
سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح:
 غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
در گفت و گو با »ایران«: 

 ادعاها درباره دوره سربازی
 اهداف انتخاباتی دارد

 مسابقات لیگ برتر فوتبال 
در هر شرایطی برگزار می شود

در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی  بخوانید

از اســفند ســال گذشــته 
تا بــه اینک کــه ویروس 
ایــران شــیوع  در  کرونــا 
پیــدا کــرده همــواره در 
ســخنانی تأکید کرده ام 
کرونا یــک پدیــده ملی 
نمــود  البتــه  اســت، 
جهانــی هــم دارد ولــی 
آمــده اســت کــه بماند و نــه به ســادگی از بین 
بــرود. به همین دلیل کرونا یک پدیده ماندگار 
اســت و اثراتــش نیــز همیشــگی اســت؛ مثــل 
بادی نیســت که بــوزد و چیــزی را جابه جا کند 
و آدم هــا هــر زمان کــه اراده کننــد بخواهند آن 
چیــز جابه جــا شــده را به وضعیــت قبلی اش 
برســانند. کرونــا آمده اســت فی الواقــع اثرات 
بنیادیــن در زیســت مــردم ایرانــی یــا جهانی 
بگــذارد. اینکــه این اثــر از روی اراده و سیســتم 
هوشمند طراحی شــده کرونایی است یا اینکه 
نتایج کرونا بر زندگی اینچنین است؟ در پاسخ 
باید بگویم، کرونا یک پدیده ارادی و سیســتم 
هوشمند طراحی شده نیست اگر این طور بود 
ما باید آن را به عنوان یک پدیده ســاخته شده 
دولت هــا و فرهنگ ها و حکومت ها بدانیم که 
آمده اند جهــان را نابود کنند؛ خیــر این پدیده 
هوشــمند به آن معنا نیســت. کرونا پدیده ای 
اســت محصــول مجموعــه ای از اتفاقاتــی که 
در زیســت بشــر معاصر اتفاق افتاده است. به 
همیــن دلیل کرونا یــک بیماری مدرن اســت 
وما برخی هوشمندی ها یا تغییر شکل اشکال 
گوناگونــش را می بینیم. این پدیده هوشــمند 
محصول زیســت جامعه مدرن اســت و آمده 
اســت زندگی مــدرن را دگرگــون کند. طبیعی 
اســت این پدیده طبیعی، زیستی، بهداشتی و 
پزشــکی خودش را به شکل پدیده اجتماعی، 
اقتصــادی فرهنگــی و سیاســی نشــان دهــد. 
به همیــن دلیــل اســت دولت هــا در مقابلش 
قــرار گرفتنــد. به همیــن دلیل پدیده سیاســی 
اســت، تمام سیاســت های اقتصادی را تحت 
تأثیر قرار داده؛ امر اقتصادی اســت، مناسبات 
انسانی را تحت تأثیر قرار داده؛ پدیده فرهنگی 
است، زیست و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار 
داده؛ پدیده اجتماعی اســت. ایــن ابعادی که 
ایــن پدیده پیــدا کرده روز به  روز بــر فربه و قوی 
بودن و همه جانبه بودنش افزون می شود. این 
پدیده مبتنی بــر اراده یک فرد، یک گروه، یک 
ســازمان و یک نیرو نیســت و نمی توانند آن را 
سامان دهند. به همین دلیل پزشکان روز اول 
قهرمانان این پدیده بودند بعدها قربانیان آن 
شدند و امروز نیز پزشکان و بهداشت و درمان 
متهمان اصلی این عرصه هستند. در جامعه 
امریــکا متهمــان اصلــی سیســتم بهداشــت 
و درمــان اســت. در ایــران هــم کــم کــم نظام 
بهداشت و درمان متهم اصلی می شود چون 
نظام سیاســی و اقتصــادی و فرهنگی بر نظام 
بهداشــت و درمان متمرکز شــده است. اینکه 
نظام بهداشــت و درمان قهرمان بود، قربانی 
بود و االن محکوم شده است نشانه یک اتفاق 
مهم است که کرونا توانسته کسی که با تمام قد 
و قامت در مقابلش ایستاده بود یعنی پزشکان 
و نظام بهداشــت و درمان را هم مغلوب کند. 
واقعیت این اســت. هنوز هم با اینکه واکســن 
تولید شــده اســت ولی همچنان کرونا می تازد 
و اشــکال جدیــدی ازایــن ویــروس ظهــور پیدا 
می کنــد البتــه مــا نیــز در آینــده با یــک پدیده 
»کرونــای ایرانــی« کــه تأثیر بــر زندگــی ایرانی 
گذاشــته روبه رو خواهیم شد هم به  لحاظ نوع 
پدیده اش که زیست می کند و هم با اثراتش بر 

جامعه ایرانی روبه رو می شویم.

یادداشت

 تقی آزاد ارمکی
جامعه شناس

کرونا با جان و جهان ما 
ایرانیان چه کرد؟

ادامه در صفحه  5

گزارش »ایران« از واکسیناسیون 
سالمندان و کارکنان آسایشگاه ها

 مهدی مجلل و میکائیل هاشمی
 پس از تعقیب و گریز شکارچیان آهوهای 

»فیله خاصه« به شهادت رسیدند

شکست کرونای 
انگلیسی در خانه های 

سالمندان 

 دورهمی 
زیر گوش کرونا

 سایه سنگین معلولیت 
بر ازدواج معلوالن

سقف اجاره 25 درصدی 
به ضرر مستأجران است

 شهادت 
دو محیطبان زنجانی

تور گردشگری به ترکیه 
لغو، اما پروازها ادامه 

خواهد داشت
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جناب آقای داوود محمدی
با  نهایت تأثر و تأســف درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض  
نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت  واسعه الهی و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

روحانی پس از دریافت گزارش مربوط به تولید و تأمین واکسن:

 تمامی اقدامات در زمینه واکسن کرونا از لحظه ورود تا تزریق به افراد، به صورت آنالین و کاماًل شفاف باید اطالع رسانی شود
 تا هیچگونه تردید و ابهامی در افکار عمومی باقی نماند

 روند واکسیناسیون شفاف اطالع رسانی شود

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شما ســالم 
و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.

با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

جوابیه

نظــــــر 
مـــردم
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 پای فردا 

وز  بر شانه های  امر
 حال و بایسته هاي 
سیاست آب و برق

ودی   بز

 منتشر 

می شود

مجموعه ای جامع شامل نقد و بررسی 
شش دهه مدیریت صنعت آب و برق 

ایران در 400 صفحه گرد آمده است. 
وضعیت موجود، بایسته های سیاست 

آب و برق برای فردای پایدارتر  و تجربه ای 
را که باید به مدیریت آینده منتقل گردد تا 

 چشم اندازی روشن تر در سده جدید 
 گشوده شود، در این مجموعه 

خواهید خواند.

اگر صنعت آب و برق از جمله دغدغه هایتان 
است این مجموعه را از دست ندهید

ë  جوابیه شهرداری منطقه 19 تهران در پاسخ به پیام منتشر شده درباره چاله های
رها شده در خیابان شهید زلفی منطقه 19 برای کاشت درخت / احتراماً، پیرو درج 
پیام درخواســت یکی از شــهروندان محترم در مــورخ 1399/12/25 با موضوع 
»چاله های رها شده در خیابان شهید زلفی منطقه 19 برای کاشت درخت«، به استحضار می رساند: 
پس از حذف کنده های خشک و چاله زنی، نسبت به تهیه نهال مناسب، کاشت و آبیاری درختان در 

خیابان شهید زلفی اقدام شد و در حال حاضر هیچ چاله ای در این خیابان وجود ندارد.

مهرنوش ریاضی / رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه 19

به خاطر سرقت کابل مخابرات، 45 روز اینترنت و تلفن نداریم/ یک شهروند 
از تهــران: 45 روز پیــش کابــل مخابراتــی از محلــه علــی آبــاد خزانــه - بلوار 
دســتواره، توسط سارقان ربوده شد و باعث شده که اینترنت و تلفن منزل ما 
و 50 خانواده دیگر قطع شود و قطعی اینترنت و تلفن باعث مختل شدن   برگزاری کالس های 
از راه دور فرزندانمان شــده اســت. برای رفع مشکل به مرکز مخابرات بعثت مراجعه نمودیم، 
متأسفانه رئیس مخابرات بعثت اعالم کردند که کابل نداریم و هنوز این مشکل حل نشده است.

دادستان سابق نظامی تهران اعالم کرد

صدور کیفرخواست 
برای ۱۰ نفر در پرونده 

هواپیمای اوکراینی

چرا برخی مردم دیگر حوصله حفظ 
فاصله اجتماعی را ندارند؟

در گزارش »ایران« بخوانید

کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار 
مسکن در گفت و گو با »ایران«:

معاون امنیتی وزارت کشور اعالم کرد

به منظورحمایت از معیشت مردم  
صورت می گیرد

 مسافران نوروزی
 کرونا مثبت

جریمه می شوند

تدارک بسته معیشتی 
برای ماه رمضان

اتحاد برای 
رفع تحریم ها
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سخنگوی دولت همزمان با نشست وین اعالم کرد

 در آغاز فرایند
 احیای برجام هستیم

گــروه سیاســی / برجــام و بررســی ســناریوهای برجامــی 
موضوع داغ نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام 
با حضــور هیأت ایرانی به ریاســت ســیدعباس عراقچی، 
انریکــه مــورا معــاون دبیــرکل  ســرویس اقــدام خارجــی 
اتحادیه اروپا و نمایندگان  چین، روسیه، فرانسه، انگلیس 
و آلمــان بود. با پایــان دور اول این مذاکرات که هدف رفع 
تحریم های ایران و ازسرگیری تعهدات برجامی کشورمان 
را جست و جو می کرد، همه طرف ها جهت ادامه رایزنی ها 
در ســطح کارشناســی توافق کردند. »انریکه مورا«، رئیس 
کمیســیون مشترک برجام، نشســت وین را مفید خواند و 
گفت: اتحاد و همت برای یک روند مشــترک دیپلماتیک 
بــا تشــکیل دو گروه تخصصــی در زمینه اجــرای تعهدات 
هسته ای و لغو تحریم ها وجود دارد. انریکه مورا در توئیتی 
افــزود: به عنوان هماهنگ کننده، تماس های جداگانه ای 
را در ویــن بــا تمــام طرف هــای مربوطــه از جملــه ایاالت 

متحده تشدید خواهم کرد. 
»میخائیل اولیانوف«، نماینده روســیه  در این مذاکرات 
هم نخســتین کســی بــود که از ســازنده بودن نشســت وین 
خبر داد و آن را موفقیت آمیز توصیف کرد. این مقام روس 
در پایان نشســت ایران و 1+4 در توئیتی نوشــت: »نشســت 
کمیســیون مشــترک برجام موفقیت آمیز بــود. دو گروه در 
سطح کارشناسی )درباره برداشته شدن تحریم ها و مسائل 

هســته ای( موظف شــدند اقدامات ملموســی را کــه باید از 
ســوی واشــنگتن و تهران بــرای احیای کامل برجــام اتخاذ 
شــود، شناســایی کننــد. ایــن گروه هــا بالفاصله آغــاز به کار 

کردند.«
عراقچی دوشــنبه شــب و پیش از آغاز نشســت رسمی 
بــا دیگــر طرف هــای برجــام، رایزنی هــای فشــرده ای را بــا 
هیأت هــای مختلــف در ویــن از جملــه نماینــدگان چین و 
روســیه از ســر گذرانــد و صبــح روز گذشــته هم بــا »انریکه 
مــورا«، هماهنگ کننــده اتحادیــه اروپا و رئیس کمیســیون 
مشترک دیدار و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری 
کمیســیون را مرور کرد. نمایندگانی از سایر نهادهای ایرانی 
از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، 
هیــأت دیپلماتیــک ایــران را همراهــی کردند. روز گذشــته 
2 نشســت کارشناســی بــه طــور مــوازی میــان نماینــدگان 
کمیســیون برجام برگزار شــد که طرفین دربــاره جنبه های 
فنــی و جزئیات مســائل مربوط به لغو تحریم ها و مســائل 
هســته ای بــه گفت و گــو نشســتند. رئیــس هیــأت ایرانی در 
نشســت کمیســیون تأکید کرد که رفع تحریم هــای امریکا، 
نخســتین و ضروری ترین اقدام جهت احیای برجام است 
و ایــران آمادگــی کامــل دارد بــه محــض رفــع تحریم هــا و 
پس از راســتی آزمایی آن، اقدامات جبرانی هســته ای خود 
را متوقــف کــرده و به اجــرای کامــل برجام برگــردد. نتایج 

حاصل از این نشســت های کارشناسی به کمیسیون ارجاع 
شد و محمل بحث اصلی مقام های دیپلماتیک حاضر در 
نشســت جمعی ایران و 1+4 قرار گرفت. چه بعد از همین 
نشست هم قرار شــد گفت و گوهای کارشناسی برای روشن 
کردن ابعاد تفاهمات جدید ادامه یابد. اعضای کمیسیون 
مشــترک پیش از نشســت وین، روز جمعه گذشــته هم در 
یک نشست مجازی حضور یافته بودند که با هدف تکمیل 
مذاکــرات این جلســه بود که طرفین راهی وین شــدند تا از 
نزدیک با یکدیگر گفت و گو کنند. مقام های ایرانی خواهان 
لغــو فوری همــه تحریم های امریکا هســتند تــا در ازای آن 
اجــرای همــه تعهــدات برجامی خود را از ســر گیرنــد. این 
در حالی اســت که تغییر مواضع اخیر مقام های امریکایی 
مبنــی بــر موافقــت اولیه با تعلیــق شــماری از تحریم های 
اصلــی تهــران زمینــه ای را فراهم کــرد تا تهران هــم آماده 
مشارکت بیشــتر برای گفت و گو با کشورهای 1+4 باشد. چه 
ایــن کشــورها اعالم آمادگی کرده اند که با تســهیل شــرایط 
موجود بــرای تحقق منافــع اقتصادی کشــورمان، زمینه را 
برای احیای کامل برجام فراهم کنند. مقام های کشــورمان 
بر اساس طرحی که در دستور کار خود دارند، تأکید کرده اند 
که تنها راه ممکن برای ازسرگیری تعهدات برجامی ایران، 
لغو تحریم های مؤثر از ســوی امریکا و مهر تأیید کشورمان 
بر ثمرات این اقدام است. چه این روند می تواند در مراحل 

مختلــف از ســوی طرفین مــورد پیگیری قرار گیــرد. به این 
معنا که با اعتمادســازی در برداشتن نخستین قدم، تهران 
و واشــنگتن می تواننــد به تدریج به نقطه نخســتین برجام 
بازگردند.همزمان با حضور نمایندگان ایران و 1+4 »رابرت 
مالــی«، نماینــده ویــژه امریــکا در امــور ایران هــم با هدف 
رایزنی با شــرکای برجام در حاشــیه آن حضور یافته است. 
او پیــش از این نشســت در مصاحبه ای اعالم کــرده بود در 
صورتی کــه ایران به برجام بازگردد بیــش از 500 تحریمی 
کــه دولت ترامپ پس از خروج از برجام علیه ایران اعمال 
کــرده، برداشــته خواهد شــد. اگرچه مقامــات ایرانی اعالم 
کرده اند که گفت و گوی مستقیمی با نماینده امریکا در وین 
نخواهنــد داشــت اما حضور نماینده امریــکا در وین به این 
معنا خواهد بود که اعضای 1+4 بعد از نشست با مقام های 
ایرانــی، بــرای تکمیــل گفت و گوهــا بــا هیــأت امریکایی به 

گفت و گو خواهند نشست. 
از جمله حواشــی نشســت روز گذشــته، حضور شماری 
از منافقیــن و دیگــر عناصــر ضدانقــالب در ویــن بــود کــه 
در اعتــراض بــه مذاکــرات، در مقابل هتل محــل برگزاری 
کمیســیون مشــترک تجمــع کردنــد. ایــن در حالی بــود که 
هنــگام خــروج عراقچــی از محل مالقــات، یکــی از عناصر 
ضدانقالب اقدام به فحاشــی کرده و قصد تهاجم به وی را 

داشت که ناکام ماند.
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در آغاز فرایند احیای برجام هستیماخ
گروه سیاســی/ علی ربیعی، ســخنگوی 
شــکل  برجامــی  فرایندهــای  دولــت، 
گرفتــه در هفته ها و روزهــای اخیر را به 
منزله اعتراف امریکا به شکســت فشار 
حداکثــری دانســت و با تأکید بــر اینکه 
این موفقیت هرگز به دســت نمی آمد؛ 
اگــر خویشــتنداری ما در برابــر تحریک 
احساسات ملی از طرف جنگ افروزان 
نبــود و اگــر مقابــل فشــارهای خارجی 
برجــام  از  خــروج  بــرای  داخلــی  و 
در  مــا  کــرد:  اظهــار  نمی ایســتادیم، 
ســرآغاز فرایند احیای برجام هستیم و 
امــروز هم با اطمینــان می گوییم که در 
آینــده ای بســیار نزدیک دولــت امریکا 
راهی به جــز خاتمه دادن به رفتارهای 
قانون شکن ندارد؛ تحریم های یکجانبه 
و ناقــض توافق و مقــررات بین المللی 

به پایان خواهد رسید.
در  ربیعــی  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
نشســت خبری که همزمان با نشســت 
ویــن در اتریــش برگــزار شــد، با اشــاره 
بــه اینکه ما در ســرآغاز فراینــد احیای 
برجــام هســتیم، اضافه کرد: نشســت 
وین فرصتــی برای تبادل نظرات همه 
زمانبنــدی  و  نحــوه  دربــاره  طرف هــا 

بازگشت به تعهدات در برجام است.
ربیعــی با بیان اینکه موضع اصولی 
ما کاماًل روشــن است و هیچ مذاکره ای 
میان نماینــدگان ایران و امریکا شــکل 
نخواهــد گرفــت، ایــن پیــام را خطــاب 
بــه طرف های برجامــی اظهــار کرد که 
اجــرای  و  تحریم هــا  لغــو  صــورت  در 
اســالمی  جمهــوری   2231 قطعنامــه 
ایران هم به طور متقابل آماده است که 
بعد از راســتی آزمایی انجــام تعهدات 
طرف هــای دیگــر در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن به انجــام همه تعهــدات خود 
بازگردد. دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه 
اکنون به نتایج این نشست خوش بین 
یــا بدبین نیســتیم، ابــراز اطمینان کرد 
که در مسیر درســتی قدم گذاشته ایم و 
در صورتی که اراده، جدیت و صداقت 
امریکا به اثبات برســد، می تواند نشانه 
خوبــی بــرای آینــده ای بهتر بــرای این 
توافــق و در نهایت اجــرای کامل آن در 

هفته های پیش رو باشد.
ربیعی در پاسخ به اینکه آیا موضع 

آقای روحانی بــا موضع قبلی مبنی بر 
رفــع کامــل تحریم ها و راســتی آزمایی 
همخوانــی دارد یا خیــر، گفت: تفاوتی 
میــان نظــر رئیــس جمهــوری و رهبــر 
معظــم انقــالب وجــود نــدارد. همــه 
سلســله  یــک  در  می توانــد  اتفاق هــا 
اقدامات مستقل متقابل، اما مرتبط و 
پیوســته، تنها در یــک مرحله مدت دار 
ولــی کوتــاه رخ دهــد، بنابرایــن هیــچ 
تناقضی وجود ندارد. او ابراز امیدواری 
کــرد کــه در پایان مذاکراتــی که در وین 
جریــان دارد، بــه نمــای روشــن تری از 
جدیت و صداقــت )امریکا( در اجرای 

تعهدات برسیم.
ë  انتظــار از رســانه ملــی، نــگاه جامع و

بی طرفانه است
ربیعــی در پاســخ بــه اینکــه صــدا 
ســوم  شــبکه  مخصوصــاً  و  ســیما  و 
تلویزیــون با برنامه هــای تخریبی خود 
به نماد مقابله با برجام تبدیل شــده و 
اقدام صریح دولت و رئیس جمهوری 
بــرای دفــاع از برجام چه بوده اســت، 
گفت: سال هاســت که شــاهد حمالت 
غیرمنصفانه و تحلیل های یک طرفه و 
القای برداشــت های نادرست هستیم. 
انتظار از صدا و ســیما به عنوان رســانه 
ملی ارائه نگاه های جامع و بی طرفانه 
اســت. او بــا بیــان اینکــه اما ایــن رفتار 
بیــش از آنکه تخریب دولــت و برجام 
باشــد، نوعــی خــود تخریبی اســت که 
در وهلــه اول گریبــان خــود ایــن تفکــر 
و مروجــان آن را گرفتــه اســت، اظهــار 
کرد: اخیراً در مورد پخش یک ســریال 
اظهــار شــد کــه دولــت بــا پخــش یک 
ســریال مخالفت کرده اســت. این یک 
موضــوع  ایــن  اســت.  فاحــش  دروغ 
در جلســه دولــت مطــرح شــد و اتفاقاً 
هــم  ســیما  و  صــدا  ســازمان  رئیــس 
مســأله تذکــر، فشــار و دخالــت، حتــی 
تمــاس بــرای عــدم پخــش را تکذیب 
دیــدگاه  همیــن  امیدواریــم  کــه  کــرد 
و  هــم در بخش هــای مختلــف صــدا 
ســیما منعکس شــود دولت هیچ نظر 
تحمیلی و اجباری یا درخواســت عدم 

پخش برنامه ای هم نداشته است.
ë  گزینش جمــات از ســخنان اعضای

دولت برای تخریب
از  خبرنــگاری  نشســت،  ادامــه  در 

ربیعــی پرســید که بــه تازگی با اســتناد 
صحبت هــای  از  بخش هایــی  بــه 
شــما، معــاون اول رئیــس جمهــوری، 
رئیــس بانک مرکــزی و یکــی از وزرای 
ســابق، ایــن مســأله برجســته شــد کــه 
اگــر دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
نبودند کشــور دچار مشــکالت بیشتر و 
بنیادی تری می شــد و برخــی همین را 
دســتمایه تخریــب و توهین بــه دولت 

قرار دادند.
ســخنگوی دولت بــا ابراز تأســف از 
اینکــه متأســفانه گرفتــن یــک تصویــر 
اظهــارات  و  رونــد  یــک  از  گزینشــی 
دلبخــواه و القایــی یک ســنت تخریبی 
علیه دولت شده اســت، ادامه داد: اگر 
دوســتان مــن این گونــه صحبت هــا را 
کردند دلیل بر خودستایی نبوده است. 
این بیان در برابر نقدهای غیرمنصفانه 

و نسبت های بدی بوده که می دادند.
او با اشــاره بــه برخی اظهــار نظرها 
در دولــت نهــم و دهــم کــه تحریــم و 
می خواندنــد،  کاغذپــاره  را  قطعنامــه 
تأکید کــرد: بحث دوســتان و همکاران 
ایــن بوده کــه اگر اداره کشــور بــا همان 
نــگاه ادامه پیــدا می کرد، قطعــاً مردم 

قطعنامه هــای  ذیــل  در  جامعــه  و 
فصل هفتم منشــور ملــل متحد دچار 
بحران های عظیمی می شــد که برنامه 
نفت در برابر غذا یکی از آنها بود که در 

یکی از کشورهای همسایه ما اجرا شد.
ë ارتباط تحریم ها و نابسامانی بازار مرغ

ســخنگوی دولت در ادامه در پاسخ 
بــه اینکــه چــرا باوجــود سیاســت های 
اعالم شــده از ســوی دولــت، همچنان 
شــاهد افزایــش قیمت مرغ هســتیم، 
ابتــدا بــر ایــن واقعیــت تأکیــد کــرد که 
امــروز هیــچ حــرف مگویــی در دولــت 
بــه همیــن  نــدارد و  وجــود نداشــته و 
دلیــل از آنجایی کــه دولت هیچ حرف 
پنهانــی ندارد، هر ایــده و موضوعی که 
در دولــت مطــرح بشــود، بســرعت به 
مــردم منتقــل شــده و دولــت همواره 

پاسخگوی افکار عمومی بوده است.
ربیعی دربــاره قیمت مــرغ با بیان 
اینکه مرغداران مدت ها معتقد بودند 
قیمت تمام شــده مرغ و هزینه مبادله 
آن و نیــز قیمــت جهانــی نهاده هــای 
همیــن  بــه  و  یافتــه  افزایــش  دامــی، 
خاطر درخواست افزایش قیمت برای 
مقرون به صرفه بودن جوجه ریزی در 

تولید مرغ داشــتند، اظهــار کرد: عالوه 
بــر ایــن گزارش هــای متعــددی مبنی 
بــر دالیل بخشــی از عدم تعــادل بازار 
و در ارســال مرغ به برخی از اســتان ها 
بــا هــدف افزایش قیمت آن داشــتیم. 
ایــن موضــوع بــه ســتاد تنظیــم بــازار 
ارجــاع شــد تــا بــا حضــور اتحادیه ها و 
کامــل  بررســی  ذیربــط  انجمن هــای 
صــورت گیــرد و تصمیم نهایــی اتخاذ 
شــود. این تصمیم هم به خاطر ایجاد 

تعادل در بازار بوده است.
ë  ادعاها از جنس حرف میرسلیم وهن

نظام است
بــه  واکنــش  در  دولــت  ســخنگوی 
اظهارات اخیر مصطفی میرســلیم که 
در آن ادعــا شــد دولت چیــن به دلیل 
اینکــه تحرکــی از ســوی دولــت بــرای 
انعقاد قــرارداد راهبــردی ندید، عماًل 
آن را دور زده گفــت: برخــی افــراد بــه 
رونــد  و  ســوابق  از  بی اطالعــی  دلیــل 
تصمیم گیری، نظرات و برداشت های 
کــه  می کننــد  ارائــه  را  خــود  شــخصی 
اظهــارات براســاس همــان برداشــت 

صورت می گیرد.
معظــم  مقــام  اینکــه  بیــان  بــا  او 
را  سیاســت ها  کلــی  خطــوط  رهبــری 
روشــن می کنند و قوه مجریــه و وزارت 
خارجــه نیز بــه عنــوان بــازوی اجرایی 
برای عملی کردن آن رهنمودها اقدام 
می کننــد، گفــت: بــا توجه بــه اهمیت 
چین به عنوان یک کشــور آسیایی و نیز 
نــگاه ایران به تحوالت آتی جهان و نیز 
بــا توجه بــه رابطه خوب رئیس ســابق 
مجلــس  با دولــت و تمایــل دو رئیس 
جمهــوری بــه داشــتن نماینــده ویــژه 
بــرای پیگیری، با آقــای الریجانی برای 
پیگیــری صحبت شــد و او نیز پذیرفت 
و رهبــر معظــم انقالب هم ایــن امر را 

تأیید کردند.
ë  چالش هــای ایران در تهیه واکســن از

خارج
دســتیار ارتباطات رئیس جمهوری 
زمینــه  در  دولــت  کارنامــه  دربــاره 
واکسیناســیون کرونــا نیز با بیــان اینکه 
 نقــص مدیریتــی نــه منحصــر بــه این 
دولــت اســت و نــه منحصــر به کشــور 
ماســت و نه منحصر به یک قوه و نهاد 
اســت،  بلکــه در همــه نهادهــا و همــه 

کشــورها شــاهد ایــن نقــص هســتیم، 
تصریح کرد: همــان روزهای اول برای 
خریــد ۴۰ میلیــون دوز واکســن اقــدام 
کردیــم و بــرای بیــش از 2۰ میلیون به 
توافق رســیدیم که تحریم هــا عماًل در 
خرید واکســن ما را با مشکالتی رو به رو 
کــرده که البتــه دور از انتظار ما نبود. ما 
نوبــت خود را برای دریافت کواکس به 
خاطر مشکالت انتقال پول که ناشی از 
تحریم سیســتم بانکی است، از دست 
دادیــم و بــه نوبــت پایین تــر آمدیــم. 
دوشــنبه گذشــته بخشــی از خرید ما از 
کواکــس وارد کشــور شــد و ان شــاءاهلل 
بیــش از 1۶ میلیون خرید ما بســرعت 

به کشور خواهد آمد.
او افزود: هفته پیش هم گفتم یکی 
بــه  از کشــورهای تولیدکننــده واکســن 
مــا اطــالع داد کــه امریکا مانــع انتقال 
واکســن بــه مــا شــده اســت بنابرایــن 
مقایســه ایــران با کشــورهایی که تحت 
درســتی  مقایســه  نیســتند،  تحریــم 

نیست.
ë  رد صاحیت هــا برخــی شــهرها را از

گردونه رقابت خارج می کند
اظهــار  دربــاره  دولــت  ســخنگوی 
شــورای  نامزدهــای  برخــی  نگرانــی 
شــهر از رد صالحیت هــای گســترده از 
ســوی نماینــدگان مجلس نیز بــا بیان 
اینکــه هیأت هــای اجرایــی در اختیــار 
دولت اســت، تصریــح کرد: براســاس 
ابالغــی وزیــر کشــور در  سیاســت های 
هیأت هــای  کشــور،  انتخابــات  ســتاد 
و  قانونمــداری  رویکــرد  بــا  اجرایــی 
بی طرفــی به صالحیت های داوطلبان 

رسیدگی می کنند.
ربیعــی اظهــار کــرد: طبــق قانــون، 
نظــارت برعهــده نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی اســت و وزارت کشور 
نماینــدگان،  بــا  مذاکــره  و  رایزنــی  در 
همه تــالش خود را خواهد کرد که یک 
انتخابــات رقابتی برگزار شــود. هرچند 
شــواهد حاکــی اســت رد صالحیت هــا 
رقابــت  گردونــه  از  را  شــهرها  برخــی 
خــارج می کنــد و ایــن اولیــن رویدادی 
است که در آن رویکرد مجلس شورای 
اسالمی در خصوص نامزدها و حضور 
شــهروندان مورد قضاوت قرار خواهد 

گرفت.

