالش بك هايللي كه در هر 
قسمت جا گرفته است نمي تواند بسط دراماتیكي 
را براي روند قصه ايجاد كند. مصطفي كیايي به 
شلوغي فیلمنامه و ايجاد موقعیت و تعدد كاراكتر 
عادت دارد اما انگار او در سريال سازي نتوانسته از 
اين عناصر بهره گیري منسجمي داشته باشد و به 
نظر مي رسد نگارش قصه و شكل گیري فیلمنامه 
با شتاب زيادي انجام شده است، چراكه چارچوب 
و كاركرد شخصیت ها در قالب يك سريال بايد با 
يك بستر سازي مشخص به مخاطب معرفي شود، 
بايد امیدوار بود »هم گناه« در ادامه بتواند قصه اش 

را با خالقیت بیشتري جلو ببرد.

مردمچهگناهيكردهاند
كهبايد»همگناه«ببينند!

مشخص نيست ژانر سريال پليسي است يا خانوادگي! ميزان تعدد كاراكترها به قدري زياد است 
كه انگار بعضي از آنها هيچ وظيفه خاصي در پيشبرد داستان ندارند

مشخص نيست »هم گناه« سريال 
پليسي اس��ت يا خانوادگي! تعدد 
كاراكترها به قدري زياد اس��ت كه 
انگار بعضي از آنها  هيچ وظيفه ای 
در جل��و ب��ردن داس��تان ندارن��د

    تلويزيون 

 

به مناسبت آخرين نوروز قرن 
پويش »كتاب در خانه« برگزار مي  شود

مدي�ركل دفت�ر مطالع�ات و برنامه  ريزي ه�اي فرهنگ�ي 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي از برگ�زاري پوي�ش 
»كتاب در خانه« به مناس�بت آخرين نوروز قرن خبر داد. 
به گزارش »جللوان« به نقللل از روابط عمومللي معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسللالمي، ابراهیم حیدري از 
برگزاري پويش »كتاب در خانه« با همكاري دفتر مطالعات و 
برنامه  ريزي  هاي فرهنگي و موسسه خانه كتاب خبر داد و گفت: 
به مناسبت آخرين نوروز قرن و بنا به شرايط پیش آمده در اثر 
شیوع ويروس كرونا، پويش ملي »كتاب در خانه« ويژه كودكان 

و نوجوانان برگزار مي  شود. 
او درباره اهداف اين پويش گفت: هدف اين پويش، استفاده از 
فراغت به وجود آمده در خانه ها، بهره بردن از امكانات موجود 
در فضاهاي مجازي براي ترويج اجتماعي كتابخواني در سراسر 
ايران و تشللويق كودكان و نوجوانللان به گفت وگللو پیرامون 
كتاب هاي مطالعه شده اسللت. اين پوشش همچنین به دنبال 
گسترش بهداشللت در فضاهاي فردي و اجتماعي و پر كردن 
اوقات فراغت است. شركت كنندگان مي توانند كتاب هايي را كه 
خوانده اند در يك كلیپ ويدئويي كوتاه معرفي كنند يا نظرشان 

را درباره آن بگويند. 
حیدري تصريللح كرد: ايللن پويللش در ادامه برگللزاري جام 
باشللگاه هاي كتابخواني كودك و نوجوان برگزار مي  شللود اما 
محدود به شركت كنندگان جام باشگاه ها نیست و همه كودكان 
و نوجوانان ساكن در شهرها و روستاهاي ايران مي توانند در آن 
شركت كنند. در پايان نیز به برگزيدگاني كه بیشترين امتیازها 
را كسب كرده باشللند، عالوه بر معرفي در سطح ملي، جوايزي 
اهدا خواهد شد. عالقه مندان فرصت دارند تا پايان 2۰ فروردين 

ماه نسبت به ارسال آثار خود اقدام كنند. 
...........................................................................................................