سخنگوی دولت همزمان با نشست وین اعام کرد دستور روحانی برای تسریع در تأمین واکسن

روند واکسیناسیون شفاف اطالع رسانی شود
رئیــس جمهــوری ضمــن قدردانی از تالش هــا و اقدامات انجام شــده از 
ســوی دســتگاه های مختلف در زمینه تأمین واکســن خارجی و همچنین 
تولید واکســن کرونا در داخل کشــور، بر ضرورت تســریع در تأمین واکسن 
مــورد نیاز مردم و همچنین حمایت از شــرکت های تولیــد کننده داخلی 

برای تولید واکسن تأکید کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، حســن روحانــی در پــی گــزارش ارائه شــده از ســوی 
دســتگاه های ذیربــط درخصــوص مراحل تهیه واکســن خارجــی و تأمین 
اولین ســهمیه از ســبد کوواکس و همچنین تالش های وزارت امور خارجه 
و بانک مرکزی در تداوم برنامه ریزی ها برای تأمین واکســن به مقدار مورد 
نیاز و موفقیت های به دســت آمده در زمینه ساخت واکسن داخلی توسط 
شرکت های مختلف، از تالش ها و اقدمات انجام شده در این زمینه تشکر 
و قدردانــی کــرد. روحانی در پی نوشــت این گــزارش همچنین بر ضرورت 
تســریع در تأمیــن واکســن مورد نیــاز و همچنیــن حمایت از شــرکت های 
داخلی برای ســاخت واکســن کرونــا با وجود همــه فشــارها و تحریم ها در 
این حوزه تأکید کرد. رئیس جمهوری در پی نوشــت خود، بار دیگر با تأکید 
دوباره بر ضرورت اطالع رسانی دقیق و شفاف درمورد تأمین واکسن و روند 
واکسیناســیون گروه های هدف براســاس اولویت های تعیین شــده در سند 
ملی واکسیناسیون، نوشت: تمامی اقدامات در زمینه واکسن کرونا از لحظه 
ورود تا تزریق به افراد، به صورت آنالین و کاماًل شــفاف باید اطالع رســانی 

شود تا هیچ گونه تردید و ابهامی در افکار عمومی باقی نماند.

ذوالفقاری خبر داد

جریمه در انتظار ناقضان دستورالعمل های 
بهداشتی ستاد کرونا

معاون امنیتی وزیر کشــور گفت: اســامی افرادی که قوانین را نقض کرده 
و دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت نکردند، به ما داده شده و علیه 

آن ها جریمه اعمال می شود.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حســین ذوالفقاری در حاشــیه 
جلســه قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، اظهار کــرد: در این 
جلســه تصمیــم گرفتــه شــد در هــر منطقــه ای  کــه دســتورالعمل های 
بهداشــتی را رعایت نکردند، به ما اطالع داده شــود و مقرر شــد اســامی 
افــرادی کــه قوانین را نقــض کردند به ما داده شــود، علیــه آن ها جریمه 
اعمال شــود. معاون امنیتی وزیر کشــور درباره سفر های خارجی در زمان 
اوج گیــری کرونــا، گفــت: برای ســفر بــه کشــور های خارجی به جــز موارد 
ضــروری و تجاری، تردد منع می شــود. همچنین مقرر شــد با پشــتیبانی 
وزارت بهداشــت، تــردد در مرز هــای هوایــی کنتــرل شــود. ذوالفقــاری 

همچنین تأکید کرد: طرح شهید سلیمانی با جدیت ادامه پیدا می کند.
ذوالفقاری همچنین در جلســه کمیتــه امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
مدیریت بیماری کرونا با تشــریح اینکه امروز کشــور بــا موج جدیدی  از 
بیمــاری جهــش یافتــه کرونــا مواجه شــده اســت، افزود: طبــق گزارش 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور، ســرعت انتقــال 
ایــن بیمــاری بــه درجــه باالیی بیشــتر از ویــروس ووهانی اســت و برای 
همین ضرورت توجه جدی تر به دســتورالعمل های بهداشــتی از قبیل 
غربالگری، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و اجتناب از دورهمی ها برای 
کنترل و مهار بیماری اجتناب ناپذیر اســت. وی تأکید کرد: امروز باید به 
تجربه مقابله با بیماری کرونا طی یک ســال و اندی اخیر به مثابه  یک 

فرصت نگاه کنیم.
معاون وزیر کشــور با اشاره به اینکه رســالت کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی مدیریت بیماری کرونا تصمیم ســازی برای ستاد ملی  مقابله 
با کروناســت؛ گفت: باید این موضوع را در نظر داشــته باشیم که انباشت 
مقررات و تصمیم گیری جدید چه بســا باعث اختالل در روند کار مقابله 
بــا بیمــاری می شــود و بــرای همین نبایــد نگاهمــان به ایجــاد طرح های 
جدید باشــد و بایــد از ظرفیت های موجود نهایت اســتفاده را ببریم و در 

صورت نیاز طرح موجود اصالح شود.

  خیز دوباره سپاه و بسیج 
برای اجرای دور جدید طرح شهید سلیمانی

ســخنگوی ســپاه بــا تأکید بــر باال رفتن ســطح آمادگی ســپاه و بســیج در 
اجرای طرح شــهید ســلیمانی، از تقویت نقش هــا و ظرفیت های موجود 

برای مقابله با موج چهارم کرونا در کشور خبر داد.
بــه گــزارش ســپاه نیــوز، در پــی نامــه ســعید نمکــی، وزیر بهداشــت 
درمان و آموزش پزشــکی به فرمانده کل ســپاه و رئیس ســازمان بســیج 
مســتضعفین در خصوص اجرای طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور؛ 
ســردار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره 
به دســتور سرلشکر حسین سالمی به رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
و فرماندهان ســپاه های اســتانی، دانشگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل)عج( و 
معاونت بهداشــت، ســالمت و دفاع زیستی ســپاه در اجابت درخواست 
وزیر بهداشــت گفت: با توجه به موج جدید بیماری و گســتردگی شیوع و 
ابتــال به ویروس جهش یافته کرونا در کشــور و اجتناب ناپذیری تمهیدات 
مناســب و جدی برای مقابله و مدیریت مؤثر اقدامات، با ابالغ فرمانده 
کل ســپاه مقرر گردید مرحله جدید طرح شــهید سلیمانی پس از سکون 
جمعیــت ســیال و فراهــم شــدن شــرایط، اجــرای ســناریوهای بازنگری 
شــده برنامه ریــزی و عملیاتی شــود. وی افزود: بر این اســاس شناســایی 
خانه به خانه و محله محور موارد ابتال به کرونا توســط تیم های تخصصی 
پزشکی بســیج در چارچوب تعیین شــده وزارت بهداشت درمان و علوم 
پزشکی با مشارکت مردم در اقصی نقاط میهن اسالمی آغاز خواهد شد 
و امیدواریم با الطاف الهی و همکاری های مردم در حداقل زمان ممکن، 
کنتــرل مــوج چهــارم بیمــاری کوویــد 1۹ ، قطــع زنجیــره انتقــال، کاهش 
مرگ و میر ناشــی از کرونا و پوشش حمایتی از گروه های در معرض خطر 
و آسیب مجدداً حاصل شود. سردار شریف همچنین فعال شدن مجدد 
تیم های حمایتی ســپاه و بســیج برای تأمین و توزیع کمک های مؤمنانه 
به جمعیت آســیب پذیر را از دیگر دســتورات اخیر فرمانده کل ســپاه به 
فرماندهان و مســئوالن رده های ســپاه برشمرد و تصریح کرد: با توجه به 
نزدیکی ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با موج چهارم شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، ظرفیت ها و تیم های حمایتی مربوط کمک های مؤمنانه 
با حضور پاسداران، بسیجیان و داوطلبان مردمی مجدداً در سراسر کشور 
فعال و در کنار ســایر نهادها و دســتگاه ها به حمایت از آســیب دیدگان و 

نیازمندان می پردازند.

عی
دفا

ظریف در قرقیزستان: 

ایران به همکاری کامل با اوراسیا عالقه مند است
دومیــن  در  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
مقصــد از ســفر خــود بــه چهــار کشــور 
آسیای مرکزی به قرقیزستان سفر کرد. 
»بیشــکک«،  در  ظریــف  محمدجــواد 
پایتخت قرقیزستان با رئیس جمهوری 
ایــن کشــور و همچنیــن همتــای خــود 
دیــدار کــرد. ظریــف در دیــدار »صادیر 
چاپاروف« رئیس جمهوری قرقیزستان 
در خصوص موضوعات مورد عالقه دو 

کشور گفت وگو کرد. 
بــا  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
تبریــک انتخــاب چاپــاروف بــه عنــوان 
بــه  قرقیزســتان،  جمهــوری  رئیــس 
ظرفیت هــای موجــود بــرای گســترش 
همکاری هــای دو کشــور در حوزه هــای 
مختلف اشــاره و بــا قدردانــی از رئیس 
جمهــوری قرقیزســتان بــرای توجــه به 
روابــط دوجانبــه، بــر ضــرورت پیگیری 
کمیســیون  پیشــین  دور  تصمیمــات 
مشــترک همکاری هــای اقتصــادی دو 
برگــزاری  آمادگــی  همچنیــن  و  کشــور 
اجالس ســیزدهم این کمیسیون تأکید 
کــرد. ظریــف بــا اشــاره بــه اشــتراکات 
رفــاه،  کشــور،  دو  تمدنــی  و  فرهنگــی 
امنیــت و آرامــش مردم قرقیزســتان را 

برای کشورمان بااهمیت ارزیابی کرد. 
رئیس جمهوری قرقیزســتان نیز در 
ایــن دیدار بــا تأکید بر اهمیت توســعه 
همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران، 
وجود مراودات سیاســی و اســتمرار آن 

بین دو کشــور را بیانگــر عالقه دو طرف 
برای ارتقای سطح همکاری ها خواند و 
با ابراز خرسندی از روابط پارلمان های 
بــرای  بــاال  دو کشــور، وجــود ظرفیــت 
خصوصــاً  اقتصــادی  همکاری هــای 
و  دارویــی  کشــاورزی،  حوزه هــای  در 
ســاخت و ســاز را مورد تأکید قــرار داد. 
رئیس جمهوری قرقیزستان همچنین 
مراتــب قدردانــی خــود از کمک هــای 
اســالمی  جمهــوری  انساندوســتانه 
ایران در زمینه کرونــا را اعالم کرد.وزیر 
خارجه کشــورمان پیــش از این دیدار با 
»روســالن کازاکبایــف« همتــای قرقیــز 
خود دیدار کرده بود. ظریف با تأکید بر 
متناسب نبودن حجم روابط اقتصادی 
ظرفیت هــای  بــا  فیمابیــن  تجــاری  و 
موجود، خواســتار اســتفاده از امکانات 

گســترده موجــود بــرای ارتقای ســطح 
همکاری هــا بویــژه در حوزه هــای فنــی 
سدســازی،  راهســازی،  مهندســی،   -
حرارتــی،  نیروگاه هــای  احــداث 
و  نقــل  و  حمــل  آبــی،  و  خورشــیدی  
ترانزیــت شــد. او همچنین بــا تأکید بر 
ضرورت مصون ســازی روابط فیمابین 
عالقه منــدی  تحریم هــا،  زمینــه  در 
کشــورمان به همکاری کامل با اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا را مــورد تأکیــد قرار 
داد. ظریــف عــالوه بــر ایــن، ناامنــی و 
گســترش  و  افغانســتان  در  بی ثباتــی 
افراط گرایــی و تروریســم را تهدیدهای 

مشترک در منطقه خواند.
جمهــوری  خارجــه  امــور  وزیــر 
قرقیزستان نیز در دیدار ظریف با تشکر 
و قدردانــی از جمهــوری اســالمی ایران 

برای ارســال کمک های بشردوستانه به 
مــردم قرقیزســتان در زمینــه مقابله با 
کرونا، خصوصاً با توجه به شرایط دشوار 
ناشــی از تحریم هــا، به روابــط فرهنگی 
و ارزش های مشــترک فیمابین اشاره و 
آمادگی کشورش را برای همکاری های 
از  حوزه هــای مختلــف  در  همه جانبــه 
جملــه کشــاورزی، تولید دارو، ســاخت 
و  کوچــک  آبــی   - برقــی  نیروگاه هــای 
متوســط و فعال سازی مجدد پروازهای 
بیــن دو کشــور مــورد تأکیــد قــرار داد. 
مســائل منطقــه خصوصاً رونــد صلح 
در افغانســتان و همکاری های دو کشور 
در حوزه هــای منطقــه ای و بین المللی 
از دیگــر موضوعــات مــورد تبــادل نظر 
وزرای امــور خارجه جمهوری اســالمی 

ایران و قرقیزستان در این دیدار بود.

وزیر دفاع در دیدار همتای تاجیکستانی:

در صادرات تجهیزات دفاعی هیچ مشکلی نداریم
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در دیدار با وزیر دفاع تاجیکســتان در 
تهــران گفــت: جمهوری اســالمی با رویکرد حل  و فصل مشــکالت و مســائل 
منطقــه بــا حضور و مشــارکت خــود کشــورهای منطقــه، هزینه زیــادی برای 
بازگشــت صلح و ثبات در منطقه متحمل شــده اســت کــه مهم ترین و البته 
جبران ناپذیرترین آنها شهادت سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم و 
افراط  گرایی بوده اســت.به گزارش ایسنا، امیر ســرتیپ حاتمی در این دیدار، 
حضور سپهبد»شیرعلی میرزا« وزیر دفاع تاجیکستان و هیأت همراه در فصل 
زیبای بهار و ایام »عید باستانی نوروز« در جمهوری اسالمی را مبارک دانست 
و گفت: امیدواریم که همچون شــروع فصل زیبای بهار، شــاهد شــروع فصل 
جدیدی در روابط و همکاری های دوجانبه با دوستان و برادران تاجیک باشیم.

وی افــزود: اگرچــه ایــران و تاجیکســتان مرز مشــترک زمینــی ندارند، 
امــا فراتــر از مرزهای تعریف شــده روابط خوبی بین دو کشــورحاکم بوده 
اســت. زبان مشــترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشــترک، دین مشترک و 

تمدن مشــترک ازجمله اشــتراکات دو کشور هســتند.امیر حاتمی با بیان 
اینکه »طی ســال های اخیر جمهوری اســالمی ایــران به رغم تحریم های 
پیشــرفت های  مختلــف  حوزه هــای  در  ســنگین  فشــارهای  و  ظالمانــه 
چشــمگیر و فــراوان داشــته اســت«، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در 
اکتبــر 2۰2۰ تحریم های تســلیحاتی جمهوری اســالمی ایــران به  موجب 
قطعنامــه شــورای امنیــت بــه پایان رســید و مــا در امر صــادرات اقالم و 
تجهیــزات دفاعی هیچ مشــکلی نداریــم. وی تأکید کرد: توســعه حضور 
داعــش و گروه هــای افــراط  گــرا در برخــی کشــورهای منطقــه موضــوع 
مهم و حساســی اســت. ما همــواره مخالفت خــود را با حضــور نیروهای 
فرامنطقــه ای در جنگ ها و درگیری های مختلف اعالم کرده ایم؛ تفاوتی 
نمی کند این حضور در سوریه، عراق و افغانستان باشد یا در جای دیگر.

 سپهبد»شیرعلی میرزا« وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز 
خرســندی از حضور در جمهوری اســالمی ایران، اراده کشــور تاجیکستان 
را بــه توســعه همکاری هــای سیاســی، نظامــی، دفاعــی و همکاری هــای 
همه جانبه با ایران اســالمی برشمرد و تصریح کرد: در طول سابقه روابط 
تاریخــی دو کشــور توانســته ایم بــا توجه بــه اشــتراکات فــراوان فرهنگی و 

اجتماعی به نتایج خوب و ارزنده راهبردی دست یابیم.
وزیــر دفاع تاجیکســتان همکاری هــای دو کشــور را در برقراری صلح، 
ثبات و امنیت منطقه بســیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان ساخت: 
مناقشــات و ناامنی هــای موجــود در منطقــه ضــرورت همکاری هــای دو 
کشــور را در مقابله با تروریســم، مبارزه با قاچاق، مواد مخدر و همچنین 

توسعه و تحکیم امنیت منطقه ای دو چندان می کند.

بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی 
بــا بیــان اینکــه پانزدهمیــن گرامیداشــت ســالروز 2۰ 
فروردین امسال در مجموعه سعدآباد برگزار می شود 
و قــرار اســت از 133 مــورد دســتاورد و پیشــرفت در 
صنعت هســته ای با حضــور رئیس جمهوری و رئیس 
ســازمان انرژی اتمی رونمایی شــود، افزود: همچنین 
12 پروژه در زمینه های مختلف از جمله کوانتوم، لیزر، 
پزشکی هسته ای، غنی ســازی توسط رئیس جمهوری 

از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می  شود.
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون ســازمان انــرژی اتمی 

گفت کــه یکی از پیشــرفت های انجام شــده در حوزه 
 IR-۹ غنی سازی، شروع تســت مکانیکی سانتریفیوژ
اســت کــه دارای ۵۰ ســو اســت. ایــن ماشــین یکــی از 
مهم تریــن ســانتریفیوژهای کامــاًل بومی ایران اســت 
که بــا روش های جدید اســتاندارد ســاخته و فعالیت 
می کنــد. ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
کوویــد 1۹ و بــه منظــور ممانعــت از بــروز مخاطرات 
احتمالی و بر اســاس تأکیدات و مقررات وضع شــده 
از ســوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، برنامــه روز ملی 
هسته ای همان طور که هر ساله برگزار می شد، انجام 

نگرفــت. پیش از ایــن قانون اقدام اســتراتژیک برای 
لغــو تحریم هــا در ایــران اجرایــی شــد که بــه معنای 
تشــدید فعالیت هــای هســته ای بــرای دســتیابی بــه 
رفــع تحریم هــا علیه کشــور بود. به ایــن ترتیب که در 
صــورت عــدم تحقــق منافــع برجامــی ایــران، تولید 
اورانیــوم غنــی شــده )بــاالی 2۰ درصــد(، اســتفاده 
ســانتریفیوژ   1۰۰۰( قدرتمندتــر  ســانتریفیوژهای   از 
IR-2M و حداقــل 174 ســانتریفیوژ IR-6( و قطــع 
دسترســی های تکمیلــی آژانــس انرژی هســته ای در 

دستور کار قرار گیرد.

 IR-9 آغاز تست مکانیکی سانتریفیوژ
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توصیه نیوزویک به بایدن درباره ایرانناصر سراج دادستان نظامی تهران شد
 خبر اول اینکه، هفته نامه نیوزویک امریکا در تحلیلی با اشاره به این که 
طبق نتایج نظرســنجی های مختلف، مردم امریکا مخالف سیاســت های 
دولت دونالد ترامپ در قبال ایران بوده اند، جو بایدن باید در راستای احیای 
قدرت رهبری جهانی امریکا، رویکرد دیپلماســی با ایران را در پیش گرفته 
و بــه توافق هســته ای بازگــردد. به گزارش ایســنا، در بخشــی از این گزارش 
آمده: در مورد سیاست خارجی ایاالت متحده، عموم مردم امریکا موضع 
خود را روشن کردند. نظرسنجی های پس از انتخابات حاکی از آن است که 
اکثریت امریکایی ها مایلند به جنگ های ابدی، پایان دهند و امنیت ملی و 
جهانی را از طریق دیپلماسی تأمین کنند. خبر موافقت امریکا و ایران برای 
گفت وگوهای غیرمستقیم برای بحث در مورد بازگشت به توافق هسته ای 
گامی در این راستا است و نشان دهنده پیشرفت خوشایند به سمت صلح 
است. نظرسنجی اخیر اکونومیست نشان داد که اکثریت امریکایی ها برنامه 
هســته ای ایران را تهدید می دانند، ۶۳ درصد از مذاکرات مستقیم با ایران 
حمایت می کنند. با نگاهی دقیق تــر، ۸۴ درصد از رأی دهندگان بایدن که 
در نظرسنجی شــرکت کردند، به همراه ۵۴ درصد از رأی دهندگان ترامپ 
از مذاکرات مســتقیم حمایت کردند. به نوشته نیوزویک، در داخل امریکا، 
فشارها در میان طرفداران بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته ای در 
حال افزایش اســت. بسیاری از این طرفداران انتظار اقدام سریعتر از سوی 
دولت جدید را داشتند و از این ترس دارند که با برگزاری انتخابات ایران در 

ماه ژوئن، فرصت برای دیپلماسی محدود شود.

FATF درخواست ندای ایرانیان برای تصویب لوایح
 خبر دیگر اینکه، حزب ندای ایرانیان با صدور نامه ای خطاب به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از این نهاد درخواست کرد تا لوایح FATF را بنا به 
مصلحت کشور تصویب کنند. به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه آمده: 
متأســفانه رویکــرد برخی از تصمیم گیــران یک بحث فنــی را به مقوله ای 
جناحــی و سیاســی بدل کرده تــا از آن خوراکی ژورنالیســتی بــرای توپخانه 
نزاع های سیاسی بسازد و منافع ملی را خرج کوبیدن حریفان جناحی کند. 
از همین رو، حزب ندای ایرانیان، با توجه به مطالعات کارشناسی و نظریات 
نخبگان و تجارب بین المللی و بر اساس دو اصل مقدسی که همیشه آن را 
نصب العین قرار داده است – یعنی تأمین منافع ملی و حقوق شهروندی 
– اعالم می دارد خواهان تصویب پیوستن به »اف ای تی اف« توسط مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت و تأخیــر در این مهــم را موجب تضییع 

منافع ملی و خالف مصالح عالیه مردم و نظام می داند.

بازداشت جاسوس اسرائیلی در آذربایجان شرقی
 دســت آخر اینکه، مدیرکل اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی گفت: 
جاســوس اســرائیلی و چنــد جاســوس در ارتبــاط با ســرویس های امنیتی 
کشــورهای مختلف در این اســتان دستگیر شــده اند.به گزارش فارس، وی 
حضــور نیروهــای تکفیری در اســتان را تکذیــب کرد ودر بخــش دیگری از 
ســخنان خــود گفــت: 19 نفر از اعضــای اصلی بانــد کالهبرداری ســازمان 
یافتــه تهیه چک هــای بانکی و جعل اســناد در اســتان آذربایجان شــرقی 
شناســایی و با همکاری دستگاه قضایی دستگیر شدند.مدیرکل اطالعات 
آذربایجان شرقی افزود: این باند با خرید معتادان و افراد بی بضاعت به نام 

آنان از بانک ها چک گرفته و چک ها را در بازار خرید و فروش می کردند.

دادستان کل کشور: برای فیلترینگ »کالب هاوس« تصمیمی گرفته نشده است
گروه سیاســی/ مراســم تکریــم و معارفه 
دادســتان نظامــی جدیــد اســتان تهران 
صبــح دیــروز سه شــنبه برگــزار شــد. در 
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از زحمــات 
غالمعباس ترکی دادستان سابق نظامی 
تهــران، ناصر ســراج به عنوان دادســتان 

جدید نظامی تهران معرفی شد.
بــه گــزارش میــزان، حجت االســالم 
والمسلمین منتظرى دادستان کل کشور 
در این مراسم با اشاره به نقش نیروهای 
مســلح در اقتــدار کشــور و اهمیت حفظ 
ســالمت و توانمندی ایــن بخش، گفت: 
سازمان قضایی نیروهاى مسلح رویکرد 
اصلی خــود را در درون دســتگاه نظامی 
و انتظامــی بایــد بــر پیشــگیرى متمرکــز 
کنــد. منتظرى با بیــان اینکه دشــمن در 
ســه جبهه عمدتاً تالش کــرده و می کند، 
گفــت: اول جبهــه نظامی بــود؛ از ترور ها 
تــا کودتا هــا و جنــگ تحمیلــی ۸ ســاله، 
تمــام تــوان خــود را بــه کار برد تــا بتواند 
نظــام را زمیــن گیــر کنــد و از بیــن ببــرد. 
کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  کل  دادســتان 
دشمن گزینه نظامی خود را مفتضحانه 
و  مســلح  نیروهــاى  اقتــدار  به خاطــر 
توانمندى فرماندهی معظم کل قوا زیر 
میــز گذاشــت و حــرف اول اقتدار کشــور 
را نیروهــاى مســلح مــی زنــد. وی جبهه 
جنگ اقتصــادی و جنگ فرهنگی را هم 
دو جبهه دیگر مورد توجه دشمن خواند. 
دادســتان کل کشــورهمچنین در حاشیه 
این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به ســؤالی در مورد رفع فیلترینگ برخی 
از سایت ها براى برخی از مشاغل و اقشار 
گفت: مدت هاســت که بحث فیلترینگ 
و رفع آن براى دستگاه ها تصویب شده و 
اعالم کردیم و دستگاه ها باید نیاز ها خود 
را اعــالم کننــد و این آمادگی را داشــتیم. 
مقدمات ایــن موضوع فراهم شــده، اما 
دســتگاه ها بــا تأخیــر انجــام دادنــد. وى 
در خصــوص احتمــال فیلترینــگ کالب 
هاوس گفت: در این خصوص تصمیمی 

گرفته نشده است.

ë  عملیاتی شــدن چهار برنامه پیشگیری
در سازمان قضایی نیروهای مسلح

حجت االسالم والمسلمین بهرامی 
نیروهــاى  قضایــی  ســازمان  رئیــس 
مســلح نیــز در ایــن مراســم گفــت: در 
امــر پیشــگیرى چهــار برنامــه ٥ ســاله 
را اجــرا کردیم، آســیب ها را شناســایی 
کردیم، آسیب زدایی کردیم و نیروهاى 
مســلح بخصــوص ســتاد کل نیروهاى 
مســلح همــکارى بســیار جــدى در این 
جهت داشــتند. وى ادامه داد: در حال 
حاضــر هم و غم خــود را روى موضوع 
دوا  آخریــن  و  گذاشــته ایم  پیشــگیرى 
برخــورد قضایــی اســت؛ بنابرایــن آن 
چیزى کــه امروز بــه آن بســیار اهمیت 
از  پیشــگیرى  موضــوع  می دهیــم 
وقــوع جــرم اســت. بهرامــی در پایــان 
ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران در 
خصوص پرونده شکایت عنابستانی از 
سرباز راهور گفت: هنوز دلیل و مدرکی 
مبنــی بــر اینکه آن ســرباز مشــکلی در 
این جهت داشــته به ما ارائه نکرده اند 
و اگــر دلیلی ارائه کننــد ما در خصوص 
ایــن موضــوع رســیدگی خواهیــم کرد. 

وى گفــت: حرف هیچ کــس نمی تواند 
دلیلــی بــرای خــود فــرد باشــد یــا باید 
شــاهد باشد یا طرف اقرار کند یا قاضی 

نسبت به موضوع علم پیدا کند.
ë آموزش 4 هزار نفر از ضابطان

غالمعبــاس ترکی، دادســتان ســابق 
نظامــی تهــران در ایــن آییــن با تشــریح 
اقدامات انجام شــده در حوزه دادستانی 
حــوزه  در  کــرد:  اظهــار  تهــران  نظامــی 
آمــوزش و نظــارت بــر ضابطــان بیــش 
از چهــار هــزار نفــر آمــوزش داشــته ایم. 
تهــران  نظامــی  ســابق  دادســتان 
افزایــش  بــه منظــور  کــرد:  خاطرنشــان 
نظــارت و استانداردســازى رفتــار، طــرح 
همــراه بــا حافظــان امنیــت را در نــوروز 
داشــته ایم و بیــش از ٧٠٠ مــورد بازید از 

اماکن نظامی و انتظامی داشته ایم.
ë  دادســتان نظامــی تهــران: بایــد تــرک

فعل ها بررسی شود
ناصر ســراج، دادستان نظامی جدید 
تهــران هــم در این مراســم عنــوان کرد: 
نیروهاى مســلح ما رکن رکینــی از نظام 
هســتند کــه نقــش بســزایی در پیــروزى 
و حفــظ انقــالب داشــته اند. وى گفــت: 

به دنبــال ایــن هســتیم که اجــازه ندهیم 
ویــروس وارد نیروهــاى مســلح شــود و 
پیشــگیرى را انجــام دهیــم و اگر ویروس 
وارد شد قطعاً با شدت برخورد خواهیم 
کــرد و اجازه نمی دهیم بــراى یک نفر از 
نیــروى مســلح ما مشــکلی ایجاد شــود. 
ســراج در پایان گفت: همــه هم و غم ما 
این اســت که ترک فعل را جدى بگیریم 
و باید ترک فعل ها بررســی شــود. ناصر 
ســراج معروف به قاضی سراج که دیروز 
به عنوان دادستان نظامی تهران کار خود 
را آغاز کرد، از قضات شــناخته شــده قوه 
قضائیه و رئیس سابق ســازمان بازرسی 
کل کشــور اســت. قاضی ســراج عالوه بر 
ایــن ریاســت دادگاه های کیفری اســتان 
تهــران، عضویت معاونت دیوان عالی و 
معاونت سیاســی - امنیتی دادستان کل 
کشــور و سمت مشاور رئیس قوه قضائیه 
ســابقه  وی  دارد.  خــود  کارنامــه  در  را 
قضــاوت پرونده های جنجالی متعددی 
را از جملــه حادثــه پــارک شــهر تهــران، 
اختالس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران 
و تخلفات مهدی هاشــمی رفسنجانی را 

در کارنامه خود دارد.

دادستان سابق نظامی تهران اعالم کرد

صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده 
هواپیمای اوکراینی

گروه سیاسی/ غالمعباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از 
صدور کیفرخواست برای »1٠ نفر از مسئوالنی« خبر داد که در سرنگونی 
هواپیمای مســافربری اوکراینی »دخیل« بودند. به گزارش ایســنا او این 
خبــر را دیــروز و در آیین معارفه دادســتان جدید نظامی  اســتان تهران 
اعالم کرد. با وجود این غالمعباس ترکی توضیحاتی بیشــتر در این باره 
ارائــه نکرده و تنها گفتــه اســت: »در دادگاه نتیجه گیری های الزم انجام 
می شود.« غالمعباس ترکی پیشتر در برنامه تلویزیونی »بدون تعارف« 
در 19 دی 99 گفتــه بــود: »متهمــان پرونده ســانحه هواپیمــای اوکراینی 
بزودی معرفی می شوند.« او در آن تاریخ هم اعالم کرده بود که پرونده 
یاد شــده در آســتانه ارســال به دادگاه اســت. ترکی در همان برنامه هم 
از وجــود 1٠ متهــم در این پرونــده خبر داده و حتی گفته بــود که در بین 
آنهــا »فرماندهــان عالی نظامی« نیــز حضور دارنــد. غالمعباس ترکی 
در اظهــارات دیمــاه خود به نــام این فرماندهان اشــاره نکرد، ولی گفت 
ایــن فرماندهــان بایــد »نظــارت و هدایت و حتــی مراقبــت« می کردند 
و بــه علــت قصور بــه دادگاه معرفی شــده اند. او در عین حــال بار دیگر 
گفت که »زنجیره ای از خطاهای انسانی« در این موضوع نقش داشته و 
منجر به شلیک اشتباه شده است. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز دیماه ســال گذشــته گفته بود کیفرخواســتی برای 

متهمان این پرونده صادر خواهد شد.
دربــاره آمــار متهمــان پرونده انهــدام هواپیمــای اوکرایــی آمارهای 
دیگری هم قبل از آن مطرح شده بود. شکراهلل بهرامی، رئیس سازمان 
قضایــی نیروهای مســلح در خرداد ماه 99 گفتــه بود: »در خصوص این 
پرونده ۶ نفر بازداشــت شــده بودند که ســه نفر از آنها با قید وثیقه آزاد 
شدند و سه نفر دیگر نیز اکنون در بازداشت به سر می برند.« بهرامی در 
همان زمان هم از مراجعه ۸٠ نفر از اولیای دم حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی و ســازمان قضایی نیروهای مسلح برای طرح دعوی خبر داده 
بود. شکراهلل بهرامی دیروز هم در حاشیه آیین معارفه دادستان نظامی 
اســتان تهــران در جمع خبرنــگاران دربــاره پرونده هواپیمــای اوکراینی 
گفت: »کار این پرونده در دادســرا تمام شــده است، کیفرخواست امضا 

شد و ان شاءاهلل در دادگاه در سال جدید رسیدگی می شود.«
ایــران  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  هــم   1۳99 اســفندماه  اواخــر 
گــزارش نهایی بررســی ســرنگونی هواپیمــای خطوط هوایــی اوکراین را 
منتشــر کرد. این ســازمان در گزارش خود اپراتور پدافند موشــکی ســپاه 
را در ســرنگونی هواپیمــای اوکرایــن مقصر دانســت. این گــزارش تأکید 
کــرده بــود که »در این ســانحه تداخل یــک فعالیت دفاعــی با عملیات 
هوانــوردی غیرنظامــی، منجــر به رویداد شــده و هر ســه بخش نظامی، 
غیرنظامــی و تعامالت بین آنها در ســانحه ســقوط بوئینگ ٧۳٧ مورد 
بررســی قرار گرفته اســت.« در این گزارش با اشــاره به دستور رئیس قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر رسیدگی سانحه مذکور از سوی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده بود: »گروه بررسی سانحه پس از 
نتایج شبیه سازی شده و استقرار سامانه های پدافندی در موقعیت های 
مشــابه، اطالعــات الزم را بــرای تحقیقــات قضایی به ســازمان قضایی 

نیروهای مسلح ارائه کرده است.«

سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
بــه ســربازان بیشــتری نیــاز داریــم، گفت: بــا توجه به 
نزدیک شدن به انتخابات، سخن گفتن درباره خدمت 
سربازی و ارائه برخی طرح ها دارای اهداف انتخاباتی 
اســت. به گزارش ایرنا، ســردار ابوالفضل شکارچی در 
نشســت خبری با اشــاره به اظهارات مختلــف درباره 
دوره سربازی، گفت: عده ای با سوءاستفاده از سربازی 
و بدون تخصص و کار کارشناســی پشــت تریبون رفته 
و وعده هــای غیر قابل تحقق می دهند که می تواند به 

امنیت کشور آسیب بزند.
وی نیــاز کشــور بــه ســربازان را بســیار پراهمیــت 
دانست و گفت: بخش اعظمی از امنیت مرزها توسط 
ســربازان عزیزمان تأمین می شــود و اگــر تنها یک روز 
ایــن نقــش را کاهش دهیم، بــا توجه بــه ناامنی ها در 
اطراف کشــور، ببینید چــه اتفاقی رخ می دهد.ســردار 
شــکارچی نیروهای مسلح ایران را مردم پایه دانست 
و گفــت: نیروهــای مســلح مــا در ســیل، زلزلــه، دفاع 
از امنیــت دریایــی و هوایی و مقابله با شــرارت امریکا 
حضــور دارنــد و نمی تــوان گفــت هرکســی کــه دلش 
خواســت ســربازی بیاید و هرکسی خواســت نه، ما در 
صــورت اجرایــی شــدن ایــن طرح ها بــه بیــش از این 

میــزان نیــروی پایور برای تأمین شــرایط فعلی داریم 
و این جدای از بحث جنگ است.ســخنگوی نیروهای 
مســلح تأمین منابع مالی را یکــی دیگر از موضوعات 
در خصوص بحث ســربازی دانست و گفت: هنوز هم 
حقوق مصوب شده سربازان تأمین نشده پس چگونه 
عــده ای حــرف از حرفــه ای شــدن ســربازی می زنند.

شــکارچی بــا اشــاره به مســائل مطرح شــده از ســوی 
برخی که ستاد کل نیروهای مسلح در جلسات بررسی 
موضوعات ســربازی شــرکت نمی کنند، گفت: تاکنون 
هیچ کسی از ستاد کل نیروهای مسلح برای شرکت در 

جلسه با موضوع سربازی دعوت نکرده است، از سوی 
دیگــر جای ســخن گفتن دربــاره موضوعات ســربازی 
جلــوی دوربین هــای خبرنــگاران و رســانه ها نیســت. 
بــا توجــه به نزدیک شــدن به انتخابات، ســخن گفتن 
دربــاره خدمت ســربازی و ارائه برخــی طرح ها دارای 
اهداف انتخاباتی اســت.وی گفــت: در هیچ جای دنیا 
درباره مباحث امنیتی به این شکل که برخی دوستان 
صحبت می کنند، ســخن گفته نمی شود از سوی دیگر 
برخی ســخن از مناظــره در این خصــوص می گویند. 
مگر امنیت ملی جای مناظره است؟ســخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح ادامه داد: بسیار متأسفم برای کسی 
که با تبلیغ، رأی مردم را جلب و خود را امین می داند 
بعــد به ســرباز ســیلی می زند، ســیلی زدن به ســرباز 
سیلی زدن به امنیت ملی کشور است.شکارچی ادامه 
داد: آن اتفاقاتی که در بابل رخ داد نیز در  شــأن ایران 
نبود و کسی حق ندارد حتی با عنوان بازپرس رفتاری 
نامناســب بــا ســربازان داشــته باشــد البته بــه ما قول 
رســیدگی داده بودند و ما از روند بررســی این موضوع 
گله مندیــم. وی گفــت: نماینــدگان مجلــس که خود 
قانونگــذار هســتند چگونه قانون را زیر پا گذاشــته و به 

سربازان سیلی می زنند؟

سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح:

ادعاها درباره دوره سربازی اهداف انتخاباتی دارد
سیلی زدن به سرباز، سیلی زدن به امنیت ملی کشور است

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی خواســتار بازنگــری در 
قوانینــی نظیر قانون مجازات اســالمی و آیین دادرســی 
کیفری شــد. به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه دیروز 
در جلســه هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــا بیان 
اینکــه یکــی از عوامــل اطالــه دادرســی، امر اختــالف در 
صالحیت های قضات رســیدگی کننده است، گفت: باید 
تالش شــود با اقدامات آسیب شناسانه و تبیین و تشریح 
دقیــق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختالفی موارد 
ناظر بر اختالف در صالحیت قضات رســیدگی کننده به 
پرونده ها به حداقل برســد و از این طریق اطاله دادرسی 
پرونده ها کاهش یابد. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه 
آرا باید به صورت متقن صادر شــود، گفــت: چه در مورد 
تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد 
می کنیــم و چــه تصمیمات در حــوزه دادگاهی کــه از آن 
به عنوان رأی یاد می کنیم، همه باید متقن گرفته شــود، 

به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعاً تأییدنظر شود.
رئیســی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دســتگاه 
قضایــی موضوعیــت دارد، گفــت: بایــد تمــام اقدامات 
را در راســتای نیــل به هــدف به حداقل رســاندن نقض 
آرا در مراجــع باالتر قضایی از جمله دیوان عالی کشــور 
معطــوف کنیــم و ممکــن اســت برای رســیدن بــه این 
مقصود قضــات عالی رتبه دیوان عالی کشــور دیدگاه ها 

و راهکار هایی از جمله موضــوع ارتقای آموزش قضات 
دادگاه های بدوی را مطرح کنند که امری کاماًل درست و 
صحیح می باشد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی 
از بخش های آسیب شناســی در دســتگاه قضایی دیوان 
عالی کشــور اســت، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی 
بــه  رســیدگی  آسیب شناســی  راســتای  در  بایــد  کشــور 
پرونده های قضایی در دادگاه های بدوی، اقدامات الزم 
را انجــام دهنــد و بــا آسیب شناســی آنها ما در دســتگاه 
قضایی اقدام به زدودن آســیب ها کنیم تا در این فرایند 

شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.
رئیســی بــا اشــاره بــه نقــش دیــوان عالــی کشــور در 
تضمین سالمت در تصمیم گیری ها و تأثیر این مهم در 
ارتقای سالمت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط 
ناســالم و نفــوذ در پرونده ها، در تصمیمات نادرســت و 
آرای دارای مشــکل متبلور می شــود لــذا تدقیق نظر در 
پرونده هــا از ســوی قضات دیــوان عالی کشــور می تواند 
این آرا و تصمیم گیری های دارای مشــکل را در دستگاه 
قضایــی به حداقل برســاند و بــه همه اصحــاب پرونده 
اثبــات کنــد که مرجعــی به عنوان دیــوان عالی کشــور با 
حضــور قضات باتجربــه و عالــم مانع از نقــش آفرینی 
هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات 
قضایی می شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل 

کارگروهی پیرامون تدوین سیاست های کیفری و جنایی 
در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگری در قوانینی نظیر 
قانون مجازات اســالمی و آیین دادرســی کیفری مبتنی 
بــر ثبات دهی به ایــن قوانین صورت گیــرد و راهکار این 
قضیــه تهیــه و تدوین سیاســت های جنایــی و کیفری با 
مشارکت دانشمندان حوزه ها و دانشگاه ها و حقوقدانان 
کشــور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ 
به گونه ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این 

سیاست های جنایی و کیفری تنظیم شود.
بــه  اثــردادن  ترتیــب  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
نقطه نظــرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشــور 
در خصوص ایجاد ســاختار متقن قضایی برای رســیدن 
به قضای اســالمی، گفت: در هــر دوره ای در قوه قضائیه 
تطوراتی در خصوص ســاختار دستگاه قضایی برای نیل 
به قضای اســالمی صورت گرفته اســت، بــرای نمونه در 
دوره ای دادسرا ها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب 
تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال 
ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب 
شده، قالب هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت 
نیل به قضای اسالمی تدوین و تنظیم شود که در این امر 
مهم نقطه نظرات قضات صاحبنظر دیوان عالی کشور 

بسیار می تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضائیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی مطرح کرد

بازنگری در قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد
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  متهم به فساد
مأمور تشکیل دولت اسرائیل شد

گروه جهان/ »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر اسرائیل با تأیید 52 
نماینــده پارلمان رژیم صهیونیســتی برای پنجمیــن دوره متوالی 
مسئول تشــکیل دولت شد. به گزارش »آسوشــیتدپرس«، »رووین 
ریولیــن«، رئیــس رژیــم صهیونیســتی در حالــی یــک روز پــس از 
نشست با سران احزاب حاضر در کنست، فرصت 28 روزه تشکیل 
دولــت را به »بنیامیــن نتانیاهو« داد که دادگاه رســیدگی به پرونده 
فســاد، کالهبرداری و رشوه نخست وزیر اسرائیل همچنان باز است 
امــا بــا مجــوز دیــوان عالــی امــکان ادامه 
فعالیت هــای سیاســی اش را دارد. به باور 
کارشناســان »ریولین« تحت فشــار شدید 
سیاســی و بــرای جلوگیــری از پنجمیــن 
انتخابــات مجبور به اعطــای اختیارات به 
»نتانیاهــو« شــده چــرا که او حتــی حاضر 
نشــد فرمــان تشــکیل دولــت را حضوری 
به نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی ابالغ کند. او در حالی که تأکید 
داشت نمی تواند فراتر از قانون عمل کند، گفت: »هیچ کاندیدایی 
شــانس واقعی برای تشکیل دولت را نداشــت و نتوانست اکثریت 
کنســت را در انتخابات به دســت آورد. من بخوبی می دانم که من 
به عنوان رئیس )جمهوری( اســرائیل نباید اختیــار را به کاندیدایی 
مــی دادم کــه در حال محاکمه اســت امــا وقتی قانون ایــن مجوز را 
می دهد من کاری نمی توانم انجام دهم. با توجه به 52 رأی موافق 
بــه »نتانیاهــو« و 45 رأی نمایندگان به »الپید«، تصمیم گرفتم بار 
دیگر شانس تشکیل دولت را به او بدهم.« برخی ناظران معتقدند 
شــرایط خــاص پرونــده کیفــری »نتانیاهــو« در دادگاه و احتمــال 
محکومیت و کنارگذاشــتن او از رأس دولت، تنها دلیل رأی اعتماد 
احــزاب »یمینا« و »امید تازه« به نخســت وزیری دوباره او بود. چرا 
که آنها امیدوارند با کنــار رفتن »نتانیاهو« قدرت به »بنت« رئیس 
حزب »یامینا« ســپرده شــود. روزنامه هــای اســرائیلی همچنین از 
مذاکرات پشت پرده »الپید« و »بنت« برای تشکیل دولت ائتالفی 

مشترک در صورت حذف »نتانیاهو« خبر داده اند.

نه
میا

ور
خا

T
A

S
S

ـما
ر ن

دو

حریت دیلی نیوز )ترکیه(
اردوغــان در واکنش به نامه گروهی 
از دریاداران بازنشســته ارتش ترکیه که 
به طرح های دولت انتقاد کرده بودند، 
بازنشســته  دریــاداران  گفت:»وظیفــه 
بیانیه هایــی  و  بنشــینند  کــه  نیســت 
منتشــر کننــد کــه بــه طــور ضمنــی از 
کودتــای سیاســی حمایــت می کننــد.« 
او به تمامی کارکنان بازنشســته دولت 

درباره چنین اقداماتی هشدار داد.

جپن تایمز )ژاپن(
اقــدام اخیــر چیــن در گســیل یــک 
نــاو هواپیما بر و پنج کشــتی اســکورت 
کــه بیــن آنهــا یــک ناوشــکن، مشــابه 
شــناورهای امریکایــی دیــده می شــد، 
بــه ســمت نزدیکــی آب هــای اوکیناوا، 
در واقع پیام این کشــور به واشــنگتن و 
توکیــو و تأکید بــر میزان تــوان و قدرت 
قــدرت  بــا  مقابلــه  در  چیــن  نظامــی 

نظامی امریکا و ژاپن است.

 الغد )اردن(
در پــی دیــدار شــاهزاده حســن بن 
طــالل، عمــوی حمزه بن الحســین، با 
ولیعهــد ســابق که دســت به شــورش 
علیه پادشــاه این کشور زده بود، حمزه 
در نامــه ای وفاداری خود را به عبداهلل 
اعــالم کــرد و نوشــت: هاشــمی هــا در 
طــول تاریــخ خود رویکردی بر اســاس 
شفقت داشته اند و هدف آنها خدمت 

به مردم بوده است. 

2036  امضای قانون پوتین تا 

]رویداد[ نکبت ]بار[ دوم: ]شکست در جنگ[ 
ژوئن ۱۹۶۷

در چنیــن فضایــی، »اســرائیل« در ژوئــن ۱۹۶۷ اقدام به شــروع جنگی کرد، 
کــه دوســت دارد آن را جنگ شــش روزه بنامد. این واقعیت برای اســرائیل 
خوشــایند نیســت کــه جنــگ ظرف دو تــا ســه روز اهداف خــود را با اشــغال 
»بلندی های جوالن ســوریه« و »کرانه باختری« و »قدس« و »سینای مصر« 
محقــق کــرد، بلکــه دوســت دارد آن را شــش روزه بدانــد چــون عدد شــش 
معنــای نمادیــن خاصی نزد »یهــود« دارد، حتی اگر عدد کوچکتر، بیشــتر و 

به صورت مستقیم به سود »اسرائیل« باشد.
بعــد از ظهــر روز دوم تجــاوز »اســرائیل« در ژوئــن ۱۹۶۷، به عنوان مدیر 
بازرگانــی »شــرکت هواپیمایی ســوریه« بــرای بدرقــه »احمد بشــیتی« وزیر 
خارجه دوران »پادشــاهی لیبی«، در پایان سفرش به »دمشق«، در فرودگاه 
مزه بــودم. »ابراهیم ماخوس« وزیر خارجه وقت »ســوریه« نیز برای بدرقه 
همتــای لیبیایی خود آمده بــود، اما وقتی دیدیم هواپیمای میهمان لیبیایی 
ما در گوشه ای از فرودگاه سوخته و افتاده است؛ در شوک بزرگی فرو رفتیم.

روایت گمشده
خاطرات یک دیپلمات

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه 
مترجم: حسین جابری انصاری
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گزارش به ترامپ خوابالو
همان گونه که بعدها از اعضای گروه مخالفان شنیدیم، بعد از اینکه کریستوفر 
فیگوئــرا، لوپز رهبرمخالفان را از حبس خانگی آزاد کرد، لوپز و گوایدو تصمیم 
گرفتنــد بــا هــم مســائل را بــه پیــش ببرنــد و امیــدوار بودنــد مقامــات کلیدی 
حکومت نیز از آنها دنباله روی کنند. تاریخ نشــان خواهد داد که اشــتباه کردند 
امــا اعتقــاد آنها بــه اینکه به محض آغــاز تحوالت، بایــد بازی را تــا آخر ادامه 
بدهنــد، غیرمنطقــی نبود. کریســتوفر فیگوئــرا بعدها از ترس بــه خطر افتادن 
جانــش از ســوی عوامل رژیم مــادورو، در یکــی از ســفارتخانه های خارجی در 
کاراکاس پناه گرفت. او سپس به کلمبیا فرار کرد؛ همسر او و همسران بسیاری 
دیگــر از مقام هــای ارشــد حکومــت مــادورو قبــاًل ونزوئــال را به مقصــد ایاالت 
متحده و اماکن امن دیگری ترک کرده بودند. من با خودم کلنجار می رفتم که 
چه ساعتی باید ترامپ را بیدار کنم و او را در جریان تحوالت ونزوئال قرار دهم. 
باالخــره تصمیــم گرفتم بعد از رســیدن به دفتــرم در کاخ ســفید و مرور همه 

اطالعاتی که تا آن لحظه در اختیار داشتیم، این کار را انجام دهم. 