به همت بنياد حضرت مهدي)عج( 
جشنواره مجازي سفره هاي »هفت سين« 

برگزار مي  شود
نخس�تين جش�نواره مج�ازي س�فره هاي هفت س�ين 
بني�اد حض�رت مهدي)ع�ج( ب�ا هم�كاري ش�ركت 
چشمه هاي جوش�ان خراس�ان )عاليس( برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« نخسللتین جشللنواره مجازي سفره هاي 
هفت سللین بنیاد حضرت مهللدي )عج( با همكاري شللركت 
چشمه هاي جوشان خراسللان )عالیس( برگزار مي شود. براي 
شركت در اين جشنواره هموطنان در سراسر كشور بايد ابتدا 
سفره هاي هفت سین زيبايي چیده و تصاويري از آنها را ارسال 
كنند. رئیس روابط عمومي بنیللاد حضرت مهدي)عج( درباره 
اين جشللنواره گفت: با هدف ترويج در خانلله ماندن همزمان 
با شیوع بیماري كرونا ويروس در كشللور جشنواره سفره هاي 
هفت سین طراحي شللده كه در سراسر كشور برگزار مي شود. 
سالمتي بايد اولويت اصلي باشللد. لحظه اي استثنايي است و 
بايد توصیه مديران بهداشت و مسللئوالن را رعايت كنیم. اين 
تنها راهي اسللت كه مي توانیم به طور مؤثر با ويروس بجنگیم. 
موظفیم مسئولیت پذير باشللیم و در خانه بمانیم. زماني عالي 
براي گذراندن اوقات در كنار نزديكان است و اين كار، همیشه 
شدني نیست. عموم عالقه مندان مي توانند براي شركت در اين 
جشنواره آثار خود را از طريق فضاي مجازي، به ويژه پیام رسان 
واتس آپ با ذكر مشخصات به شماره ۰992۰361829 ارسال 
كننللد. آخرين مهلت ارسللال تصاوير، سللوم فروردين 1399 

تعیین شده است. 
...........................................................................................................

 رسانه هاي صوتي و تصويري مجازي
بايد مجوز »پخش زنده« بگيرند

»س�اترا« با درك ش�رايط فوق العاده كش�ور ب�راي اولين 
بار مجوز ارائ�ه خدمات »اجتماع�ات مجازي زن�ده« را از 
امروز و به ص�ورت مح�دود، ب�ه متقاضي�ان داراي مجوز 
فعاليت رس�انه ص�وت و تصوي�ر فراگي�ر اعط�ا مي كند. 
به گزارش »جوان« روابط عمومي ساترا اعالم كرد: با توجه به 
شیوع ويروس كرونا در كشور و تعطیلي بسیاري از برنامه هايي 
كه مستلزم اجتماعات مردمي است، رسانه هاي صوت و تصوير 

فراگیر نقش بزرگي در تأمین اوقات فراغت مردم يافته اند. 
بر اين اسللاس، در شللرايطي كلله برگللزاري اجتماعاتي نظیر 
برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها و مدارس، برنامه هیئات مذهبي 
و برنامه هاي سرگرمي تحت تأثیر قرار گرفته است، رسانه هاي 
صوت و تصوير فراگیللر مي توانند اين خأل را در بسللتر فضاي 

مجازي با تسهیل برگزاري اجتماعات آنالين پر كنند. 
ساترا با درك شللرايط فوق العاده كشللور براي اولین بار مجوز 
ارائه خدمات »اجتماعات مجازي زنده« را از امروز و به صورت 
محدود، به متقاضیان داراي مجوز فعالیت رسانه صوت و تصوير 
فراگیر اعطا مي كند. رسللانه هاي صوت و تصوير فراگیر داراي 
مجوز از ساترا مي توانند براساس دستورالعمل مربوطه تقاضاي 

خود را اعالم نمايند. 