 اتاقی که در آنجا 
اتفاق افتاد

 خاطرات 453 روز 2۱۹
حضور در کاخ سفید
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پاو

پوتیــن«،  »والدیمیــر  غالمــی/  بنفشــه 
رئیــس جمهــوری روســیه، اصالحــات 
در قانــون اساســی ایــن کشــور را امضــا 
کــرد. یکــی از مهم تریــن بندهــای این 
اصالحات، تغییر در قوانین انتخاباتی 
اســت که به وی اجازه خواهد داد برای 
انتخابــات  کاندیــدای  دیگــر  دوره  دو 
ریاست جمهوری شده و تا سال 2036 

در رأس قدرت بماند.
خبــری  شــبکه  ســایت  به گــزارش 
 ۱5 پوتیــن«  »والدیمیــر  »الجزیــره«، 
 )۱3۹8 مــاه  دی   25(  2020 ژانویــه 
پیشــنهاد اصالحات در قانون اساســی 
را مطــرح کــرد، این پیشــنهاد بــا وجود 
مخالفت اپوزیســیون در رفراندوم اول 
جوالی همان ســال )۱۱ تیــر ماه ۱3۹۹( 
بــه قضــاوت مــردم گذاشــته شــد. 68 
درصد از مردم روسیه در این رفراندوم 
مشــارکت کردند کــه 80 درصد از آنان 
بــه این تغییرات پاســخ »آری« دادند. 
پس از آن دوما و ســنای روســیه نیز آن 
را تأییــد کردنــد. این تغییــرات تاکنون 
منتظر امضــای »والدیمیر پوتین« بود 
که وی دوشنبه این اقدام را انجام داد.

»والدیمیــر  گــزارش  ایــن  بــر  بنــا 
پوتیــن« که از ماه اوت ۱۹۹۹ تا مه 2000 
»بوریــس  نخســت وزیر  به عنــوان 
یلتســین« وارد حلقه قدرت در روســیه 
شده بود، اولین بار سال 2000 به عنوان 
رئیس جمهوری روســیه برگزیده شد و 

بــه کاخ کرملیــن راه یافــت. او دو دوره 
متوالی این پســت را در دســت داشــت 
و بــا توجــه به منع قانونی، ســال 2008 
بــر  مــدودف«  »دیمیتــری  او،  متحــد 
زد  تکیــه  جمهــوری  ریاســت  جایــگاه 
و »پوتیــن« نیــز بــه جــای او بــه دفتــر 
ریاســت  عمــر  رفــت.  نخســت وزیری 
جمهــوری »مــدودف« تنها یــک دوره 
بــود و در ســال 20۱2 »پوتین« دیگر بار 
کلید کاخ کرملین را در جیب گذاشــت. 
بــا توجه بــه تغییــرات در مــدت زمان 
ریاســت جمهــوری در روســیه کــه از 4 
ســال به 6 ســال ارتقا یافت، انتخابات 
بعــدی روســیه ســال 20۱8 برگزار شــد 
کــه »والدیمیر« دیگر بار بــا اکثریت آرا 
برنده آن شــد. انتخابات بعدی روسیه 

نیز 2024 برگزار می شود.
روســیه  جدیــد  اساســی  قانــون 
شــهروندان این کشــور را کــه عالقه مند 
بــه در دســت گرفتــن ســمت ریاســت 
جمهوری هســتند، محدود به دو دوره 
کرده اســت و هر فرد تنها ۱2 ســال حق 
ریاســت جمهــوری را خواهــد داشــت. 
امــا این قانون عطف به ما ســبق ندارد 
ترتیــب ســال های ریاســت  ایــن  بــه  و 
جمهــوری »پوتین« را در نظــر نگرفته 
و بــه اصطالح این مــدت زمان را صفر 

کرده است. 
بــر  پوتیــن«  »والدیمیــر  بنابرایــن 
اســاس ایــن اصالحــات می توانــد، دو 

انتخابــات  کاندیــدای  نیــز  دوره دیگــر 
شود و در صورت پیروزی تا سال 2036 
در مسند قدرت باقی بماند. به گزارش 
»گاردیــن«، اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، 
»جــوزف  رکــورد  می توانــد  »پوتیــن« 
اتحــاد  بــر  ســال   2۹ کــه  را  اســتالین« 
جماهیر شوروی حکومت کرد، بشکند 
و صاحــب بیشــترین مــدت زمامداری 
در کشــورش شــود. بــا این حــال برخی 
تحلیلگــران تأکیــد کرده انــد کــه شــاید 
هنــوز خیلــی زود باشــد کــه بخواهیــم 
قضاوت کنیم رئیس جمهوری روســیه 
قصد داشــته باشــد بــاز هــم کاندیدای 
انتخابات شــود. آنها بــه طور خاص به 
ســن پوتین که امســال 6۹ ساله خواهد 

شد، اشــاره می کنند و معتقدند، تداوم 
ریاســت جمهوری او تا ســال 2036 به 
معنــای آن اســت کــه وی در ســن 85 
ســالگی کرملیــن را تــرک خواهد گفت 
کــه از نظر این تحلیلگــران غیرمنطقی 
اســت.  مخالفــان »پوتیــن«  همچنین 
قانــون  اصالحــات  از  دیگــری  به بنــد 
اساسی که به نخســت وزیران و رؤسای 
جمهــوری روســیه، مصونیــت قضایی 
مــادام العمــر می دهــد، انتقــاد دارند. 
از دیگــر بندهــای اصالحــات در قانون 
اساســی روســیه کــه مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت، بنــد »اعتقــاد بــه خدا« 
اصلــی  ارزش هــای  از  یکــی  به عنــوان 

مردم روسیه است. 
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خیــز جدیــد بیماری کرونــا درحالی در کشــور 
آغاز شده است که پیش تر مسئوالن بهداشت 
در مــورد وقــوع آن هشــدار داده بودنــد. موج 
افسارگســیخته کرونــای بریتانیایــی ســوغاتی 
اســت که به مدد ســفرهای نوروزی و در سایه 
بی اعتنایــی و ســاده انــگاری به هر ۳۱ اســتان 
کشــور راه پیدا کرده اســت. حــاال در نیمه دوم 
فروردین ماه کارزاری ســخت برپا شــده که در 
یک سوی آن مردم با دست خالی ایستاده اند 
و در سوی دیگر کرونا آن هم از نوع بریتانیایی 
عــرض انــدام می کنــد. دوبــاره آمــار مــرگ و 
میــر ســه رقمــی شــده و گروه های حســاس و 
آســیب پذیر جامعه بخصوص کادر درمان و 
سالمندان بیش از پیش در معرض خطر قرار 
گرفته اند. به اعتقاد متخصصان حوزه درمان، 
تنها راه حفاظت از جان ســالمندان به عنوان 
یکــی از گروه هــای در معرض خطــر جامعه، 
قرنطینه اســت و واکسیناســیون. آن دســته از 
سالمندان حاضر در مراکز نگهداری برخالف 
ســایر اقشــار جامعه تعطیالت را در قرنطینه 
سپری کردند و چشم روی حداقل مالقات ها 
هم بســتند به امید اینکــه از تماس با ناقلین 
بی عالمت و ابتــال به بیماری در امان بمانند. 
از سوی دیگر از اسفند ماه سال گذشته فاز دوم 
واکسیناســیون سراســری با هدف حفاظت از 
جان سالمندان در برابر بیماری کرونا در مراکز 
نگهداری از سالمندان به اجرا درآمد؛ اقدامی 
که توانســت حاشــیه ای امــن برای بخشــی از 
جمعیت ســالمند کشــور فراهم کند. اما این 
اقدام با سرعتی که تصور می شد پیش نرفت.
حاال با خیز موج چهارم بیماری کرونا، آن هم 
از نوع بریتانیایی، نگرانی از ابتالی این گروه از 

جامعه شدت گرفته است.
ë وعده واکسیناسیون تا هفته آینده

»قول داده اند تا هفته دیگر واکسیناسیون 
را آغــاز کننــد.« ایــن را مدیــر داخلــی یکــی از 
مراکز نگهــداری از ســالمندان در مرکز شــهر 
تهران می گوید. او در حالی که ســعی می کند 
اطمینان دهــد که در مرکزشــان پروتکل های 
بهداشــتی به دقــت رعایــت می شــود، ادامه 
می دهد: حتی اگر واکســن دیرتر به دســتمان 

برســد بازهــم جــای نگرانــی نیســت چــون 
دســتورالعمل های وزارت بهداشت در اینجا 

به درستی رعایت می شود.
ســعیدی کیا نیز که مســئول یکی از مراکز 
نگهداری از ســالمندان در شــمال شهر است 
از نرســیدن واکسن به دست شــان گالیه دارد. 
او می گویــد: پرســنل از ماســک و لبــاس ویژه 
استفاده می کنند و همه موارد بهداشتی برای 
حفظ ســالمت سالمندان رعایت می شود که 
ایــن موضوع هزینــه زیادی بــه مرکز تحمیل 
کرده است. تک تک این افراد همانند اعضای 
خانواده من هســتند و امیــدوارم هرچه زودتر 
واکســن الزم بــرای حفاظــت بیشــتر از آنهــا 

تأمین شود.
ë  1660 دوز واکســن در کهریــزک تزریــق شــده

است
 ۱750 حــدود  جمعیتــی  بــا  کهریــزک 
ســالمند و معلول بزرگترین مرکــز نگهداری 
شــیوع  و  می شــود  محســوب  ســالمندان  از 
می توانــد  مرکــز  ایــن  در  کرونــا  همه گیــری 
انجــام  ایــن رو  از  شــود  تبدیــل  فاجعــه  بــه 
واکسیناســیون در ایــن مرکــز در اولویــت قرار 
گرفــت. البتــه از زمــان شــیوع بیمــاری بــا به 
کارگیــری تدابیــر ویــژه از جملــه قرنطینــه و 
رعایت کامــل پروتکل های بهداشــتی در این 
مرکــز میــزان ابتال به بیمــاری کنترل شــد اما 
قرنطینه و هزینه تهیه اقالم بهداشتی شرایط 
ســختی را برای این مرکز فراهم کــرده بود. از 
این رو واکسیناسیون می تواند نیرویی جدید در 

شریان حیات این مرکز مردم نهاد باشد.
توانبخشــی  معــاون  پورفهیــم  حمیــده 
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک در ایــن بــاره به 
ایــن  ســالمندان  اغلــب  می گویــد:  »ایــران« 
مرکــز به یــک یا چند بیماری زمینــه ای مانند 
دیابــت، فشــار خــون یا بیمــاری قلبــی مبتال 
هســتند. از ایــن رو واکسیناســیون در این مرکز 
بســیار ضروری بود. مرحله اول واکسیناسیون 
در اوایل اســفندماه سال گذشــته انجام شد و 
مرحله دوم از هفته اول فروردین برای گروهی 
کــه دوز اول واکســن را دریافــت کــرده بودنــد 
شــروع شده و بتدریج در حال انجام است. در 
حــال حاضر جمعیت ســالمندی نزدیک به 
۸0 درصد و در جمعیت معلوالن نزدیک به 

7۶ درصد واکسن دریافت کرده اند. البته سن 
اغلب معلوالن بیش از ۵0 سال است و حدود 

۹0 درصد آنها بیماری زمینه ای دارند.
 او بــا اشــاره بــه اینکه از واکســن روســی در 
این مرکز استفاده شده، می افزاید: 70 درصد 
کادر درمان و همه کسانی که به عنوان پرستار، 
پدریــار یــا مادریــار در مرکز حضــور دارند هم 
واکسینه شده اند. خوشبختانه تاکنون هیچگونه 
عارضه یا مرگ ناگهانی پس از تزریق واکسن 
دیــده نشــده و آمــار فــوت ســالمندان پس از 
تزریــق واکســن نیــز تغییــری نکــرده اســت. 
پورفهیــم ادامــه می دهد: در ســه مــوج قبلی 
بیمــاری بــا وجــود رعایت همــه پروتکل های 
بهداشتی باز هم به دلیل تردد پرسنل با موارد 
مثبت بیماری میان سالمندان مواجه بودیم. 
اما پس از تزریق واکسن شرایط عمومی بهتر 
شــده و تعــداد ابتالی جدید کاهــش یافته به 
طــوری که در هفته گذشــته هیچ مورد مثبتی 
در بین ســالمندان نداشتیم. او تأکید می کند: 
افــرادی کــه واکســن دریافــت نکرده انــد یا در 
زمان تزریق، بیمار بودند یا در مرخصی به سر 

می بردند و دلیل خاص دیگری وجود ندارد.
ë واکسینه شدن 50 درصد از سالمندان

مهندس مصطفی ســراج مدیــرکل دفتر 
امــور مراکــز توانبخشــی و مراقبتــی ســازمان 
بهزیســتی با اشــاره به اینکه از زمان شروع فاز 
اول واکسیناســیون ســالمندان، حدود ۱۱ هزار 

نفر در مراکز نگهداری از سالمندان و معلوالن 
در مقابــل بیمــاری کرونــا واکســینه شــده اند، 
بــه »ایــران« می گویــد: مقــرر بــود در فــاز اول 
واکسیناســیون ۲0 هزار دوز با اولویت استفاده 
بهزیســتی  اختیــار  در  ســالمندان  مراکــز  در 
قــرار بگیرد کــه تاکنــون ۱۱ هــزار دوز در اختیار 
سازمان قرار گرفته است.در حال حاضر با این 
مقدار واکســن ۵۵ درصــد از جمعیت هدف 
ســالمندان بهزیســتی واکسینه شــده اند. این 
درحالی اســت که کل واکســن مورد نیاز مراکز 
توانبخشی و شبانه روزی بهزیستی با احتساب 
پرســنل مراکز بیش از 7۵ هزار مورد است.  او 
با تأکید بر اینکه عملکرد اســتان ها با یکدیگر 
متفاوت است، می افزاید: در برخی از استان ها 
توانســته ایم بــه پوشــش ۹0 تــا ۱00 درصــدی 
واکسیناســیون ســالمندان دســت یابیــم، اما 
متأسفانه در برخی دیگر از استان ها این عدد 
تــا ۲0 درصد کاهش یافته اســت. بــرای مثال 
در ایــالم ۱00 درصــد، مازنــدران ۱00 درصد و 
در گیــالن ۹۸ درصــد از افراد جمعیت هدف 
واکسینه شــده اند. کرمان، آذربایجان غربی و 
کردستان نیز استان هایی هستند که به پوشش 
بیــش از ۹0 درصدی دســت یافته انــد. اما در 
مقابــل در برخی از اســتان ها مانند خراســان 
شمالی، کرمانشاه، اصفهان، گلستان و تهران 
پوشــش واکسیناســیون از ۱7 درصد تا زیر ۵0 
درصــد به ثبت رســیده اســت. ایــن مدیرکل 

بهزیســتی دلیل عدم پوشــش واکسیناسیون 
در ایــن اســتان ها را چنیــن توضیــح می دهد: 
در برخــی از اســتان ها بــرای افــراد مجهــول 
الهویه و افراد فاقد شماره ملی واکسن تزریق 
نکرده اند.طبــق پروتــکل، بایــد شــماره ملی 
فرد دریافت کننده واکســن در ســامانه وزارت 
بهداشت ثبت شود. اما طی دستورالعملی که 
توســط مسئوالن وزارت بهداشــت ابالغ شده 
برای افــرادی از این دســت آنها می توانند کد 
یکتا یا شناسه ای را که سازمان بهزیستی اعالم 
می کند، بپذیرنــد. با وجود ایــن پیش بینی ها 
بازهم در چند اســتان دچار مشــکل شده ایم 
و برای این گروه واکســن تزریق نشــده اســت. 
البتــه بــا مداخله مســئوالن وزارت بهداشــت 
مقــرر شــده ایــن مشــکل بــزودی رفع شــود. 
او ادامــه می دهــد: یکــی دیگــر از دالیل عدم 
تزریق واکســن این بود که برخی از دانشگاه ها 
از واکسیناســیون افــرادی که چند ماه پیش به 
بیمــاری کرونــا مبتال شــده بودند، خــودداری 
کردنــد. در حالــی کــه پیش بینــی شــده برای 
افرادی که مدت زمان طوالنی از بهبودی آنها 

گذشته، تزریق واکسن امکان پذیر است. 
مصطفــی ســراج بــا تأکید بــر اینکــه آمار 
تزریق واکسن در تهران هنوز به عدد مطلوب 
نرســیده، می گویــد: بیشــترین تعــداد مراکــز 
نگهداری از ســالمندان در تهران قرار دارد اما 
بــا این حال آمار دریافت کنندگان واکســن در 

تهران حدود ۳۴ درصد است. 
ë کسب ایمنی در برابر کرونا زمان بر است

 مدیرکل بهزیســتی خاطرنشــان می کند: 
مراکز بهزیســتی مراکز با ریســک باال هستند. 
شروع خیز چهارم بیماری با وجود تالش های 
صورت گرفته می تواند برای افرادی که در این 
مراکــز نگهداری می شــوند، خطرناک باشــد. 
واقعیت این اســت که سالمندان در قرنطینه 
بسر می برند اما پرسنل و گروهی که مسئولیت 
نگهــداری از آنها را برعهــده دارند در جامعه 
تردد می کنند و می توانند ناقل بیماری باشند. 
متأسفانه بیشــترین میزان ابتال هم از افرادی 
اســت کــه در مراکز تــردد می کننــد. به همین 
دلیل باید به موازات سالمندان، پرسنل همه 
مراکــز نیز واکســن دریافــت کننــد و البته این 

اقدام باید به موقع صورت گیرد.
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شکست کرونای انگلیسی در خانه های سالمندان 
گزارش »ایران« از واکسیناسیون سالمندان و کارکنان آسایشگاه ها در پی شیوع کرونای انگلیسی

تب تله کابین سازی شهرداری به آتشگاه اصفهان رسید
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تکرار  طرح های تخریبی »ناژوان« و کوه »صفه« در منظر تاریخی نصف جهان

ســؤال اساســی این اســت آیا کرونا بر جامعــه ایرانی اثر 
گذاشته اســت؟ اگراثر گذاشــته کوتاه مدت است یا بلند 
مدت و ســاختاری اســت؟ اگر این اثرات ساختاری است 
بیشــتر در کجاهــا اثر گذار شــده اســت و کانــون اثر گذاری 
اش کجــا اســت؟ طبیعــی اســت و در زیســت مان نیــز 
می بینیم اثر کرونا موقتی نیســت بنیادی است و در کل 
ســاختار اجتماعی جامعــه ایرانی کرونا می تــازد. کانون 
اثر گذاری و هدف گیری کرونا کجاســت؟ در پاسخ به این 
ســؤال باید ببینیم جامعه ایرانی چگونــه صورت بندی 
شــده اســت؟ مثالً جامعه امریــکا عنصر ســرمایه داری 
و اقتصاد اصلی ترین ســاختار آن اســت. کرونــا عالوه بر 
عنصر اقتصاد و سرمایه داری، سیستم پزشکی و درمان 
را در امریکا هدف گرفته است شاید یک جنگ تمام عیار 
نمی توانســت امریکا را مســتأصل کند و تلفات بســیار و  
نابسامانی فراوان برجای بگذارد. حداقل اثرگذاری کرونا 
در حوزه سیاســی امریکا حذف رئیس جمهور قدرتمند 
امریکا بود. این کرونا بود که ترامپ را حذف کرد و بایدن 
را آورد. بایدن یک رئیس جمهوری کرونایی است. جالب 
است که بعدها بتوان این ویژگی را در رفتار و منش بایدن 
هم پیگیــری کرد که چگونــه کرونایی عمــل می کند. در 
ایران باید ببینیم مرکز نظام اجتماعی کجاســت؟ یکی 
از مراکــز حوزه دین اســت مرکزدوم حــوزه دولت و مرکز 
سوم حوزه خانواده است. چون من نظام اجتماعی ایران 
را نظام ســه پایه می دانم و کرونا سه پایه و بنیان اساسی 
نظام اجتماعی ایران را مورد حمله قرار داده است. حوزه 
دولــت را به صــورت بنیادین به چالش کشــیده و کارایی 
نظام سیاسی را مورد سؤال قرار داده است. در آغاز، کرونا 
به انســجام موقت درون نظام کمک کرد ولی در نهایت 
چون نظام سیاسی در ایران نتوانست از این انسجام ایجاد 
شده بهره ببرد مشکالتی برای نظام سیاسی ایجاد کرده 
اســت همین دوگانه جدید اصالح طلبــی و اصول گرایی 
ریشــه اش به اثرات کرونا در ســاخت سیاسی برمی گردد 
بگونه ای که همه متهم می کنند نظام سیاسی نتوانست 
کاری انجــام دهــد پــس نیاز بــه بیــان جدیــد از دولت و 
نظام سیاســی برای برون رفت از چالش ها و مشــکالت 
اقتصادی است. این مسأله را کرونا خیلی بیشتر از برجام 
نشــان داده اســت. کانون دیگر هدف گیری کرونا عرصه 
دیــن اســت. هنوزعرصــه دیــن در کرونا متمرکز شــده و 
جدایی هــای متفاوتی ایجاد می کنــد. جدایی بین مراکز 
دینی؛ دین به معنای شــریعت، مناسک و امثالهم. فی 
الواقع کرونا ناخواسته به تولید و تقویت دین فردی کمک 
می کند. دینی که براســاس ایمان اســت و ایــن نوع دین 
فردی شکل می گیرد شــاید اگر در دوره های گذشته یک 
اتفاق تاریخی موجب شــده بود دین گرایی فردی شکل 
بگیــرد در حال حاضر کرونا توانســته به ایــن عرصه وارد 
شــود و فردیت آدم ها را مهم کند. ما در آینده نه چندان 

دور با تمام تالشی که نظام سیاسی، دینی و مرجعیت و 
روحانیت خواهند داشــت ولی با یک زمزمه از نوع دین 
فردی و تکثرگرایی بزرگی در عرصه دینی مواجه خواهیم 
شد. هر چند عالمان حوزه دین داران کمک کردند، مراکز 
دینی و مســاجد را بســتند و ســعی کردند از تجمع های 
دینی اجتناب کنند تا جان انســان ها نجات پیدا کند ولی 
در نهایت یک نوع امکان بازنگری دینی برای افراد ایجاد 
کرد. کانون ســوم که کرونا مورد چالش قرار داده خانواده 
اســت خانواده ایرانی در گذشت ســالیان سال تغییرات 
مهمــی پیدا کــرده اســت مثــل تغییر ریــزش خانــواده 
گسترده، ظهور و قدرت یافتن خانواده هسته ای، اهمیت 
زنــان، اهمیــت فرزندان و ظهــور ســالمندی و امثالهم. 
کرونا خانــواده را اول کانون کرد بعد بی کانون کرد یعنی 
اول همه آدم ها برای اینکه در جامعه کســی را نبینند به 
خانواده برگشــتند. خانواده یک بار دیگر مهم شد ولی با 
اینکه خانواده مهم شد کرونا به دلیل اثر گذاری در ساخت 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودش عاملی 
برای انفجار درون خانواده شد و خانواده را به یک ساحت 
انفجاری تبدیل کرد. مسأله دوم تمرکز بسیاری از اتفاقات 
به درون خانواده مانند واگذاری آموزش به درون خانه ها، 
تفریح و بهداشــت بــه درون خانواده ها بــود در حالی که 
خانواده استعدادش را نداشت و ضعیف شده بود و اینجا 
خانــواده را بــه مرکز چالش های بنیادین دیگــر در نظام 
اجتماعی ایرانی تبدیل کرد. بنابراین خانواده اول به مرکز 
مهم تبدیل شد و بعد بی مرکز شد. در دوره جدید و بعد 
از پایان کرونا خانواده مرکز مهم چالش اجتماعی است و 

زمینه اتفاقاتی در آینده ایران خواهد بود.
در مجمــوع باید بگویم کرونــای ایرانی بر جامعه ایرانی 
اثر گــذاری مانــدگاری خواهد داشــت فقط بایــد کرونا از 
جامعه فاصله بگیرد تا ببینیم چه بر سر جامعه ایرانی 
آمــده اســت مثــل زمان جنــگ که بعــد از پایــان جنگ 
می بینیم چه نوع دگردیســی اتفاق افتاده اســت. زمانی 
که توانســتند کرونا را از طریق واکسن مهار کنند آن وقت 
شــاهد خواهیم بود کرونــا جامعه جدیدی ایجــاد کرده 
اســت کــه کمتر تناســبی بــا جامعــه قبــل از کرونــا دارد. 
آنجاست که خواهید دید یک دفعه چه اتفاقات عجیب 
و غریب می افتد؛ اولین اتفاق در حوزه سیاست است که 
از طریق جامعه به چالش های ناکارآمدی دچار خواهد 
شد. چالش دوم دین فردی است و چالش سوم خانواده 
اســت کــه تقســیم کار و جدایــی گزینی و فردیت انســان 
ایرانی ظهور خواهد کرد و بعد اینها اثراتی را در ســاخت 
فرهنــگ، اقتصــاد و مناســبات جامعــه ملــی و جهانی 
ایجــاد خواهد کرد و گــزاره هایش  را در ادبیات و فرهنگ 
و موســیقی هــم خواهیم دید به طوری کــه در آینده ما با 
نجواهای جدید در هنر و فرهنگ و موسیقی و قصه ایرانی 

روبه رو خواهیم بود. 

کرونا با جان و جهان ما ایرانیان چه کرد؟



بوتولیسم یا سموم کشاورزی؟

دلیل مرگ ماهیان خلیج گرگان همچنان در ابهام
ایران زمین – پس از مرگ هزاران فالمینگو و سایر پرندگان مهاجر در خلیج گرگان 
و تاالب میانکاله، حاال نوبت به ماهیان کفال و کپور این زیستگاه آبی رسیده است 
که بمیرند. مرگ اکنون در جنوب شرقی ساحل خزر بیتوته کرده است و هربار به 
بهانه ای جان می گیرد. یکبار به خاطر بوتولیسم بار دیگر به خاطر آلودگی آب در 
حوزه های باالدستی با سموم کشاورزی و فاضالب و بار دیگر... در نخستین روزهای 
هفته دوم تعطیالت نوروزی بود که امواج آب، نخستین دسته از ماهیان مرده را 
به سواحل خلیج گرگان در بندر ترکمن آورد. در بین این ماهیان همه گونه ای پیدا 
می شد، از ماهیان کوچک گرفته تا ماهیان بزرگ جثه؛ بیشتر از همه ماهیان کفال 
و کمتر از آن ماهیان کپور بودند که جان داده بودند. برآوردهای اولیه میزان تلفات 

را تــا 5 هــزار قطعــه ماهی تخمین 
می زد. امــا در روزهای بعدی امواج 
بازهــم ماهیــان مــرده را به ســاحل 
آورد. هرچند مشاهده الشه ماهی در 
سواحل به مقدار کم، امری معمول 
اســت اما صیادان بومی این میزان 
از تلفــات ماهــی را غیــر متعــارف 

می دانند. مدیرکل دامپزشکی گلستان پیش تر با اشاره به استمرار تلفات پرندگان 
مهاجر آبزی در خلیج گرگان به سبب ابتال به بوتولیسم نسبت به احتمال سرایت 
مرگ و میر این پرندگان به آبزیان هشدار داده بود. غالمرضا محرابی گفته بود: 
بر اساس آزمایش های مرکز بیماری شناسی سازمان دامپزشکی، علت تلفات 
پرندگان در پهنه آبی خلیج گرگان بوتولیسم است که دامنه اثرگذاری این باکتری 

فقط به پرندگان محدود نمی شود.
طبق اعالم دامپزشــکی، بر اثر بیماری بوتولیسم که از بهمن ماه تا اواخر اسفند 
9۸ و 99 در تاالب بین المللی میانکاله رخ داد، بیش از ۸۰ هزار پرنده مهاجر در ۲ 

استان گلستان و مازندران تلف شدند.
بوتولیســم نوعــی بیمــاری بــرای پرنــدگان و آبزیان اســت که بــر اثــر دو باکتری 
»کلوستریدیوم « و »بوتولینیوم« ایجاد می شود و به آن مسمومیت طبیعی هم 
گفته می شود. این باکتری ها به طور وسیع در خاک وجود داشته و برای فعالیت و 

تولید سم به گرما، منبع پروتئین و محیط بی هوازی نیاز دارند.
اما اظهارات اولیه مسئوالن دامپزشکی، سرایت بوتولیسم پرندگان مهاجر به ماهیان 
را ضعیف ارزیابی می کند چراکه فاصله زمانی زیادی بین مرگ پرندگان مهاجر و 
ماهیــان وجــود دارد. ارزیابی ها، گمانه آلودگی خلیج گرگان به ســموم کشــاورزی و 
فاضالب و مســمومیت ماهیان به این سموم را بیشتر محتمل می داند. چراکه در 
فروردین ماه اســتفاده از کود شــیمیایی در کشتزارها شیوع بیشــتری دارد. مدیرکل 
دامپزشکی گلستان در مصاحبه با ایرنا از اتمام نمونه برداری ماهیان تلف شده در 
پهنه آبی و حاشیه خلیج گرگان خبر داد و گفت که پس از تعیین نتایج آزمایشگاهی، 
علت مرگ و میر گسترده این آبزیان اعالم می شود. غالمرضا محرابی اظهار داشت: 
با پایش میدانی کارشناســان دامپزشــکی از ماهیان تلف شــده، نمونه برداری الزم 
صورت گرفته و در آزمایشگاه در دست بررسی است.  وی گفت: هر چند احتمال ابتال 
به بوتولیسم در آبزیان تلف شده وجود دارد اما سایر بیماری های ویژه آبزیان نیز در 
اولویت بررسی قرار دارد. مدیرکل دامپزشکی گلستان به آلودگی آب رودخانه های 
منتهی به خلیج گرگان اشاره کرد و گفت: افزایش سموم و مواد آلی در این فاضالب، 
کیفیــت آب خلیج گرگان را تغییر داده و برخی آبزیان از جمله کفال زودتر از دیگر 

ماهیان به این موضوع واکنش نشان می دهند.
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ایــران زمین - شــکوه و ابهت کــوه آتشــگاه در جوار 
بیشه ناژوان که بستر زاینده رود از میان آن می گذرد، 
یکــی از بی بدیل ترین مناظر تاریخــی و طبیعی در 
اصفهان اســت. قدمت بناهای خشــتی بر فراز کوه 
آتشــگاه کــه در منابــع تاریخــی اصفهان شــهره به 
»مهربیــن« بوده اســت بــه دوران پیش از اســالم و 
کهن تر از بناهای دوره ساســانی بر می گردد. برخی 
باستان شناسان با استناد به نتایج آزمایش سالیابی 
بــه روش کربــن ۱۴، آتشــگاه را یک معبــد عیالمی 
دانســته اند که بعدها تبدیل به معبد مهری شــده 
اســت. بیشــه ناژوان و نمای زیبای جایگاه آتش در 
کوه آتشگاه پیوندگاه میراث طبیعی و تاریخی است 
که حاال شــهرداری اصفهان درصــدد برآمده برای 
توســعه طرح های تفریحی که پیشــتر هم در قالب 
تله سیژ در بیشه ناژوان و هم تله کابین در کوه صفه 
تجربه کرده است، این بار تکنولوژی اتصال فضایی 
با نام ســازه های ســبک را بر فراز کوه آتشــگاه تا کوه 
قائمیــه تجربه کند. طرحی بــرای درآمدزایی با نام 
گردشــگری به قیمت دخل و تصرف در حریم یک 
اثر ثبتی که معلوم نیست چه تبعاتی برای یک اثر 

باستانی و یگانه در اصفهان داشته باشد.
ایجــاد  بــرای  شــهرداری  طــرح  ایرنــا،  به گــزارش 
تکنولوژی اتصال فضایی از فراز کوه آتشــگاه تا کوه 
قائمیــه بــرای بررســی در کمیســیون مــاده پنج به 
اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهان ارســال شــد 
امــا گویــا به دلیــل ناقص بــودن و اخذ نشــدن نظر 

جهــاد کشــاورزی، این طرح مجدد بــرای تکمیل و 
رفع نواقص به شــهرداری اصفهان فرســتاده شده 
است. همه اینها در حالی است که اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان در 
جریان این تصمیم و طرح شــهرداری برای ایجاد 
تله کابین یا اجرای طرح های مشابه در حریم یکی 
از مهم ترین و باســتانی ترین آثار تاریخی شهر قرار 

نگرفته است.
ســؤال ایــن اســت کــه شــهرداری اصفهــان چــرا و 
چگونــه بــدون توجــه به تجربــه  دوره های پیشــین 
مدیریت شــهری در اجرای تله کابین در کوه صفه 
و تبعات ناشــی از آن برای شــاه دژ و از همه مهم تر 
بــدون مشــورت نهادهــای متولــی، کارشناســان و 
باستان شناســان دوبــاره طــرح ایجــاد تله کابین  یا 
تکنولوژی هــای جدیــد اتصال فضایــی را در حریم 
کوه آتشــگاه، یکی از آثار باســتانی اصفهان و ایران 

مطرح کرده است؟
قــدرت اهلل نــوروزی، شــهردار اصفهــان پیشــتر در 
رســانه های شــهرداری اعالم کرده بــود: دامنه کوه 
قائمیه تا رودخانه زاینده رود و از آن سو کوه آتشگاه 
تــا دامنــه رودخانه می توان تله ســیژ، تلــه کابین یا 
تکنولوژی های جدید با اســتفاده از فضا ایجاد کرد 
تا افراد از تماشــای مناظر زیبای شــهر لذت ببرند. 
در ایــن بــاره مذاکراتــی انجــام شــده که امیــدوارم 
در دســتور کار قــرار گیــرد و در دوره آینده مدیریت 

شهری، به این مهم پرداخته شود.

ë میراث فرهنگی مجوز تله کابین نمی دهد
ناصــر طاهری، معــاون میراث فرهنگــی اصفهان 
دربــاره طرح اجرای تله کابین یا هر اتصال فضایی 
دیگر از کوه آتشــگاه به کوه قائمیه ابراز بی اطالعی 
کــرد و گفت: اجازه چنین کاری را نمی دهیم؛ چون 
کوه آتشــگاه ثبــت میراث اســت و عرصــه تاریخی 
محسوب می شود. این اقدامات هم بحث منظری 
و هــم بحث آســیب به اثر تاریخــی را در پی خواهد 
داشت و از این رو به لحاظ قانونی نمی توانیم مجوز 

چنین کاری را بدهیم.
طاهــری طــرح اتصــال فضایی کوه آتشــگاه بــه کوه 
قائمیــه را خام و ناپخته دانســت و افــزود: طرح های 

اینچنینــی طرح های بزرگی هســتند که بایــد در آنها 
مالحظات تاریخی و فرهنگی لحاظ شود. زمانی که 
گذر مترو از چهارباغ مطرح بود کسی با مترو مخالف 
نبــود بلکه صحبت بر ســر این بود کــه در کنار مترو و 
همــه طرح های بزرگ باید یک پیوســت مطالعات 

تاریخی و فرهنگی وجود داشته باشد.
علیرضا جعفری زند، باستان شناس و نویسنده کتاب 
»اصفهــان پیــش از اســالم« نیز دربــاره تصمیمات 
جدیــد شــهرداری اصفهــان در خصــوص اتصــال 
فضایی کوه آتشگاه به کوه قائمیه به ایرنا گفت: بنای 
تاریخی روی کوه آتشــگاه وجود دارد و بنابراین با این 
اقدام همان اتفاقی خواهد افتاد که در کوه صفه افتاد.

وی افزود: ماچا پیچو)شهری با دیواره های سنگی 
در باالتریــن نقطــه کوهی بــه همین نام در کشــور 
پرو( یک اثر تاریخی در امریکای جنوبی مربوط به 
تمدن مایا است که مردم کیلومترها برای رسیدن 
بــه آن پیــاده روی می کننــد. در واقع همیشــه فکر 
می کنند که این سختی برای دیدار، آن اثر تاریخی 

را زیباتر می کند.
این باستان شناس با تأکید بر اینکه شهرداری باید کوه 
آتشگاه را از این مسأله مجزا بداند و گفت: حفاری ها 
و کاوش های آتشگاه انجام نگرفته است. این محوطه 
بخش هایی دارد که هنوز نهفته است و بنابراین نباید 
چنین اتفاقی در آتشگاه بیفتد. همین را کم داریم که 
آتشگاه پایه تله کابین شود و پوسته نازکی هم که از آثار 

تاریخی در این مکان داریم از بین برود.
شــاهین ســپنتا از فعــاالن میراث فرهنگــی و عضو 
انجمن دوستداران اصفهان با اشاره به سازه بتونی 
که ســال ها پیــش به عنوان مخــزن آب بر فــراز کوه 
آتشــگاه در نظر گرفته شده بود، تردد بیش از اندازه 
و غیــر اصولــی در ســطح آن و همچنین ســاخت و 
ســاز در چشــم انداز کــوه آتشــگاه را از جمله عوامل 
فرسایشــی و تخریبــی دانســت که حــاال طرح هایی 
چــون تلــه کابین بــا تبدیل ایــن عرصــه تاریخی به 
ســایت تفریحــی تیرخالصــی بــرای آن محســوب 

می شود.
پیگیری خبرنگاران ایرنــا و »ایران« برای مصاحبه با 

شهرداری اصفهان درباره این طرح بی نتیجه ماند.

رسید اصفهان  آتشگاه  به  شهرداری  کابین« سازی  »تله  تب 
تکــرار  طرح های تخریبی »ناژوان« و کوه »صفه« در منظر تاریخی نصف جهان

ش
زار

گ

یرنا
ا

باد گرم جنگل های گیالن را تهدید می کند
رشــت - مدیــرکل منابع طبیعی گیــالن، با بیــان اینکه 
ســال گذشته ۲۸۷ فقره حریق و ســال قبل تر )سال 9۸(  
۲۵۶فقــره حریق در ســطح عرصه های جنگلی اســتان 
بــه وقــوع پیوســته اســت، تصریح کــرد: شــاهد افزایش 

۱۲درصدی در تعداد حریق های صورت گرفته هستیم.
بــه گــزارش ایســنا، میرحامد اختری با اشــاره بــه صدور 
هشدار هواشناســی مبنی بر وزش بادهای گرم و جنوبی 
در ارتفاعات و دامنه های استان گیالن طی امروز، اظهار 
کــرد: وزش بــاد بویــژه بــاد گــرم شــدید شــرایط را برای 

گسترش حریق در جنگل ها و مراتع فراهم می کند.
وی افــزود: با توجه به افزایش حــدود ۱۰ درجه ای دمای 
هــوای اســتان و احتمــال وزش بــاد گــرم تا پایــان هفته، 

هشــیاری حافظــان انفــال و همیــاران طبیعــت بــرای 
پیشــگیری از حریــق احتمالــی در جنگل هــای گیــالن 

مضاعف شده است.
اختری، مســاحت درگیر آتش سوزی طی سال 99 را ۴۰9 
هکتار دانســت و خاطرنشــان کرد: ســال 9۸ شاهد وقوع 
حریــق در ۵۰۱ هکتــار از اراضــی منابــع طبیعی اســتان 
بودیــم که نشــان دهنده کاهــش ۱۸ درصــدی حریق در 
ســطح اســت. وی عمــده حریق هــای به وقوع پیوســته 
را دارای عامل انســانی دانســت و یادآور شــد: متأسفانه 
تغییرات آب و هوایی، افزایش دمای هوا و وزش بادهای 
گرم شدید بویژه طی سال گذشته زمینه را برای گسترش 

حریق فراهم آورده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیالن، با اشاره به اقلیم مرطوب 
استان، غالب آتش سوزی های صورت گرفته را سطحی 
دانست و اضافه کرد: سهل انگاری مردم در عدم اطفای 
کامــل حریق در عرصه های جنگلی زمینه آتش ســوزی 
جنگل ها را ایجاد می کند، اما با تالش و آمادگی نیروهای 
یگان حفاظت منابع طبیعی، مدیریت بحران و امدادی 

و بسیجی، کلیه حریق ها در سطح مهار شده است.
وی عنــوان کرد: مردم در زمان طبیعت گردی از روشــن 
کــردن آتــش در عرصه هــای ملی خــودداری کننــد و در 
صــورت مشــاهده هرگونــه حریــق در مناطــق جنگلــی 
و مرتعــی بــا ســامانه های ۱۵۰۴ و ۱۳9 کــه به صــورت 

شبانه روزی پاسخگو است، تماس بگیرند.



7 Apr 2021  1442 سال بیست و هفتم   شماره 7597  چهارشنبه  18 فروردین 1400  24 شعبان 
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شرط تحقق هدفگذاری تورمی
تــورم درمجمــوع دارای دو علــت اصلــی اســت که ســایر 
علــل از آن نشــأت می گیــرد. نخســتین عاملی کــه باعث 
رشد تورم می شــود، بدهی دولت و کســری بودجه است، 
همــان موضوعی که دربرخی از کشــورهای دنیا نیز باعث 
تورم شده است و ریشه مالی دارد. اگر دولتی بدهی داشته 
باشد و درآمدهای آن هزینه هایش را پوشش دهد، مشکل 
زیــادی رخ نمی دهــد، اما درصورتی کــه درآمدها تکافوی 
هزینه هــا را ندهد، باعث می شــود تا دولت ها برای تأمین 
این بدهی و کسری بودجه خود به راه هایی متوسل شوند که تورم زاست که مهم ترین 
این راه ها اســتقراض از بانک مرکزی اســت. این موضوع برای کشــورهایی که کســری 

بودجه دائمی دارند، شدیدتر است.

تور گردشگری به ترکیه لغو، اما پروازها ادامه خواهد داشت
 »مقصود اسعدی سامانی« دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره آخرین وضعیت 
سفر به ترکیه، افزود: با ابالغ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا به وزارت گردشگری، تورهای 
گردشگری ترکیه لغو خواهد شد.وی ادامه  داد: با این حال پروازها برای انجام امور ضروری 
هموطنانــی که قصد ســفر به ترکیه را دارند قطع نخواهد شــد و پروازهــا به صورت رفت و 

برگشت بین دو کشور ادامه خواهد داشت.
»سید سلمان سامانی« سخنگوی وزارت کشور گفت: پس از وصول نامه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی درخصوص لغو تردد مسافری با ترکیه، موضوع به کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع شد، جمع بندی اعضای کمیته که پس 
از تعامل با پنج دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز شکل گرفت به ستاد ملی مدیریت 
کرونا ارائه و در نهایت به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.معاون هماهنگی وزارت کشور درباره 
تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیت ها در ترددهای مسافری با کشور ترکیه، افزود: بر 
اساس تصمیم ابالغی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، لغو تور ترکیه را به فوریت به همه شرکت های گردشگری ابالغ 
کند.معاون هماهنگی وزارت کشــور خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد، جمعیت هالل 
احمر نسبت به ارتقای مراقبت های بهداشتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید 
کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام فوری کند./ایرنا

»ایران« از موانع سیاسی و حقوقی فعاالن اقتصادی گزارش می دهد

تقصیر را تقسیم کنیم
تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادی با گره های مختلفی در کســب وکار خود مواجه هســتند؛ 
این گره ها از نبود فضای مناســب کســب وکار آغاز می شــود و تا مسائل حقوقی ریز و درشت 
ادامه پیدا می کند. تحریم و شیوع ویروس کرونا هم دو موضوع دیگری شدند که پیر بخش 
خصوصی را درآورده اند. حسن روحانی رئیس جمهوری در دویست و چهاردهمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 15 فروردین برگزار شد، تأکید کرد که برای تحقق شعار 
ســال »تولید؛ پشتیبانی  ها، مانع زدایی  ها« باید سخن فعاالن اقتصادی بخش خصوصی را 
شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنها برداشت. عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چه موانع سیاسی و حقوقی بر سر راه فعاالن اقتصادی 
وجود دارد که باید برای حذف آنها اقدام شود به »ایران« گفت: »همه ما به این اصل اعتقاد 
داریم که با رونق تولید، شکوفایی و پویایی اقتصاد محقق خواهد شد و بخش قابل توجهی 
از مشکالت کشور حل می شود. در حقیقت با رونق تولید و افزایش فعالیت صنایع در یک 

زنجیره پیوسته می توان به پیشرفت دست یافت.«

کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار مسکن در گفت و گو با »ایران«؛

صفحه 8

رئیس جمهوری حمایت از معیشت مردم را اولویت اصلی دولت برشمرد

تدارک بسته معیشتی برای ماه رمضان
 گروه اقتصادی |دویست و پانزدهمین 
اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد  جلســه 
بــر  موضوعــی  هــر  از  بیــش  دولــت 
معیشــت مــردم و حمایــت از اقشــار 
بــود.  متمرکــز  جامعــه  درآمــد  کــم 
بــه  روز سه شــنبه  کــه  ایــن جلســه  در 
برگــزار  جمهــوری  رئیــس  ریاســت 
شــد؛ گزارش هایــی در مــورد آخریــن 
بســته های  بــازار،  تنظیــم  وضعیــت 
حمایتــی ماه رمضــان، عملکرد نظام 
مالی و پولی کشور و تأثیر کرونا بر ایران 
و جهــان ارائــه شــد. همچنیــن رئیس 
جمهــوری یــک خبــر نیز از بســته های 
حمایتی دولتی برای ماه رمضان داد.

اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوری، حســن روحانی در 
این جلســه بــا بیــان اینکــه حمایت از 
معیشت مردم همواره اولویت دولت 
تدبیر و امید بوده است، گفت: »دولت 
حمایتــی  طرح هــای   1399 ســال  در 
مختلفی را اجرا کرد و در بودجه ســال 
1۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این 

امر اختصاص یافته است.«
رئیــس جمهوری با اشــاره به اینکه 
دولت در آســتانه ماه مبــارک رمضان 
بســته  آســیب پذیر  گروه هــای  بــرای 
معیشــتی تــدارک دیده اســت، اذعان 
تــداوم خواهــد  »ایــن کمک هــا  کــرد: 
یافــت تــا دولــت در برابــر تکانه هــای 
اقتصــادی یاریگر مردم باشــد و مردم 
آســیب پذیر  اقشــار  باالخــص  عزیــز، 
کــه  باشــند  داشــته  خاطــر  اطمینــان 
دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده 

و نخواهد کرد.«
به ایــن ترتیب برنامــه دولت برای 
چنیــن  مــردم  معیشــت  از  حمایــت 
خواهد بود که در کنــار تمام اقدامات؛ 
بــازار و  تــا پایــان ســال رونــد تنظیــم 
کمک های معیشــتی نیز ادامه داشــته 
باشــد تا تأثیــر تکانه هــای اقتصادی بر 

زندگی مردم کمتر شود.

ë  بانکی نظــام  تســهیالت دهی  الگــوی 
کشور تغییر می کند

در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی 
»سامانه الکترونیکی نظام بانکی کشور 
در زمینه کارت اعتباری« مورد بررســی 
قرار گرفت. رئیس جمهوری با قدردانی 
از اقدامــات انجــام شــده در طــول یک 
ســال گذشــته برای آماده ســازی بســتر 
ارائــه تســهیالت بانکــی بــا اســتفاده از 
کارت اعتبــاری گفت: »بی شــک الگوی 
کشــور  بانکــی  نظــام  تســهیالت دهی 
نیــز تغییــر می کنــد کــه امیــد اســت بــا 
آماده ســازی ســامانه امضای دیجیتال 
در نظام بانکی گام جدیدی در راستای 
رونــق بــازار و افزایــش تولیــد و راهبــرد 
کلی ساماندهی نظام الکترونیک کشور 

توسط نظام بانکی برداشته شود.«
روحانــی افزود: »با اجرای این طرح 
گشــایش مهمی برای تولیدکنندگان در 
زنجیره تأمین صــورت خواهد گرفت و 
هزینــه تأمین مالی بــرای تولید کاهش 
قابــل توجهــی خواهد یافت کــه یکی از 
مصادیــق بــارز مانع زدایــی از تولیــد در 

آغاز سال 14۰۰ خواهد بود.«
ë ثبات به بورس بازمی گردد؟ 

ســازمان  رئیــس  جلســه،  ایــن  در 
از  گزارشــی  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
وضعیت بازار ســرمایه درســال 1399 و 
تحلیل عوامل نوســان در این بازار ارائه 
کــرد. محمدعلــی دهقــان دهنــوی در 
حضــور رئیــس جمهــوری، برنامه های 
ایــن ســازمان را بــرای ثبات بخشــی به 
بازار و تداوم تأمین مالی تولید از طریق 

بازار سرمایه، تشریح کرده است.
او اخیــراً گفتــه بــود که رونــق بورس 
می توانــد به اجرای خوب قانون بودجه 
ســال 1۴۰۰ کمــک کنــد و ما حتمــاً این 

موضوع را پیگیری می کنیم.
ë  آثــار مدیریــت  در  ایــران  عملکــرد 

اقتصادی کرونا
بانــک  کل  رئیــس  جلســه  ایــن  در 

مرکــزی نیــز به عنــوان رئیــس دوره ای 
گروه 24 گزارشــی از جلسه این گروه که 
روز دوشــنبه بــا حضور وزیــران اقتصاد 
مرکــزی  بانــک  رؤســای  و  دارایــی  و 
صنــدوق  رؤســای  و  کشــورجهان   28
بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل 

شد، ارائه کرد.
گــزارش گــروه 24 حاکــی از اثــرات 
شــدید اقتصــادی کرونــا بــر اقشــار کم 
درآمــد جامعــه و ایجاد فقــر و بیکاری 
و همچنین مشــکالت جدی کشورهای 
عضو در تأمین واکسن مورد نیاز است.
به گفتــه رئیــس کل بانــک مرکزی، 
در مقایســه با رشــد منفی تولید در اکثر 
کشــورهای جهان، عملکــرد جمهوری 
در  گذشــته  ســال  در  ایــران  اســالمی 
مدیریت آثــار کرونا و مثبت کردن نرخ 
رشد تولید، به رغم فشارهای مضاعف 

تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.
مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 
گــروه  عبدالناصــر همتــی در نشســت 
24، ضمــن تأکید بر برخــورد منصفانه 
بانــک  سیاســی  فشــار های  از  فــارغ  و 
پــول  بین المللــی  و صنــدوق  جهانــی 
در حمایــت مالــی از کشــورهای عضو، 
خواستار گسترش همکاری ها در زمینه 
انتقال دانش فنی تولید واکسن و توزیع 
عادالنــه آن و تأمین ســرمایه و اعطای 
کــم  کشــورهای  توســعه  بــرای  منابــع 

درآمد شد.
همتــی بــه بــروز نشــانه های بهبود 
اقتصــاد جهانــی اشــاره کــرد و گفــت: 
امــروز نزدیــک بــه یــک ســال پــس از 
شــروع کوویــد19 گــرد هــم آمده ایــم و 
شــاهد نشــانه های اولیه بهبود اقتصاد 
جهانی هســتیم. اگرچه نگران طوالنی  
شــدن روند بازیابی اقتصاد بســیاری از 
کشــورهای در حال توســعه و معکوس 
گذشــته  دهــه  چندیــن  رونــد  شــدن 
کشــورهای  بیــن  همگرایــی  زمینــه  در 

ثروتمند و فقیر هستیم.

رئیــس کل بانــک مرکــزی ارتقــای 
وضعیــت دسترســی بــه واکســن را در 
ســرعت بهبود اقتصادی کشورها مؤثر 
دانســت و عنــوان کــرد: در ایــن مقطع 
زمانــی، آنچــه  بســیار حیاتــی و حائــز 
و  جهانــی  همــکاری  اســت،  اهمیــت 
انتقــال دانــش فنــی در تولیــد و امکان 
بــا  واکســن ها  عادالنــه  توزیــع  و  تهیــه 
بــه  اســت.  معقوالنــه  قیمت هــای 
دالیــل اخالقــی هــم، جــای هیچگونــه 
محدودیتــی بــرای صــادرات واکســن و 
تجهیزات پزشــکی مرتبط بــا آن وجود 
نــدارد. مــا در یــک بحــران بهداشــتی 
جهانــی قــرار داریــم و هیچ کشــوری از 

این بحران در امان نیست.
کشــورهای  در  افــزود:  او 
نیافتــه،  توســعه  و  توســعه  درحــال 
فعــاالن  و  افــراد  آســیب پذیرترین 
بخش غیررســمی اقتصاد شــدیدترین 
خســارات را متحمل شــده اند. در طول 
چنــد مــاه کوتاه، بســیاری از کشــورهای 
کــم درآمــد، دســتاوردهای اقتصــادی  
را کــه به ســختی در طــول چندین دهه  
گذشته به دست آورده بودند، از دست 

داده اند.