تاريخ اختتاميه جايزه »ارغوان« تغيير كرد
دبيرخان�ه جاي�زه ادب�ي »ارغ�وان« از تغيي�ر تاري�خ مراس�م 
پايان�ي اي�ن روي�داد ب�راي حف�ظ س�المت همگان�ي خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، اوژن حقیقي دبیر اين جايزه ادبي گفت: پس از برگزاري 
جلسه شوراي سیاستگذاري جايزه  »ارغوان« به  صورت ويدئوكنفرانس به 
اين نتیجه رسیديم كه به منظور حفظ سالمت همگاني اختتامیه اين جايزه 
را كه قرار بود 22 خرداد 99 برگزار شود به تعويق انداخته و آن را در تابستان 

پیش رو برگزار كنیم كه تاريخ دقیق آن متعاقباً اعالم خواهد شد. 

او افزود: درحال حاضر تعداد زيادي داستان به دبیرخانه سومین دوره جايزه 
رسیده و ما جوانان را دعوت مي كنیم از اين فرصتي كه پیش آمده استفاده 

كنند و بیشتر بنويسند و داستان هايشان را براي ما ارسال كنند. 
سللومین دوره جايزه داسللتان كوتاه »ارغوان« با موضللوع »آخرين بار« 
درحال برگزاري اسللت و عالقه مندان جهت شللركت در جايزه و كسب 
 www. jayezeharghavan. ir اطالعات بیشتر مي توانند به آدرس

مراجعه كنند.

مصطفي محمدي     ديده بان

 تصويربرداري فاز نخست
سريال»سلمان فارسي« به پايان رسيد 

فاز نخس�ت تصويربرداري مجموعه تلويزيوني »س�لمان فارس�ي« 
ب�ه كارگردان�ي داوود ميرباق�ري در جزيره قش�م به پايان رس�يد. 
اين س�ريال تاريخ�ي هم در زم�ره آثار پرخط�ري قرار  گرف�ت كه از 
زم�ان آغاز اعالم ش�يوع وي�روس كرونا تا ام�روز باره�ا در خصوص 
س�اخت آن ب�ا تع�داد ب�االي عوام�ل هش�دار داده ش�ده ب�ود. 
به گزارش ايسللنا، روز گذشللته سللیمافیلم پايان تصويربرداري فاز نخست 
سريال داوود میرباقري را اعالم كرد. اين كارگردان از اوايل بهمن  ماه مشغول 
تصويربرداري فصل بیزانس مجموعه »سلمان فارسي« در جزيره قشم شد. 
ادامه تصويربرداري اين مجموعه با توجه به شرايط موجود طبق برنامه به روز 
شده انجام خواهد پذيرفت و در فصل بهار تصويربرداري از سر گرفته مي شود. 
هم اينك نزديك 14۰دقیقه مفید از مجموعه ضبط شده است و امراهلل احمدجو 
كارگردان باسابقه تلويزيون نیز به پیشنهاد داوود میرباقري به گروه كارگرداني 
اضافه شد. احمدجو كارگرداني بخش بك گراند )پس زمینه( را عهده دار است تا 
به لحاظ تصويري، زيبايي شناسي افزون تري براي مخاطبان اين مجموعه در نظر 

گرفته شود و امكان هدايت بازيگران در تمام بخش هاي تصوير فراهم شود. 
پیش بیني شللده در فصل بندي اين بخش از داسللتان سللريال »سلمان 
فارسي« از تولد سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم)ص( روايت شود كه 
با پیش بیني هاي صورت گرفته مجموعه »سلمان فارسي« در 45قسمت 
آماده خواهد شد. سريال »سلمان فارسي« جزو كارهاي الف ويژه مركز امور 
نمايشي سیما )سیمافیلم( به شمار مي رود و پیش بیني اولیه تصويربرداري 

پروژه پنج سال خواهد بود كه در داخل و خارج از كشور انجام مي شود.