ë  صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک 
جهانی به البی های سیاسی توجه نکنند
رئیــس کل بانک مرکــزی در ادامه 
بــا بیــان اینکــه صنــدوق بین المللــی 
پــول و بانــک جهانــی نقــش اساســی 
در حمایــت از کشــورهای عضــو برای 
اقتصــادی  و  بهداشــتی  آثــار  تعدیــل 
همه گیــری و مراحل گوناگون بهبودی 
پــس از آن دارنــد، تأکید کرد: درســتی 
و حســن رفتار این دو نهــاد به رعایت 
از  فــارغ  و  یکنواخــت  برخــورد  اصــل 
اعضــا،  همــه  بــا  سیاســی  فشــار های 
صنــدوق  از  ایــن رو  از  دارد.  بســتگی 
و  تبعیــض  بــدون  مــی رود  انتظــار 
بــه  سیاســی  البی هــای  اثرگــذاری 

تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
اینکــه  بیــان  بــا   24 گــروه  رئیــس 
بــه  واکنش هــا  در  انعطاف پذیــری 
بحران و متناسب سازی آنها با شرایط 
کشــور، باعث هموار شدن راه بهبودی 
پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل 
از همه گیری می شــود، گفت: صندوق 
بین المللــی پــول باید به میــزان کافی 
منابع داشــته باشــد تا بتوانــد نیازهای 
هنــگام  را  خــود  اعضــای  مالــی  کالن 

خروج از بحران برآورده کند.
وی با تأکید بــر این مهم که تأمین 
ســرمایه و اعطای منابع برای توســعه 
بخــش  بایــد  درآمــد  کــم  کشــورهای 
مهمــی از واکنــش جهانــی بــه بحران 
باشــد، افزود: گروه 2۴ بشــدت از نحوه 
پیشــنهادی صندوق بــرای تخصیص 
مخصــوص  برداشــت  حــق  منابــع 
کشــورها  و  می کنــد  اســتقبال   )SDR(
را بــه اتخــاذ رویکردهــای مؤثــر بــرای 
بازیافت SDR  های بالاستفاده خود در 
راستای کمک به سایر کشورها تشویق 
کریســتالینا  جلســه  ایــن  در  می کنــد. 
جرجیــوا، رئیس صنــدوق بین المللی 
پــول و دیویــد مالپــاس، رئیــس بانک 
جهانــی نیز به نیاز کشــورهای در حال 
و  اشــاره  مالــی  حمایــت  بــه  توســعه 
پیش بینی کردند که برخی از کشــورها 
حتــی تا نیمه دوم ســال 2۰22 نتوانند 

واکسیناسیون را شروع کنند.
گفتنــی اســت گــروه 24 متشــکل از 
بیســت و چهــار کشــور از ســه منطقــه 
جغرافیایــی آفریقــا، امریــکای التیــن 
و کارائیــب و آســیا نظیــر چیــن، هند و 

ایران است.

شهرام معینی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه اصفهان
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در یکــی از بنگاه های امالک، صاحب خانه 
کــه 18 درصد قــرارداد اجــاره را افزایــش داده 
بود پس از اعالم سقف 25 درصدی اجاره بها، 
از مســتأجرش خواســته بــه بنــگاه بیایــد تــا با 
پشت نویســی قرارداد اجــاره، 7 درصــد به آن 

اضافه شود.
تعیین ســقف 25 درصدی برای اجاره بها 
که از سال گذشته و پس از شیوع کرونا، با هدف 
حمایت از مستأجران، در ستاد مقابله با کرونا 
تصویب شد و دولت آن را ابالغ کرد، نارضایتی 
مســتأجران را در پی داشته است اما مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی اعــالم کرده اند که این 
قانون امســال هم اجرا می شــود. مســتأجران 
می گویند پیش از این مصوبه می توانســتند در 
مورد میــزان افزایش اجاره بهــا چانه زنی کنند 
اما اکنون مالکان می گویند دولت سقف اجاره 
را مشخص کرده و حاضر نیستند اجاره را کمتر 

از این رقم باال ببرند. 
ë عدد رقم های کرونایی

خرداد تا شــهریور هر ســال، زمان بیشترین 
بــازار مســکن اســت. ســال  جابه جایی هــا در 
گذشته به خاطر شیوع کرونا، ستاد ملی کرونا به 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی 
را در فصل جابه جایی ها ابالغ کرد که بر اساس 
آن مالــکان در صــورت درخواســت مســتأجر، 
ملــزم به تمدیــد قــرارداد اجاره شــدند و برای 
تمدیــد قــرارداد هــم عددهایــی تعییــن شــد 
کــه صاحب خانه هــا مجــاز بودنــد اجــاره را تــا 
ســقف تعیین شــده افزایــش دهنــد و در غیــر 
این صورت مســتأجران می توانســتند از مالک 
شکایت کنند. حداکثر افزایش میزان اجاره بها 
بر اســاس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران تا 
2۵ درصد، کالنشــهرها تا 2۰ درصد و در ســایر 
شــهرها تا 1۵ درصد تعیین شــد. اکنون وزارت 
راه اعــالم کــرده که مصوبه ســتاد کرونــا درباره 
قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. 
بر این اســاس اگــر مالــکان، اجاره بهــا را بیش 
از ســقف ســتاد کرونا افزایش دهند، مســتأجر 
نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف اســت تا سه 
مــاه پــس از اعالم رســمی پایان کرونا قــرارداد 

مســتأجر را تمدیــد کند. به ایــن ترتیب اجرای 
مصوبه هشــتم تیرماه 1۳۹۹ ســتاد ملی کرونا 
و   1۴۰۰ ســال  در  اجــاره  قراردادهــای  دربــاره 
تا ســه مــاه پــس از اعــالم رســمی پایــان کرونا 
اجباری اســت. اما اینکه میزان سقف اجاره بها 
امســال هم مانند ســال گذشــته خواهــد بود یا 
خیر مســئوالن وزارت راه و شهرســازی توضیح 
دقیقی نمی دهند. در حالی  که پروانه اصالنی، 
رئیــس دفتــر اقتصــاد مســکن از پیشــنهادات 
جدید وزارت راه و شهرسازی برای تعیین عدد 
ســقف اجاره بهــا خبــر داده و اعــالم کــرده این 
پیشنهاد در ستاد کرونا در حال بررسی است اما 
معاون او علی قائدی، اظهار داشــته که سقف 

اجاره بها امسال هم مانند سال گذشته است. 
ë نرخ به نفع موجران

قرارداد اجاره قراردادی شــخصی است که 
به صورت عرف و بر اســاس توافق میان مالک 
و مســتأجر ثبت می شــود. اما با تعیین سقف 
اجاره که از ســال گذشته اجرا شد، فعاالن بازار 
مســکن این اقــدام را دخالــت دولــت در بازار 
مســکن می دانند. مستأجران هم می گویند با 
اینکه این تصمیم برای حمایت از مستأجران 
بود اما قدرت چانه زنی را از آنان گرفته است و 
مالکانی که سال های پیش اجاره بها را با رقمی 
کمتــر از 25 درصــد تمدیــد می کردنــد بــا این 
مصوبه مصر به افزایش 25درصدی اجاره بها 

هستند. 

آمار رسمی هم نشان می دهد متوسط رشد 
اجاره بها در کشــور و در شهر تهران در ماه های 
ســال گذشته بیشتر از سقف تعیین شده است 
بنابرایــن مصوبه ســتاد کرونــا عالوه بــر اینکه 
نتوانســته ســقف معینی برای افزایــش اجاره 
تعیین کند بلکه در بسیاری موارد رقم قرارداد 
اجاره را که در ســال های قبل در حد2۰ درصد 
یا کمتر از آن تمدید می شد . افزایش داده و به 

25 درصد رسانده است. 
غالمعلی فرجادی، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمــه طباطبایــی، در گفت و گو با »ایــران« با 
اشــاره به این موضوع که در ایران مســتأجران 
عمومــاً از طبقه متوســط به پاییــن و اکثر آنها 
کارگــر و حقوق بگیــر هســتند، گفــت: افزایش 
25 درصدی اجاره بها برای قشر حقوق بگیر با 
توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمدها و 
کاهش ارزش پول ملی، زیاد است و مشخص 
نیســت متولیــان ایــن عــدد را بــر چه اساســی 
ســقف  تعییــن  افــزود:  او  کرده انــد.  تعییــن 
25درصــدی برای اجاره بها بیشــتر از اینکه به 
نفع مستأجر باشد به نفع صاحبخانه ها است 
و آنهــا بــا خیال راحــت و با اســتناد به مصوبه 

قانونی نرخ اجاره بها را افزایش می دهند. 
اشــکال دیگــری کــه فعــاالن بازار مســکن 
در مــورد ســقف تعیین شــده بــرای اجاره بهــا 
افزایــش  کــه  اســت  ایــن  می کننــد،  مطــرح 
اســت  قراردادهــا  تمــام  بــرای  25درصــدی 

درحالی که ممکن است ارزش واحدی از نظر 
امکانات کمتر از این عدد برای نرخ اجاره باشد  
یا ارزش واحدی بسیار بیشتر از این عدد باشد. 
بنابراین مالکانی که ملک آنها از نظر امکانات 
ارزش باالیــی دارد، بــه هیچ وجــه زیربــار رقم 
25درصــد نمی رونــد، مالکانی هم کــه ارزش 
ملک اجاری آنها کمتر از عدد 25درصد است 
امــا می گویند چون دولــت تصویب کرده پس 

نرخ اجاره باید 25 درصد افزایش یابد. 
مشاوران امالک در مناطق مختلف تهران 
در گفت و گــو بــا »ایــران« تأکیــد می کننــد کــه 
قــرارداد اجاره ای که در بنگاه ها ثبت می شــود 
معمــوالً با گفت و گو و توافق مالک و مســتأجر 
اســت و در اکثــر موارد این مصوبه اجرا نشــده 
و قراردادها بر اســاس توافــق دو طرف منعقد 
می شود. این مصوبه بیشــتر موجب دلخوری 
و بروز اختالف اســت مثاًل در یکی از بنگاه های 
امــالک، صاحبخانــه کــه 18 درصــد قــرارداد 
اجــاره را افزایش داده بود پس از اعالم ســقف 
25درصدی اجاره بها، از مســتأجرش خواسته 
به بنگاه بیاید تا با پشت نویسی قرارداد اجاره، 
7درصد به آن اضافه شــود. به گفته مشاوران 
امالک، اگر مستأجر از نرخ اجاره راضی نباشد 
حاضر به شــکایت نیست و او ترجیح می دهد 
جابه جا شــود تا اینکه کار به دادگاه بکشــد و از 
کســی که قــرار اســت در خانــه او اجاره نشــین 

باشد، شکایت کند.

مصطفــی قلی خســروی، رئیــس اتحادیه 
مشــاوران امــالک نیــز در گفت و گو بــا »ایران« 
تأکید می کند که دولــت در مواردی نمی تواند 
مالکیــت  و  کنــد  دخالــت  قیمت گــذاری  در 
نیــز جــزو همین مــوارد اســت. او گفــت: ما به 
دولــت هــم اعــالم کردیــم کــه تعیین ســقف 
اجاره نتوانســته مشــکالت این بازار را حل کند 
و تجربــه موفقــی نبود امــا گویا دولت امســال 
هــم می خواهد آن قانــون را اجرا کند. به گفته 
خســروی این قانــون باعــث درگیری های بین 
مالک و مســتأجر می شود در حالی که بسیاری 
از مالکان منصف هســتند و شرایط اقتصادی 
را درک می کننــد و تمایلــی ندارنــد کــه در این 

شرایط مستأجر خود را تحت فشار بگذارند.
خســروی گفــت: قوانیــن و مصوبــات باید 
مالک و مستأجر را به هم نزدیک کند نه اینکه 

باعث اختالف افکنی باشد. 
ë راهکارهای دیگر را امتحان کنیم

مهــدی روانشــادنیا، کارشــناس اقتصــاد 
مســکن نیز در گفت و گو با »ایران« با اشاره به 
قیمت گــذاری در بازار اجاره می گوید: ســابقه 
قیمت گذاری در هر بخش و حوزه ای ســابقه 
موفقی نبوده اســت. نرخ گذاری 25درصدی 
بــرای اجاره بها، در شــرایط کرونا اعالم شــده 
اســت اما ممکن اســت این نرخ در سال های 
آتــی هم بــه نــرخ ثابت تبدیــل شــود و هیچ 
مالکی حاضر نباشد نرخ افزایش اجاره بها را 
کمتر از 25 درصد تعیین کنــد.او افزود: برای 
کنتــرل بــازار اجــاره و حمایت از مســتأجران 
بایــد مدل هــای جدیــد را امتحــان کنیــم. در 
دنیــا مدل هــای مختلفــی بــرای حمایــت از 
مستأجران اجرا شده است که موفق هم بوده 
اســت. ما نیز باید به دنبال راهکارهای جدید 
باشــیم نه اینکــه بــا قیمت گــذاری بخواهیم 
بــازار را کنتــرل کنیم که قطعاً ناموفق اســت. 
برای مثال برنامه اجاره داری حرفه ای یا اخد 
مالیات از مالکان چندین واحد که در دنیا اجرا 
شــده و بســیار هم موفق بوده است می تواند 
برنامــه ای بلندمدت برای کنترل بــازار اجاره 
باشــد. اجــرای روش هایی کــه در بــازار اجاره 
جــواب مثبــت پــس نــداده اســت نمی تواند 

راهکار مناسبی حتی در زمان کرونا باشد.

کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار مسکن در گفت و گو با »ایران«؛

سقف اجاره 25 درصدی به ضرر مستأجران است
با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( صورت گرفت

 آغاز عملیات ساخت ۱۳۰هزار واحد مسکن برکت 

و بهره برداری از ۳۰هزار واحد مسکن محرومین
 محمــد مخبــر رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره( صبــح دیروز در مراســم آغاز 
عملیات ســاخت 1۳۰هزار واحد مسکن برکت و بهره برداری از ۳۰هزار واحد مسکن 
محرومین با حمایت ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( با تأکید بر اینکه یکی از وظایف 
حاکمیت تأمین مســکن اســت، گفت: ســاالنه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی 
نیازمند هســتیم و در بهترین شــرایط؛ تاکنون ســاالنه حدود 8۰۰ هزار واحد ســاخته 
شــده است و بر همین اســاس با  کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مواجه هستیم.رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( از ســاخت 1۰۰ هزار واحد مســکن ملی از ســوی ســتاد 
اجرایی فرمان امام طی بازه زمانی 18ماهه خبر داد و گفت: ســاخت مســکن عالوه 
بر افزایش رفاه اجتماعی در پیشــبرد صنایع و کنترل تورم و اشــتغال نقش اساســی 
دارد و ما تمام توان خود را برای کمک به دولت در جهت رفع محرومیت و افزایش 
اشــتغال در کشــور به کار می گیریم. محمد اســالمی، وزیرراه و شهرســازی نیز در این 
مراسم از ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برای توجه به طرح های مسکن قدردانی کرد 
و گفــت: تمــام فکــر، برنامه و اراده ما این اســت که بــا رونق مســکن بتوانیم پایداری 
تولیــد را پایه گــذاری کنیم چراکه معتقدیم رونق مســکن باعث رونق تولید، توســعه 
اشــتغال، رفــاه و منزلت اجتماعی می شــود. در بخــش دیگر این مراســم طی ویدیو 
کنفرانس گزارشی از ساخت و بهره برداری پروژه های مسکن وابسته به ستاد اجرایی 
فرمــان امــام در اســتان های اصفهان، یزد، زنجان و لرســتان ارائــه و به طور همزمان 

واحدهای ساخته شده در این استان ها به بهره برداری رسید.

ë یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در انتظار صدور قبض های مالیاتی است
»محمد اسالمی« وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان مراسم آغاز عملیات ساخت 1۳۰هزار 
واحد مســکن و بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، گفت: رونق مسکن موجب رونق تولید، توسعه اشتغال، رفاه و منزلت اجتماعی 
و افزایش سطح کیفی زندگی خانواده ها خواهد بود به همین دلیل همه فکر، برنامه و اراده 
ما این اســت که با رونق مســکن بتوانیم پایــداری تولید را پایه گذاری کنیم.وی، شناســایی 
کانون تقاضا، جامعه هدف و اقدام آگاهانه برای ســاخت مسکن را از جمله سیاست های 
دولت برشــمرد و گفت: در مرحله نخســت طرح مســکن ملی ۴۳۶ هزار نفر و در مرحله 
دوم 11۰ هزار نفر ثبت نام کرده و واجد شرایط تشخیص داده شدند و ما طرح ملی مسکن 
را بــرای این جامعه هدف آغاز کردیم.وزیر راه و شهرســازی بیان داشــت: نکته مهم دیگر 
در طرح ملی مســکن این اســت که بتوانیم زمین مرغوب شــهری داشته باشیم که در این 
خصوص اقداماتی انجام شــده اســت. وی با اشــاره به اینکه 1۰ هزار پروژه در ســطح کشور 
برای مســکن تعریف شــده اســت، افزود: این پروژه ها، طرح هایی هســتند که از سوی خود 
مردم برای ساخت خانه، مجتمع سازی و همچنین مشارکت با بخش خصوصی اجرایی 
می شــود. اســالمی گفت: برای رونق مســکن در کشــور آیین نامه هایی اصالح و همچنین 
قوانینی در هیأت دولت مصوب شده که امیدواریم موجب رونق ساخت مسکن در کشور 
شــود. وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در بحث مسکن ملی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
یک چهارم پروژه ها را تقبل کرده که حرکت بسیار ارزشمندی است، همچنین بیش از یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تفاهمنامه به منظور ساخت مسکن برای دستگاه های مختلف از جمله 
فرهنگیان، شاغالن، بازنشستگان و غیره امضا کردیم که اولویت با افراد فاقد مسکن است.

وی اظهار داشت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی 
معرفی کرده ایم و از 1۹ فروردین 1۴۰۰ همه ایرانیانی که دارای ملک هستند، باید در سامانه 
ملی امالک ثبت نام کنند. اسالمی افزود: افرادی که خانه خالی یا مجتمع مسکونی خالی 
دارند می توانند آن را در طرح ملی مسکن عرضه کنند و ما زمین خالی برای ساخت وساز 

مجدد در اختیارشان قرار می دهیم.

سهیال یادگاری 
خبرنگار
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شرط تحقق هدفگذاری تورمی

تــورم درمجمــوع دارای دو علــت اصلی اســت که ســایر علل از آن نشــأت 
می گیــرد. نخســتین عاملــی که باعث رشــد تورم می شــود، بدهــی دولت و 
کســری بودجــه اســت، همان موضوعــی که دربرخــی از کشــورهای دنیا نیز 
باعث تورم شــده اســت و ریشــه مالی دارد. اگر دولتی بدهی داشــته باشد و 
درآمدهای آن هزینه هایش را پوشش دهد، مشکل زیادی رخ نمی دهد، اما 
درصورتی که درآمدها تکافوی هزینه ها را ندهد، باعث می شود تا دولت ها 
برای تأمین این بدهی و کســری بودجه خود به راه هایی متوســل شــوند که 
تورم زاســت که مهم ترین این راه ها اســتقراض از بانک مرکزی اســت. این 

موضوع برای کشورهایی که کسری بودجه دائمی دارند، شدیدتر است.
علت دیگری که به عنوان یکی از مهم ترین دالیل تورم وجود دارد و کمتر به آن 
توجه می شود، افزایش سراسری دستمزدهاست. این درحالی است که درسایر 
کشورهای دنیا با چنین پدیده ای که دریک مقطع زمانی و درابتدای سال به یک 
باره دستمزد بخش عمده ای از جامعه افزایش قابل توجهی پیدا کند، مواجه 

نیستیم و به صورت کلی این پدیده در ایران مشاهده می شود.
برهمین اساس برای سال جاری، حداقل دستمزد کارگران 39 درصد و حقوق 
کارمندان دولت نیز 25 درصد افزایش یافته است که با احتساب سایر تسهیالتی 
که افزایش می یابد می توان گفت درمجموع درسال جاری دستمزدها با رشد 
بیش از 70 درصدی مواجه شــده اســت. این درشرایطی اســت که بدون رشد 
اقتصادی و افزایش تولید، رشــد باالی دســتمزدها باعث می شود تا قیمت ها 
خود را با این افزایش دستمزد تعدیل کند، چرا که به ازای افزایش دستمزدی 
که اتفاق افتاده است، تولید افزایش نمی یابد و درنتیجه قیمت ها رشد می کند. 

رشد دستمزدها عاملی است که ارتباطی به چاپ پول ندارد.
بدین ترتیب کســری بودجه و افزایش سراســری دستمزدها علل اصلی تورم 
هســتند که سایر عوامل مانند رشــد نقدینگی از این دو عامل نشأت می گیرد. 
این درحالی است که بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل نرخ تورم دراقتصاد، 
برخالف عامل کســری بودجه با پدیده افزایش عمومی دســتمزدها آشــنایی 

چندانی ندارد و عموماً درحیطه مسئولیت های آن قرارنمی گیرد.
بنابراین حتی بدون لحاظ عامل کسری بودجه، افزایش دستمزدها می تواند 
باعث رشــد نرخ تورم درســال جاری شــود، مگر اینکه نرخ ارز درســال جاری با 
افت همراه شــود کــه دراین صورت می تواند بخش عمــده ای از اثرات عوامل 
تشــدید کننده تورم را خنثی کنــد. درواقع درصورتی که مذاکــرات برای احیای 
برجام و رفع تحریم ها به نتیجه برســد و موجب افزایش صادرات نفت شود، 
بــه افت قابل توجه نرخ ارز درکشــور منجر می شــود. با توجــه به اینکه قیمت 
کاالهــا دراقتصــاد ایران از نــرخ ارز تأثیر زیادی می پذیرد، کاهــش نرخ ارز تأثیر 
زیادی درکاهش قیمت ها خواهد داشت که درنهایت به کنترل نرخ تورم ختم 
می شــود.درچند دهه اخیر این تصــور درمیان مردم وجــود دارد که با افزایش 
دســتمزدها و درصورتی که قیمت ها ثابت باشــد، مشکل اقتصادی آنها حل 
می شــود، اما درواقعیت چنین اتفاقی نمی افتد و رشــد دستمزد خود عاملی 
برای افزایش نرخ تورم می شود. تنها با افزایش تولید است که رفاه واقعی مردم 

بهبود می یابد.
در پایــان بایــد گفــت، بــرای حل مشــکل تــورم دراقتصــاد ایــران نیازمند یک 
هماهنگی درسطح حاکمیت و قوای سه گانه هستیم تا با تصمیم گیری های 

هدفمند بتوان ریشه های تورم درکشور را ازبین برد.

 چهارشنبه 18 فروردین 1400
 سال بیست و هفتم
 شماره 7597
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 تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــا گره های 
مختلفی در کســب وکار خود مواجه هســتند؛ این 
گره هــا از نبــود فضــای مناســب کســب وکار آغاز 
می شــود و تا مســائل حقوقی ریز و درشــت ادامه 
پیدا می کند. تحریم و شیوع ویروس کرونا هم دو 
موضوع دیگری شدند که پیر بخش خصوصی را 

درآورده اند. 
حســن روحانی رئیس جمهوری در دویســت 
و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت کــه 15 فروردین برگزار شــد، تأکید کرد که 
بــرای تحقق شــعار ســال »تولیــد؛ پشــتیبانی  ها، 
مانع زدایی  هــا« بایــد ســخن فعــاالن اقتصــادی 
بخــش خصوصــی را شــنید و موانــع سیاســی و 

حقوقی را از سر راه آنها برداشت.
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت درباره اینکه چه موانع سیاسی و 
حقوقی بر سر راه فعاالن اقتصادی وجود دارد که 
باید برای حذف آنها اقدام شود به »ایران« گفت: 
»همــه مــا به این اصــل اعتقاد داریم کــه با رونق 
تولید، شــکوفایی و پویایی اقتصاد محقق خواهد 
شــد و بخش قابل توجهی از مشکالت کشور حل 
می شــود. در حقیقــت بــا رونــق تولیــد و افزایش 
فعالیت صنایع در یک زنجیره پیوسته می توان به 

پیشرفت دست یافت.«
 او ادامه داد:»در حال حاضر فعاالن اقتصادی 
با حاشــیه های مختلفی دست به گریبان هستند 
ایــن در حالــی اســت کــه توجه به حــوزه صنعت 
باعــث می شــود خیلــی از اتفاقــات حاشــیه ای از 

اطراف بخش خصوصی برداشته شود.«
ë چالش سیاسی ایجاد نکنید 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: 
»در کشــور نزدیــک بــه 100 هــزار واحــد صنعتی 
کوچک و متوســط وجود دارد که عمده اشــتغال 
و تولید کشــور با این مجموعه ها اســت و در تمام 
کشورها چنین واحدهای صنعتی بسیار ارزشمند 
هســتند، واحدهــای صنعتــی کوچک و متوســط 
توســط بخش خصوصی اداره می شوند از این رو 
دولــت در این خصوص کمترین دغدغــه را دارد 
و بخــش خصوصی تمام هم و غم خــود را برای 
حفــظ این واحدها گذاشــته اســت لــذا در مقطع 

فعلــی توصیــه می شــود سیاســتگذاران از ایجاد 
هرگونه چالش سیاســی، اقتصادی و ســایر موارد 

پرهیز کند.«
او اظهــار داشــت: »نوســانات ارزی، تحریــم، 
شــیوع ویــروس کرونا و تغییــر متنــاوب قوانین و 
مقــررات باعث شــد واحدهــای صنعتی کوچک 
و بزرگ بشدت آســیب ببینند. بدین جهت باید 
شــرایطی فراهم شــود که واحدهــای صنعتی در 
ســال 1400 آســیبی نبینند چرا که هرگونه چالش 

واحدهای صنعتی را شکننده تر می کند.«
رئیــس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: 
»یکــی از موضوعاتــی کــه همــواره بــر آن تأکیــد 
داشــته ام ایــن اســت که تقصیــر را تقســیم کنیم 
و تمــام مشــکالت را گــردن فعــاالن اقتصــادی و 
واحدهای تولیدی و صنعتی نیندازیم؛ در چنین 
شــرایطی دولــت و سیاســتگذاران به ســهم خود 
تــالش خواهنــد کــرد بــرای حــل مشــکالت گام 

بردارند و تسهیل گر باشند.«
او با بیان اینکه برخی رفتارها و مانع تراشی های 
شــده  ســبب  حقوقــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
ســرمایه گذاران از ســرمایه گذاری خــود پشــیمان 
شوند، افزود: »بیش از آنکه چالش های سیاسی و 
حقوقی برای فعاالن اقتصادی آزاردهنده باشند ، 

مانع تراشی ها به تولید آسیب زده است.«
ë کار با تغییر و تحول سیاسی سخت است 

ســهل آبادی تأکیــد کــرد: »اگــر قرار اســت در 
مباحث حقوقی کاری صــورت گیرد ما فقط یک 
خواســته داریــم و آن اجرای قانون اســت، هر آن 
چیزی که قانون مشــخص کرده اســت اجرا شود 
در این صــورت به طور قطع بخش قابل توجهی 
از مشکالت حل خواهد شد؛ به عنوان مثال طبق 
قانــون قــرار بــود 20 درصــد از درآمــد حاصــل از 
واقعی شــدن قیمت حامل های انرژی به صنایع 
اختصاص پیدا کند ولی این امر محقق نشــد، لذا 
تنها اجــرای قانون برای فعــاالن اقتصادی کافی 
اســت.«او درباره چالش های سیاســی که فعاالن 
اقتصــادی بــا آن مواجه هســتند، گفــت: »بخش 
خصوصی توان آن را دارد که موضوعات سیاسی 
در روابــط بین الملــل را پشــت ســر بگــذارد امــا 
چالش هــای سیاســی و تغییر و تحــوالت داخلی 
بشدت بر فعالیت بخش خصوصی اثر می گذارد؛ 

ما نیازمند ثبات سیاسی در کشور هستیم.«

ë خاطره صادرکننده به عمان
فعاالن بخش خصوصی به صورت تیتروار به 
برخی چالش های سیاســی و حقوقی خود اشاره 
کردنــد که توجه به نیمــی از آن می تواند خیلی از 

مشکالت تولیدکنندگان را حل کند.
یکــی از موضوعاتــی کــه فعــاالن اقتصــادی 
نســبت به آن اجماع نظر داشــتند، نبــود رایزنان 
بازرگانی فعال با کشــورهای هدف است. فعاالن 
اقتصادی که با شــرایط بســیار ســخت نسبت به 
صــادرات کاالی خــود اقــدام می کننــد در کشــور 
هدف از ســوی ســازمان توســعه تجــارت، وزارت 
امــور خارجه و ســفارتخانه ها مــورد حمایت قرار 
نمی گیرنــد و اگر برای آنها مشــکلی ایجاد شــود، 
هیــچ حامی ندارنــد و بعضاً در اکثــر پرونده های 

حقوقی شکست می خورند.
یکــی از تجار ایرانی که با عمان کار می کند، در 
خاطره ای به »ایران« گفت: »سه سال پیش برای 
صــادرات پارچــه به عمان اقــدام کــردم و زمانی 
که می خواســتم قرارداد را منعقد کنم، بخشی از 
مفــاد آن را تغییر دادم تا قرارداد برد-برد باشــد. 
بعد از مدتی که با خریدار کاال دچار مشکل شدم و 
پرونده ما به دستگاه قضا آنها رفت، متوجه شدم 
همان تغییرات بنده باعث شــد که رأی دادگاه به 
ضــرر من تمام شــود، ایــن در حالی اســت که اگر 
رایزن بازرگانی و مشاور اقتصادی در آن کشور بود، 

چنین خطایی بروز نمی کرد.«
او ادامــه داد: »در اکثــر کشــورها قــرارداد یــک 

متــن مشــخص دارد و اگر قرار اســت تغییری در 
آن صــورت گیــرد بایــد به صــورت خیلــی دقیق 
باشــد در غیر این صــورت در دادگاه ها جای دفاع 

نمی گذارند.«
ë ثبات قوانین را می خواهیم 

نکته دیگری که بین فعاالن بخش خصوصی 
بــه صورت مشــترک بیــان شــد، برجــام و بهبود 
روابط با کشورهای مختلف بود. تجار اعتقاد دارند 
که فعالیت اقتصادی تنها با چین نیست و خیلی 
از تجــار خواهان ارتبــاط با اروپا هســتند، از این رو 
برگشــت بــه برجــام با هــدف آرامــش اقتصادی 
ضــرورت دارد.مباحــث حقوقی در اکثــر فعاالن 
اقتصــادی مربوط به ثبــات قوانین بــود؛ تجار در 
گفت وگوهایشــان اظهــار می کردنــد کــه زمانــی 
می توان اقتصاد ســالم، بــا کمترین فســاد و آرام 
داشــت که قوانین ثبات داشــته باشــد. اقتصادی 
که قوانین آن هر لحظه تغییر می کند، برای هیچ 

سرمایه گذاری قابل اتکا نیست.
ë بدون رقیب نمی توان پیشرفت کرد

قاســمعلی جباری، عضو اتاق بازرگانی ایران 
هم درباره اینکه چــه  موانعی پیش روی فعاالن 
اقتصادی اســت به »ایران« گفــت: »در این حوزه 
بــا دو چالــش تجــارت خارجــی و داخلــی روبه رو 
هســتیم؛ مگر می شــود بدون ارتباط با کشورهای 
خارجی به توسعه یافتگی دست یافت؟ یا بدون 
رقیب در بازار داخلی حرکت کرد؟ توسعه نیازمند 
ارتباطات اقتصادی اســت. اگر فعاالن اقتصادی 

می خواهنــد وارد یــک بازار شــوند، باید اســتمرار 
داشته باشد تا بتوانند آن بازار را حفظ کنند، اگر به 
هر دلیلی این ارتباط قطع شود، دیگر نمی توان به 
بازار آن کشور دست یافت. بر این اساس در تمام 
تصمیم گیری هــای حقوقی و رفتارهای سیاســی 
بایــد به مباحــث اقتصــادی توجه شــود؛ اقتصاد 

کشور در گرو اتخاذ تصمیم های درست است.«
او ادامــه داد: »یکــی از چالش هایــی کــه در 
ایــن حــوزه وجــود دارد عــدم اســتفاده از افــراد 
کاردان است؛ در برخی حوزه ها افرادی فعالیت 
می کننــد کــه آگاهــی الزم ندارنــد و همیــن امر 
بیشــترین صدمــه را وارد می کنــد؛ در این میان 
بایــد تأکیــد کرد کــه در فضــای اقتصــادی رفتار 
غیرحرفــه ای برخــی تجــار هــم چالش آفریــن 
اســت. فاصله عمیقــی بین فعــاالن اقتصادی 
واقعی و فعاالن اقتصادی فرمایشی وجود دارد؛ 
این افراد باعث می شوند تجارت خارجی کشور 

بشدت آسیب ببیند.«
عضــو اتــاق بازرگانــی گفــت: »اتخــاذ برخــی 
تصمیم های اشتباه باعث شده فعاالن اقتصادی 
بخشــی از بازارهای خارجی و داخلی را از دســت 
بدهنــد. تولید و صنعت نیازمنــد حمایت جدی 
اســت و اگــر این حمایت هــا صورت نگیــرد فضا 
برای فعالیت تولیدکنندگان باقی نمی ماند. اگر ما 
کمیســیون رفع موانع تولید داریم چرا کمیسیون 
مشوق تولید و چرا کمیسیون حمایت و پشتیبانی 

از تولید نداریم؟«
ë نیازمند تخفیف های مالیاتی هستیم 

او ادامه داد: »درســت اســت که دولت از نظر 
مالــی شــرایط خوبــی نــدارد و بــه جهــت کرونا و 
تحریــم درآمدهایش بشــدت کاهش پیــدا کرده 
اســت اما در حمایت از تولید و بخش خصوصی 
چــرا تخفیــف مالیاتــی نمی دهــد؟ چــرا همواره 
بخــش خصوصی بایــد در جایگاه متهم باشــد؟ 
چرا فعاالن اقتصادی مورد اَنگ واقع می شوند؟«
جباری گفت: »اگر قرار اســت مسائل سیاسی 
و حقوقی حل شــود، بهتر اســت که به مــوارد یاد 
شده پرداخته شــود؛ بخش خصوصی واقعی در 
سخت ترین شرایط در حال کار کردن است، از این 
رو بــه جای آنکه آن را به تعزیرات و دادگاه ببریم 
بهتــر اســت بســتری آرام بــرای فعالیــت فراهم 

کنیم.«

»ایران« از موانع  فعاالن اقتصادی گزارش می دهد 

تقصیرها را تقسیم کنیم
مرجاناسالمىفر

خبرنگار

شهراممعینی
عضوهیأتعلمیدانشگاهاصفهان
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 شرط داوری 

جایگزین رسیدگی قضایی 

در بســیاری از مواقــع بــه هنــگام انعقــاد قــرارداد بــا ایــن بنــد مواجــه 
می شــویم که »هر گونه اختالف ناشــی از این قرارداد از طریق مراجعه 
به داوری حل و فصل خواهد شد«، در این نوشته به این پرسش پاسخ 
می دهیــم که در صورت وجود شــرط داوری در قــرارداد چه تصمیمی 

باید گرفت.
از لحــاظ تاریخــی داوری، بــر دادگســتری مقدم بــوده اما بــا ایجاد قوه 
قضائیــه نقــش داوری کمرنگ شــد. یکــی از ابعاد حاکمیــت دولت ها 
حــل و فصــل اختالفات اســت و قــوه قضائیــه به عنــوان یکــی از قوای 
حاکمیت دولت - کشــور این مهم را عهده دار است. با توجه به کثرت 
پرونده ها و کند بودن ســرعت رســیدگی در دادگاه هــا به علت محدود 
بودن امکانات برای رســیدگی به حجم باالی دعاوی، بســیاری از افراد 

بار دیگر به داوری رو می آورند.
ë ماهیت داوری

داوری به عنــوان یکــی از راه هــای جایگزین رســیدگی قضایــی، نهادی 
غیردولتــی و خصوصــی اســت کــه افــراد بــا توافق بــرای حــل و فصل 

اختالفات موجود یا آتی به آن مراجعه می کنند.
طرفیــن با درج شــرط داوری در قراردادشــان به طــور موقت حق خود 
بــرای مراجعه بــه دادگاه را معلق کرده و در صــورت مراجعه، دعوی 
آنهــا پذیرفته نمی شــود و بــرای حل اختــالف باید بــه داوری مراجعه 
نماینــد. داور پــس از مراجعــه طرفیــن اقــدام بــه صــدور رأی کــرده و 
ایــن رأی قطعــی و نهایــی اســت و طرفیــن نمی تواننــد نســبت به آن 

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نمایند.
ë مزایا و معایب داوری چیست؟

ســرعت در رســیدگی، صرفه اقتصادی، انعطاف در رســیدگی، تعیین 
داور توســط طرفیــن، حفــظ محرمانگــی، تخصصــی بودن رســیدگی، 
واقعــی بــودن حل اختــالف، مقبولیت رأی صادره، قطعــی بودن رأی 
صادره و قابلیت اجرا در خارج از کشوراز مزایای داوری است اما امکان 
ابطــال رأی صــادره، نبود امــکان صدور قرار تأمین خواســته و دســتور 
موقت، امکان آشنا نبودن داور با حقوق و قوانین از معایب آن است.

داور منتخــب طرفیــن می توانــد شــخص حقیقــی یــا حقوقــی باشــد، 
در حالــت اول داور مــوردی و در حالــت اخیر داوری ســازمانی اســت. 
همچنین تعداد داوران ممکن اســت منفرد یا متعدد باشــد که حالت 
اخیر را داوری هیأتی گویند و تعداد هیأت داوران ممکن اســت فرد یا 

زوج باشد.
ë آیا شرط داوری را بپذیریم؟

 همان گونه که اشاره شد، داوری در کنار مزایای متعددی که دارد دارای 
معایبی نیز هســت و سنجش این مزایا و معایب مبنای پاسخگویی به 
ســؤال فوق اســت. در هر قرارداد بر اساس شــرایط موجود در آن مورد 
خاص برخی از این مزایا و معایب پررنگ تر و برخی از آنها کم رنگ تر 
اســت و همین امر ســبب شــده تــا متخصصــان حقــوق داوری نتوانند 

پاسخی قاطع و کلی به این سؤال بدهند.
در جایــی که موضوع در معــرض تضییع بوده یا رســیدگی به موضوع 
فوریت داشــته باشــد و عدم اخذ قرار تأمین خواســته یا دســتورموقت 
موجــب غیرقابل اجرا شــدن رأی صادره شــود گنجاندن شــرط داوری 
خطر بزرگی است و در این موارد رأی داور مانند نوشدارو بعد از مرگ 

است.
در صورتــی کــه داور منتخــب طرفیــن فاقــد اطالعات حقوقی باشــد، 
توصیــه می شــود از قبــول داوری آن شــخص خــودداری شــود تا خطر 

ابطال رأی یا تضییع حقوق طرفین کاهش یابد.
در مواردی که رســیدگی جنبه تخصصی و فنی داشــته باشــد ارجاع به 
داور متخصــص آن فــن به شــرط آشــنایی با حقــوق و قوانیــن توصیه 

می شود.
 در قراردادهایــی کــه اجرای آن در داخل کشــور ممکن نیســت و محل 

اجرا خارج از کشور است ارجاع به داوری ضروری است.
در قراردادهایــی کــه محرمانگــی اطالعــات در آن مهــم اســت شــرط 
داوری بــه علــت محــدود بــودن افــرادی کــه در جریــان پرونــده قــرار 

می گیرند، تجویز می شود.
مشورت با وکیل متخصص حوزه حقوق داوری و دریافت راهنمایی از 

وی نیز توصیه آخر است.
ë داوری اجباری را نمی توان نپذیرفت

اســاس داوری را اراده و اختیــار طرفین تشــکیل می دهد و در جایی که 
شرط داوری به صورت الزامی به  طرفین تحمیل شود و طرفین اختیار 
تعیین داور را نیز نداشــته باشــند، رســیدگی مذکور را نمی توان داوری 
دانســت چراکه داوری باید اختیاری باشــد و طرفین حق انتخاب برای 
مراجعه یا عدم مراجعه به آن را داشــته باشــند. داوری اجباری، خود 
بر دو قســم اســت، گاهی تعییــن داور در اختیار طرفین اســت و گاهی 
قانون عالوه بر الزام برای مراجعه به داوری، داور را نیز از پیش تعیین 

کرده است.
ë آیا در قانون حمایت خانواده 1391 داوری نیست؟

بر اســاس مــاده 27 قانون مذکــور: »در همه موارد درخواســت طالق، 
بجز طالق توافقی، دادگاه باید به  منظور ایجاد صلح و سازش موضوع 
را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران 
رأی صــادر و چنانچــه آن را نپذیــرد، نظریــه داوران را بــا ذکــر دلیل رد 
کند.« داوری موضوع این ماده نیز اجباری بوده است و به همین علت 
نباید آن را داوری دانســت، ضمن اینکه نظر داوران موضوع این ماده 
قاطــع دعوا نیز نیســت، درحالی کــه در داوری رأی صادره توســط داور 
الزم االجرا بوده است و جز در موارد خاص، دادگاه نمی تواند از اجرای 

آن امتناع نماید.
ë آیا می توان به رأی داور اعتراض کرد؟

قطعیت رأی داور، خواست طرفین بوده و اراده آنها بر این است که با 
صــدور رأی توســط داور، اختالف خاتمه یافتــه و محاکم قضایی در آن 

دخالت نداشته باشند.
بــا وجــود قطعیــت رأی داوری، الزم اســت امــکان درخواســت ابطال 
آن در مــوارد محدود وجود داشــته باشــد زیرا این مســأله کــه رأی داور 
بــا رعایت اصول مهم دادرســی صادر شــده باشــد نیز مورد خواســت 
طرفیــن بوده و الزم اســت امــکان اعتراض بــه رأی داور به علت عدم 
رعایــت اصول مهــم، جهــت اطمینــان از رعایت بی طرفــی، انصاف، 

عدالت و... وجود داشته باشد.
پذیرش مطلق قطعیت رأی داوری، این خطر را دارد که ممکن است 
قواعــد حقوقــی مهــم و مؤثــر بر نتیجــه اختــالف، نقض شــود و نتوان 
جلــوی اجــرای رأی صــادره را گرفــت. ایــن احتمــال وقتــی خطرناکتر 
می شــود که داور از قواعد حقوقی اطالع دقیقی نداشــته باشــد به  این  
علــت که امــکان دارد رأی داوری توســط افراد فنی و نه توســط داوران 

حقوقدان، صادر شود.
اگرچه طرفین با درج شــرط داوری در قرارداد، به داور اختیار رسیدگی 
داده  و بایــد بــه نتایج آن پایبند باشــند، اما این رضایت به این نیســت 
که هر حکمی با هر روشــی صادر شــده باشــد طرفین را پایبند کند و در 
مــوارد معیــن، طرفین می تواننــد رأی داور را نپذیرند و به آن اعتراض 

نمایند. این موارد محدود و معین است.

شمار قربانیان وقوع سیالب مرگبار در اندونزی و تیمور شرقی به ۱۵7 نفر رسیده 
است.

به گزارش روزنامه گاردین، بنابر اعالم مقامات، دســت کم ۱۵7 نفر بر اثر وقوع 
ســیالب و رانش زمین در اندونزی و تیمور شــرقی جان خود را از دســت داده و 

تعدادی دیگر  ناپدید هستند.
آژانــس مدیریــت بالیا در اندونزی اعالم کرد در تعدادی از جزایر دوردســت در 

نزدیکی تیمور شرقی ۱۳۰ مورد مرگ را ثبت کرده است.
امدادگــران اندونــزی در تالش برای یافتن بیش از 7۰ نفر هســتند که وضعیت 
آنــان مشــخص نیســت و ایــن درحالی اســت کــه قطعی بــرق، مســدود بودن 
جاده هــا، صعــب العبور بودن مناطق حادثه دیــده و همچنین وضعیت جوی 

نامساعد، عملیات امدادرسانی را با مشکل روبه رو کرده است؛بارش باران های 
سیل آسا موجب وقوع سیالب و رانش زمین شد که حجم باالیی از گل و الی را 
به جا گذاشــت، ســیالب و رانش زمین موجب شکسته شــدن و سقوط درختان 
شــد و هزاران نفر را مجبور کرد تا در پناهگاه اســکان یابند.  بنابر اعالم مقامات 
اندونزی در این حادثه هزاران خانه و همچنین بیمارستان و پل ها خسارت دیده 

یا تخریب شده و بیش از ۱۰ هزار نفر  مجبور به ترک خانه های خود شده اند .

 قـــــتل 
با شمشیر سامورایی

پلیــس بــا کشــف 6 جســد در خانه ای 
واقــع در داالس امریــکا فرضیه قتل و 

خودکشی را مطرح کرد.
ایالتــی  پلیــس  کرایــم،  گــزارش  بــه 
اعضــای  از  یکــی  می دهــد  احتمــال 
خانواده 5 نفر دیگر را کشــته سپس به 

زندگی خود پایان داده است.
این در حالی اســت که یکی از دوستان 

ایــن خانواده به پلیس گفته دوســتش 
کــه جوانــی 2۰ ســاله بــوده چنــد روز 
قبــل از مــرگ بــه او گفتــه بــود کــه بــا 
بــرادر دیگرش تصمیم به خودکشــی 
گرفته اســت و به نظر می رســد پس از 
قتل عام خانوادگی دســت بــه این کار 

زده است.
از ســوی دیگر یکــی از دو برادر قربانی 

در ایــن قتل عام در پســت فیس بوک 
خود نوشــته بــود که با بــرادر دیگرش 

تصمیم به خودکشی گرفته است.
می دهــد  نشــان  پلیــس  اطالعــات 
قربانیان شامل پدر، مادر، مادربزرگ، 
کــه  اســت  بــوده  بــرادر  دو  و  خواهــر 
مرگشــان فرضیــه قتل و خودکشــی را 

تأیید می کند.
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 قتل عام خانوادگی 
در داالس

پســر 2۰ ســاله ای که یکی از اقوام خود را با ۳5 
ضربــه شمشــیر ســامورایی به قتل رســانده بود 
دســتگیر شــد. به  گــزارش فاکــس نیــوز، متهم که 
»ایســایا جونــز« نام دارد قربانی 76 ســاله خــود را که 
از اقوام دور پدری اش اســت با ۳5 ضربه شمشــیر سامورایی 
درخانــه ای در شــیکاگو بــه قتل رســانده اســت. اطالعات پلیس شــیکاگو نشــان 
می دهد قاتل که پسری تنها و یتیم بوده از کودکی در خانه قربانی زندگی می کرده 
و پــس از ایــن جنایــت گریخته ،امــا یکی دیگــر از اعضای خانواده جســد خونین 
قربانی را در خانه اش یافته و از پلیس درخواســت کمک کرده اســت. ســخنگوی 
پلیس شــیکاگو بیان کرد که قاتل فراری را چند ســاعت پس از جنایت دســتگیر 
کــرده ودر حالــی که لباس هایش غــرق درخون بوده به قتل وحشــیانه قربانی با 

شمشیرسامورایی اعتراف کرده ،اما انگیزه خود را بیان نکرده است. 

 افزایش قربانیان سیل 
در اندونزی

در حمله افراد مسلح به یک زندان 
در نیجریــه، بیــش از 1۸۰۰ زندانــی 
گفتــه  بــه  شــدند.  فــرار  بــه  موفــق 
مقام هــا، تاکنــون ۶ زندانــی خــود 
را معرفــی کرده انــد و از جمــع کل 
زندانیان هم 3۵ نفر در زندان باقی 

مانده بودند.
مهاجمان  بی بی ســی،  گــزارش   به 
مســلح ابتدا با منفجر کردن بخش 
اداری زندان توانستند وارد محوطه 

حیاط زندان شهر اوری شوند و پس 
از آن درهــای بازداشــتگاه را به روی 

زندانیان گشودند.
جدایی  طلب  گــروه  نیجریه  پلیس 
»بومیــان بیافــرا« را مســئول ایــن 
حمله دانسته است. اما آن طور که 
گزارش شده این گروه نقش داشتن 

در این حمله را رد کرده است.
نیجریــه  زندان هــای  ســازمان 
می گوید در جریان این واقعه 1۸۴۴ 

زندانی موفق به فرار شده اند.
ایــن ســازمان در اطالعیــه ای گفته 
افــراد  آوریــل،   ۵ دوشــنبه  بامــداد 
شاســی بلند  وانت هــای  با  مســلح 
و اتوبــوس در حالی که تســلیحات 
سنگین داشــتند ابتدا به ساختمان 
اداری زنــدان اوری حملــه کردنــد و 

سپس وارد محوطه زندان شدند.
گفتــه  هــم  پلیــس  ســخنگوی 
ســالح هایی  بــه  حتــی  مهاجمــان 

چــون راکت انداز، مسلســل و مواد 
منفجره مجهز بوده اند.

رئیس جمهوری  بوهــاری،  محمدو 
»اقدامــی  را  واقعــه  ایــن  نیجریــه 
تروریســتی« خوانده که بــه گفته او 
از سوی »آنارشیســت ها« رخ داده 
است. او به نیروهای امنیتی دستور 
داده که مهاجمان و زندانیان فراری 

را تحت تعقیب قرار دهند.
ســخنگوی گــروه بومیان بیافــرا به 

اتهام هایی  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
که دولــت نیجریه متوجه این گروه 
کــرده و آن را مســئول ایــن حملــه 

دانسته »دروغ« است.
ایالت ایمو در نیجریه مدت هاست 
که پایــگاه گروه هــای جدایی طلب 
معرفی شــده چــرا که روابــط میان 
دولت مرکزی و بومیــان ایگبو این 
چالــش  بــا  مدت هاســت  منطقــه 

جدی روبه رو است.  

6 سال زندان به خاطر سنگ پرانی

گروه حوادث/   مادر و پسر 5 ساله ای که قصد 
ســوار شــدن به پله برقی داشــتند بــر اثر گیر 

کردن پایشان داخل پله ها مجروح شدند. 

گروه حوادث / فروشــنده مشروبات الکلی 
کــه باعث کــوری چشــم مردی شــده بود، 
از ســوی قضات شــعبه ۱2 به دیه و حبس 

محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونده از اســفند ســال 
98 بــا شــکایت مــرد ۴7 ســاله ای به نــام 
بهنــام آغاز شــد که مدعی بــود برای یک 
میهمانی شــبانه از فردی به نام ســیامک 
مقداری مشــروبات الکلی خریده اما پس 
از مصرف چشــمانش کور شــده اســت. او 
در تشــریح ماجرا گفت: چند روز قبل من 
میزبــان چنــد نفر از دوســتانم بــودم و به 
همین خاطر از پسر جوانی به نام سیامک 
که ساقی مشروبات الکلی است، مشروب 
خریدم. مشــروب را خوردیــم و میهمانی 
که تمام شــد پس از ساعاتی متوجه شدم 
کــه حالــم خــوب نیســت و چشــمانم تار 
می بینــد حتــی رنگ هــا را هم تشــخیص 
نمــی دادم. در ابتــدا فکــر کــردم به خاطر 
مســتی اســت و اگر چنــد ســاعت بخوابم 
حالــم بهتر می شــود ولی این طور نشــد و 
پس از بیدار شــدن چشــمانم ســیاه شده 

بــود و جایی را نمی دیدم همان موقع بود 
که متوجه شدم بینایی ام را از دست داده 
ام. بالفاصله به بیمارســتان رفتم و تحت 
درمان قرار گرفتم اما پزشــکان نتوانستند 
خاطــر  بــه  گفتنــد  و  دهنــد  انجــام  کاری 
مصــرف مشــروبات الکلی تقلبــی بینایی 
هــر دو چشــمم را از دســت داده ام و حاال 

هم از سیامک شاکی هستم.
بــا شــکایت بهنــام و اطالعاتــی کــه وی از 
ســاقی مشــروبات الکلی داده بــود، متهم 
از  پــس  وی  شــد.  بازداشــت  ســاله   ۳7
دســتگیری بــه فــروش مشــروبات الکلــی 
رســیدگی  بــرای  پرونــده  و  کــرد  اعتــراف 
بــه شــعبه ۱2 دادگاه کیفــری یــک اســتان 
دادگاه  جلســه  در  شــد.  فرســتاده  تهــران 
شــاکی گفــت: می دانــم کــه متهم مــن را 
نمی شــناخته و دشــمنی بیــن مــا وجــود 
نداشــته اما مطمئن هستم مشروبی که او 
به من داده باعث کوری چشــمانم شده و 

برای او درخواست اشد مجازات دارم.
در ادامــه متهم در دفــاع از خود گفت: من 
مشروب می فروشم ولی مشروب دست ساز 
به بهنام ندادم که مشکل ســاز باشد. حتی 

او خــودش می گویــد میهمانانــش هــم از 
ایــن مشــروبات خورده اند چرا هیــچ کدام 
از آنهــا بــه چنیــن مشــکلی برنخورده اند و 
تنها چشــمان بهنام کور شــده است. گمان 
می کنــم شــاکی بــه دروغ چنیــن شــکایتی 
را مطــرح کرده اســت. شــاید او بعــد از این 
ماجرا الکل تقلبی خورده و کور شده و حاال 

هــم با طــرح این شــکایت می خواهــد دیه 
چشــمانش را از مــن بگیرد. مــن اتهامم را 

نمی پذیرم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شــور 
شــدند و بــا توجه به مســتندات موجود در 
پرونــده، متهم را به پرداخت دیه و حبس 

محکوم کردند.  

دیه و حبس مجازات 

    ساقی الکل  

  حادثه برای مادر و کودک   
روی پله برقی

کاربــران  از  کــه  رمــال  زن   / حــوادث  گــروه 
تومــان  میلیــون   ۸۰ اجتماعــی  شــبکه  یــک 
کالهبــرداری کرده بود، در شــیراز شناســایی و 

دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چندی 
قبــل زن جوانــی بــا مراجعه بــه پلیــس فتا از 
زنی رمال شــکایت کرد و گفــت: در یک گروه 
واتســاپی عضــو بــودم که مدیــر گروه خــود را 
فالگیــر معرفی کرد و با دادن وعــده و به بهانه 
رمالــی و دعانویســی از من 5 میلیــون تومان 
گرفــت تــا مشــکلم را حــل کنــد. امــا پــس از 
دریافــت پول نه تنها مشــکلم حل نشــد بلکه 

دیگر پاسخگوی من نبود.
ســرهنگ حشــمت 
رئیــس  ســلیمانی 
پلیــس فتای اســتان 
فــارس در ایــن بــاره 
گفــت: بعــد از ایــن 
بررســی  شــکایت 
صورت  بــه   موضوع 
کار  دســتور  در  ویــژه 
پلیــس  کارشناســان 
فتا قــرار گرفــت و با 
اقدامــات فنی و تخصصــی موفق شــدند متهم 
را که خانمی 39 ســاله بــود شناســایی و وی را در 
شیراز دســتگیر کنند. وی در ادامه افزود: متهم در 
بازجویی اولیه اقــرار کرد که پس از جلب اعتماد 
مخاطبان و سوء اســتفاده از ســادگی آنها با دادن 
امید واهی و وعده های دروغین، مبلغ ۸۰ میلیون 
تومان از 6 نفر شهروند کالهبرداری کرده است که 

پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد. 

رمال اینترنتی 
 علی علی دادی ده کهنه کالهبردار بود

وکیل دادگستری

مرد جوان که به ســمت خودروی یک زن آسیایی و فرزند 6 ساله اش سنگ 
پرتاب کرده بود به 6 سال زندان محکوم شد. به گزارش سان، متهم »راجر 
جانکه« 28 ساله اهل کالیفرنیای امریکا هنگام رانندگی این زن به طرفشان 
ســنگ پرت کرده و باعث شکســتن شیشــه و آســیب به خودروی وی شــده 
اســت. گزارش های پلیس نشــان می دهد که متهم پس از دســتگیری ادعا 
کرده که همســایه های کره ای وی قصد کنترلش را دارند و از حضورشــان به 
ســتوه آمده است این در حالی اســت که پلیس بر این باور است که با توجه 
به شــیوع کرونا رفتار شــهروندان امریکایی با مهاجران آســیایی بخصوص 
چینی ها و کره ای ها بشــدت خشــونت بار شده است. سخنگوی پلیس بیان 
کــرد که این مرد با اتهاماتی چون رفتار نژادپرســتانه، به خطر انداختن جان 
این زن و کودکش و نقض حقوق شــهروندی روبه رو است و عالوه بر 6 سال 

زندان موظف به پرداخت جریمه 5۱ هزار و 5۰۰ دالری نیز شده است.

 دو مرگ 
مقابل چشمان دختر 5 ساله

مرد امریکایی که همســر خود را مقابل چشمان دختر کوچکش به 
قتل رسانده بود به او گفت همه این اتفاقات یک کابوس بوده که باید 
فراموشش کند. به گزارش کرایم، »جیمز تی کاکس« 4۳ ساله اهل نیوجرسی 
امریکا پس از درگیری با همسر۳4 ساله اش او را به قتل رساند سپس با دختر 5 ساله اش 
کمی صحبت کرد و بعد از آن با شلیک گلوله به زندگی خودش نیز پایان داد. براساس 
گزارش های پلیس نیوجرسی، همسایگان این زوج با شنیدن صدای گلوله با اداره پلیس 
تماس گرفته اند و مأموران پلیس وقتی به محل حادثه رفتند دختر 5 ســاله این زوج را 
درحالی پیدا کردند که شوکه بود. او به مأموران گفت: بابا، مامان را کشت و به من گفت 

همه اینها یک کابوس است.
در حال حاضر تحقیقات برای یافتن انگیزه این جنایت از سوی پلیس ادامه دارد.

فرار بزرگ از زندان نیجریه

سوزاندن جسد پرستار مصری
افــراد ناشــناس در مصر با نبش قبر یک پرســتار زن  که براثــر کرونا فوت کرده 
بود، جسدش را بیرون کشیده و در قبرستان های حلوان واقع در جنوب قاهره 

سوزاندند.
به گزارش رسانه های مصری، خانواده این پرستار زن وقتی بر سر مزار او رفته 
بودند با  پلیس تماس گرفتند و گفتند که جسد وی را که براثر کرونا فوت شده 

بود، در خارج از قبرستان درحالی پیدا کردند که سوزانده شده بود.
نیروهــای تحقیقات جنایی مصر پس از حضــور در محل حادثه به این نتیجه 

رسیدند که جسد این پرستار پس از نبش قبر سوزانده شده است.
 هنــوز انگیزه این اقدام از ســوی افراد ناشــناس مشــخص نشــده اســت. مصر 

هر از چند گاهی صحنه حوادث عجیبی از این دست است. 

و  آتش نشــانی  ســازمان  روابط عمومــی 
خدمــات ایمنــی شــهرداری مشــهد در این 
بــاره اعــالم کــرد، حــدود ســاعت 9 و نیــم 
دوشــنبه شــب خانمــی 29ســاله بــه همراه 
فرزنــد خردســالش قصــد گــذر از روی پلــه 
برقــی خیابــان احمدآباد به ســمت ســه راه 
راهنمایــی را داشــت کــه پــس از گیــر کردن 

انگشــتان پای مادر و کودکش در ریل پله ها 
مجروح شدند.

پــس از اطالع حادثه به آتش نشــانی زمانی 
که امدادگــران به محل رســیدند، زن جوان 
توانســته بــود خــودش را رهــا کند و مشــکل 
جــدی برایــش ایجــاد نشــده بود امــا کفش 
و نــوک انگشــتان کودکــش بیــن پله هــا گیر 

کــرده بــود و مــردم همگــی در تــالش برای 
آزاد ســازی پای کــودک بودند کــه همکاران 
آتش نشانی با اســتفاده از جک هیدرولیکی 
تیغه هــای پلــه را کمــی بــاز و پای کــودک را 

آزاد کردند.
انگشــت های پای کودک کمی پارگی داشته 
فــوت  بــدون  اورژانــس  تکنیســین های  کــه 

وقــت او را همــراه مــادرش بــه بیمارســتان 
منتقل کردند. مشــخص نیســت کــه حادثه 
چگونه اتفاق افتاده و آیا ایراد از پله برقی یا 
ســهل انگاری خود افراد بوده است؛ با توجه 
بــه اینکــه در آن محــل دوربیــن مداربســته 
احتمــال  طریــق  ایــن  از  داشــته،  وجــود 

تشخیص دلیل آن وجود دارد.
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گروه حوادث: مرد جوان که می خواســت ساعت 
تبلیغاتــی  ســایت  در  را  تومانــی اش  میلیــون   40

بفروشد در دام کالهبرداران گرفتار شد.
چنــد  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
روز قبــل مــردی بــا مراجعــه به پلیــس فتــا از یک 
کالهبــرداری خبــر داد و گفــت: ســاعت خــود را بــا 
قیمــت 400 میلیون ریــال در ســایت های اینترنتی 
آگهی کردم. پــس از دقایقی فردی خوش صحبت 
بــا بنــده تمــاس گرفــت و پــس از توافــق ابتدایی و 
گرفتــن آدرس بــه مقابــل خانــه ام آمــد . او پس از 
مشــاهده ســاعتم، شــماره کارت بانکی ام را گرفت 
و پــس از گرفتــن مشــخصات بنده پــول را اینترنتی 

واریز کرد و رســید پرداخــت مبلغ 400 میلیون ریال 
را نیز در تلفن همراهش نشانم داد من هم ساعت 
را بــه همراه فاکتور خرید بــه وی تحویل دادم. ولی 
بعــد از بررســی حســاب بانکــی ام متوجه شــدم که 
مبلغــی به حســاب واریز نشــده و در دام کالهبردار 
قــرار گرفتم. ســرهنگ »داوود معظمــی گودرزی« 
رئیس پلیس فتا در تشــریح ایــن خبر گفت: هنگام 
تحقیقات پلیسی، پرونده های مشابه دیگری نیز به 
پلیس فتا فرستاده شد که مالباختگان در اظهارات 
خــود بیــان داشــتند، ســاعت های لوکــس خــود را 
بــرای فــروش در فضای مجازی آگهــی کرده بودند 
و با مشــاهده رســید بانکی در تلفن همراه خریدار، 

ســاعت های لوکس خــود را به وی تحویــل داده اند 
اما پولی به حشابشان وایز نشده است.

ســرهنگ گودرزی با بیــان این کــه در تحقیقات 
پلیســی هویت واقعی متهم شناسایی شد، تصریح 
کــرد: پــس از شناســایی مخفیــگاه متهــم تیمــی از 
مأمــوران با هماهنگی های قضایی به مخفیگاه وی 
اعزام و موفق شــدند در یک عملیات منســجم وی 

را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.
ایــن مقــام ســایبری گفــت: کارشناســان ارزش 
ریالــی امــوال کالهبــرداری شــده را 2 میلیــارد ریال 
اعــالم کردنــد و متهــم پــس از تحقیقــات تکمیلی 

برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.

 گــروه حــوادث: بانــد پزشــکان قالبــی که 
بــدون مجوز اقــدام به انجام تســت کرونا در 
خانه می کردند از ســوی پلیس فتای اســتان 
خبرنــگار  شــدند.به گزارش  دســتگیر  البــرز 
حــوادث »ایران«، با توجه به شــیوع بیماری 
کرونــا و انجــام تســت های ایــن بیمــاری در 
مراکــز درمانی و بیمارســتان ها، گاهــی افراد 
سوء اســتفاده  وضعیــت  ایــن  از  کالهبــردار 
کــرده و اقــدام به کالهبــرداری از افــرادی که 
متقاضــی تســت کرونا هســتند، می کننــد. از 
ایــن رو کارشناســان پلیس فتا در پــی رصد و 
گشــت زنی های مستمر به ســایتی در فضای 
مجازی برخوردند که اقدام به تبلیغ گسترده 
انجــام تســت کرونــا در منــزل بــا جوابدهــی 
فوری توســط پزشــک کرده بود، با دیدن این 
آگهــی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.ســرهنگ 
»رســول جلیلیــان«، سرپرســت پلیس فتای 
اســتان البــرز در تشــریح ایــن خبــر گفــت: با 
بررسی های تخصصی روی اکانت مورد نظر، 
مشــخص شد اعضای این باند 3 نفرهستند 
کــه یکــی از آنها مســئول تبلیغ انجام تســت 
کرونــا در فضــای مجازی اســت و 2 نفر دیگر 
نیــز نقــش پزشــک و کمــک پزشــک را بازی 
می کنند.بــا توجــه بــه حساســیت موضوع و 
در خطــر بــودن جــان شــهروندان، موضــوع 
خارج از نوبت در دســتور کار قرار گرفت و در 
پی رصد هــای اینترنتی باند پزشــکان قالبی 
دریکــی از مناطق جنوبی کرج شناســایی و با 
هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک عملیات 
غافلگیرانــه دستگیرشــدند و در بازرســی از 
مخفیــگاه آنها تعــداد زیادی لوازم پزشــکی 

تســت کرونا در محیطی کاماًل غیر بهداشتی 
کشــف شــد.این مقــام انتظامــی با اشــاره به 
اینکــه متهمــان دســتگیر شــده بــا تشــکیل 
پرونده تحویل مراجع قضایی شــدند، گفت: 
هموطنان به هیچ عنوان برای انجام تســت 
کرونــا به تبلیغــات اغواکننده در شــبکه های 
اجتماعی و سایت های خدماتی توجه نکنند، 
چرا کــه تنها مرجع قانونی در حوزه تســت و 
درمان بیماری کرونا مراکز درمانی هستند که 
مجوزهای الزم را از وزارت بهداشت دریافت 

کرده باشند.
گفــت:  پایــان  در  جلیلیــان  ســرهنگ 
مــوارد  مشــاهده  صــورت  در  هموطنــان 
مشــکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به 
مرکــز  لینــک   www.cyberpolice.irآدرس

فوریت های سایبری درمیان بگذارند.

گروه حوادث: گودبرداری غیراصولی کنار یک ســاختمان دو طبقه باعث تخریب این خانه در مشــهد شد.مسعود 
ظهوریان، مدیرعامل آتش نشانی مشهد با اعالم این خبر اظهار کرد: سحرگاه سه شنبه حادثه ریزش و تخریب منزل 
مسکونی دو طبقه به سامانه 125 آتش نشانی مشهد اطالع داده شد که به  دنبال آن بالفاصله نجاتگران و آتش نشانان 
ایســتگاه های 12، 10، 3 بــه همــراه تجهیــزات مربوطه به محل حادثه واقــع در خیابان عبدالمطلب اعزام شــدند؛ به 
محض حضور نیروهای امدادی در محل مشــخص شــد که حادثه در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 200 مترمربع 
کــه در آن گودبــرداری انجام شــده بــوده رخ داده و به دلیل عــدم رعایت اصول ایمنی در عملیات گودبــرداری و مهار 
مناسب دیوار مشترک با ساختمان دو طبقه مجاور، این ساختمان به یکباره فرو ریخته است؛از آنجا که هنگام تخریب 

ساختمان کسی در خانه نبود این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است.

گروه حوادث /  دو مرد شــرور که با ورود بــه خانه ویالیی زن 
جوانــی را مــورد آزار و اذیــت قــرار دادند تحت تعقیــب  قرار 

گرفتند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ۵ صبح 
۱۴ فروردیــن زن جوانی هراســان و مضطرب بــا پلیس تماس 
گرفــت و از ورود دو مرد ناشــناس بــه خانــه اش و آزار و اذیت 
آنها خبــر داد.وقتــی کارآگاهان پلیــس برای بررســی ماجرا به 
محــل رفتند زن جوان گفت: من و همســرم وضع مالی خوبی 
داریــم و خانــه ای  در ترکیــه خریده ایــم. همســرم روز ســیزده 
فروردین برای انجام کاری مجبور شــد تهران را ترک کند و من 
در خانه ویالیی مان در شــمال تهران تنها بــودم. غروب همان 
روز ناگهــان صدایی از داخل حیاط به گوشــم رســید و به  دنبال 
صدا به حیاط رفتــم که با دو مرد جوان رو به رو شــدم؛ در حالی 

که ترسیده و شوکه شده بودم شروع به فریاد زدن و درخواست 
کمک کردم اما کسی صدای مرا نشنید.

زن جوان ادامه داد: آنها با چاقوهایی که همراه داشــتند مرا 
تهدیــد کردند و بــه زور به داخل خانه برده و مــورد آزار و اذیت 
قــرار دادند، بعد مــرا در اتاقی حبــس کردند و طالهــا، دالرها و 
وســایل با ارزشــی را که داخل خانه بود  ســرقت کردند. مردان 
ناشناس غروب ۱۳ فروردین بود که وارد ویال شدند و تا ساعت 
۴ صبــح هم در خانه ام بودند؛ از ۴ صبح متوجه شــدم که ســر و 
صدایی نمی آید به ســختی در اتاق را شکستم و خودم را نجات 

دادم.
به  دنبــال اظهــارات زن جوان به دســتور بازپــرس جنایی، 
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخــت وارد عمل 

شده تا مردان خشن را بازداشت کنند.

جنایت سیاه 
مردان خشن در خانه ویالیی

ساختمان 2 طبقه فروریخت 

تست کرونا در خانه از سوی پزشکان قالبی

گروه حوادث: خواســتگار شیاد وقتی فهمید دختر 
مــورد عالقه اش حاضــر به ازدواج با او نیســت، وی را 

شکنجه کرد و گریخت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اواخر هفته 
گذشته دختر جوانی به دادسرای امور جنایی پایتخت 
رفت و از خواستگارش به خاطر شکنجه و آزار و اذیت 

شکایت کرد.
او گفــت: ۴ ســال قبــل در یک پارک کوهســتانی با 
جعفر آشــنا شــدم، البتــه آن زمان خودش را اشــکان 
معرفــی کــرد. رابطه ما با گذشــت زمــان صمیمی تر 
شــد و کم کم اشــکان به من ابراز عالقه کرد. او به من 
گفته بود خلبان اســت و ظاهری شــیک و خودروهای 
متعددی داشــت. می گفت خلبان پروازهای خارج از 
کشــور اســت و بی رویه پول خرج می کرد.او ادامه داد: 

کم کم به رفتارو ولخرجی هایش مشکوک شده بودم 
ولــی از طرفی خودم هم دل به او بســته بودم. رابطه 
ما ادامه داشــت تا اینکه مسأله ازدواج ما جدی شد و 
اشکان اصرار داشــت که هر چه زودتر به خواستگاری 

من بیاید.
دختــر جــوان گفــت: یــک روز فــرد ناشناســی با 
تلفــن همراهــم تمــاس گرفت و حرف هایــی زد که 
اگــر چــه اول به نظــرم دروغ بود اما کــم کم متوجه 
شــدم کــه فــرد ناشــناس راســت می گویــد و من در 
این مدت فریب حرف های اشــکان را خورده بودم. 
اشکان نه تنها اسمش را بلکه شغل و هویتش را به 
مــن دروغ گفته بــود. او در کار خریــد و فروش مواد 
مخــدر بود و پول هایــی هم که به دســت می آورد از 
کار خــالف بود. باورم نمی شــد که او چهار ســال به 

مــن دروغ گفتــه باشــد.دختر 2۴ ســاله ادامــه داد: 
درنهایــت دل بــه دریــا زدم و بــه اشــکان گفتــم که 
دیگــر تصمیــم بــه ازدواج بــا او نــدارم. علــت را که 
پرســید واقعیت را گفتم، نمی دانســتم چه کسی به 
مــن زنگ زده ولی هر کســی بود زندگــی مرا نجات 
داد. ولی اشــکان دســت بردار نبود، ادعای عاشقی 
داشت و مدام برای من ایجاد مزاحمت می کرد. تا 
اینکــه دیروز به مقابل خانه مان آمد و به من حمله 
کرد. او به قدری مرا کتک زد که مرگ را به چشــمم 

دیدم، بعد هم فرار کرد.
بدنبال اظهــارات دختر جوان، بازپرس حبیب اهلل 
امــور جنایــی  از شــعبه چهــارم دادســرای  صادقــی 
پایتخت دســتور بازداشــت پســر مواد فروش را صادر 

کرد.

گــروه حــوادث /  اعضــای یــک بانــد کــه با کمــک متخصصــان و 
تکنیســین های حرفه ای تعمیــرات و مونتاژ دســتگاه های بیت کوین 
اقــدام بــه اســتخراج ارز دیجیتال می کردند از ســوی پلیس دســتگیر 

شدند.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولی پــور گــودرزی، رئیــس پلیــس امنیــت 
اقتصــادی پایتخــت دربــاره این خبر بــه میزان، گفت: چنــدی قبل با 
دریافت گزارش هایی از فعالیت یک شــبکه قاچــاق و بازاریابی انواع 

دستگاه های بیت کوین در تهران با خبر شدیم. 
برابــر این گزارش ها مشــخص شــد شــبکه ای از افــراد متخصص 
و تکنیســین های متبحــر تعمیرات و مونتــاژ دســتگاه های بیت کوین 
در کشــور و تهــران اقدام به تعمیــرات، قاچاق دســتگاه ها و قطعات 
و لــوازم مربــوط و بازاریابــی و فــروش آنهــا در فضای مجازی توســط 
اپلیکیشــن های تبلیغاتــی معــروف به صــورت غیــر مجــاز کــرده و با 
دسترســی غیر مجاز به برق شهری موجبات مصرف غیر متعارف را 

رقم زدند.
وی افــزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتــی الزم، ابتــدا محل فعالیت آنهــا را واقع در بلــوار فردوس 
تهران شناسایی و پس از هماهنگی قضایی از محل که یک ساختمان 

مسکونی بود، بازدید کردند.
 در بازرســی از محــل مشــخص شــد کــه ایــن افراد بــا دایــر کردن 
یــک کارگاه داخــل ســاختمان مســکونی نســبت بــه مونتــاژ و تعمیر 
دســتگاه های ارز دیجیتــال )بیــت کوین( اقــدام کــرده و در واحد های 
دیگر نیز در حال راه اندازی و تســت دســتگاه های استخراج ارز بودند. 
همچنین واحد مسکونی دیگری را تبدیل به انباری مملو از قطعات و 

دستگاه های بیت کوین کرده بودند.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد ۷ نفــر از متخصصان و تکنیســین های 
متبحــر در این زمینه فعالیت داشــتند، تصریح کرد: شــیوه بازاریابی 
آنهــا بــه این صورت بــوده کــه در ظاهر بــا راه اندازی آتلیه عکاســی و 
فیلمبرداری، عکس های باکیفیت تهیه و در فضای مجازی برای خود 
تبلیغ می کردند و با این شــیوه از مشتریان سفارش گرفته و همچنین 

محصول را به آدرس مشتریان ارسال می کردند. 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اعالم کرد: روز دوشــنبه با 
تالش مأموران در عملیاتی غافلگیرانه این شبکه منهدم شد و حدود 
۷0 میلیارد ریال انواع قطعات و دســتگاه های قاچاق از آنها توقیف و 

۷ نفر متهم دستگیر شده و تحقیقات تکمیلی نیز ادامه دارد.

انهدام باند 
تکنیسین های بیت کوین

خرید ساعت های لوکس بدون پول

کالهبرداری 
در پوشش مأموران آبفا 

گــروه حــوادث / همزمــان با شــکایت برخی از مشــترکان شــرکت آب 
و فاضــالب مبنــی بر کالهبرداری و ســوء اســتفاده افرادی ســودجو در 
پوشــش مأموران این شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران به تمامی 
مشــترکان خود هشدار داد از پرداخت وجه نقد به برخی سوءاستفاده  
کننــدگان بــا نام ایــن شــرکت و در قالب مأمــور قرائت کنتــور و توزیع 
قبــض خــودداری کننــد. به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران« علی 
صاحبی، مدیر روابط عمومی آبفای اســتان تهــران در این باره گفت: 
این شــرکت بابــت هرگونه خدماتی که توســط نیروهــای امدادی این 
شــرکت کــه در معابر و یــا منازل انجام می شــود، از جملــه تعمیرات 
شــبکه و کنتــور، قطع و وصل انشــعاب آب، رســیدگی به حــوادث و... 
هیچ گونــه وجــه نقدی دریافــت نمی کند و تمامــی پرداخت ها به این 
شــرکت باید از طریــق درگاه های بانکی و شــماره حســاب های بانکی 
به نام این شــرکت پرداخت شــود و شــماره حســاب بانکی شــخصی، 
اعتبــار قانونی ندارد و ارتباطی به این شــرکت ندارد. وی خاطرنشــان 
کــرد: در مورد اجرای شــبکه و نصب انشــعاب فاضــالب یادآوری این 
نکته ضروری اســت که این شــرکت هیچ گونه دخالتی )مجوز قانونی( 
در نصب انشــعاب فاضالب در منازل مشترکان ندارد و مجاز به ورود 
داخل ِملک مشــترکان نیست. مشــترکان می توانند برای جلوگیری از 
سوءاســتفاده های احتمالی به نام مأموران قرائت کنتور و توزیع قبض 
این شــرکت، با ارسال کد درج  شــده روی کارت شناسایی هولوگرام دار 
مأمــوران بــه ســامانه 10001522 ضمن احراز هویت آنــان، اطالعاتی 
ماننــد نــام، وظیفه ای که به عهده دارند و شــرکتی که در آن مشــغول 
خدمت هســتند را دریافت کنند. او در پایان از شــهروندان خواست در 
صورت مشــاهده هرگونه سوءاســتفاده و یا درخواست وجه نقد به نام 
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران، مراتب را به سامانه 122 اطالع 

دهند.

حفر تونل در خانه مسکونی 
گروه حوادث / رئیس اداره میراث فرهنگی شهرســتان ری ازحفر یک 

تونل غیرمجاز در خانه ای مسکونی در بخش خاوران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوروز تقی پور در این باره گفت: 
براســاس گزارش های واصله مبنی بر یک مــورد حفاری غیرمجاز در 
روستای »چهل قز «از توابع بخش خاوران شهرستان ری این حفاری 
را از حــدود دو مــاه پیش با همــکاری یگان حفاظت میــراث فرهنگی 
رصــد می کردیم که بــا هماهنگی های انجام شــده و با دســتور رئیس 
حــوزه قضایــی بخش خــاوران به محل مــورد نظر رفته و بــا همکاری 
کالنتری قیامدشت، دو نفر که یکی صاحب خانه و دیگری مجری کار 

بود، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ری بــا بیان اینکــه چند کارگــر اتباع 
افغانی که مشــغول  حفاری بودند متواری شده اند، اظهار داشت: در 

بازرســی های انجام شــده اشــیایی که از این حفاری کشــف شده باشد 
پیدا نشــد ،اما در این خانه مقداری ادوات حفاری کشــف و مشــخص 

شد متهمان در حال حفاری در داخل حیاط خانه بودند.
وی افزود: تونل حفر شده بسیار عریض و طویل بود که ابتدا حدود 
12 متر در عمق زمین کنده شده و سپس در چند مرحله دیگر به طور 
پلکانی در عمق زمین حفر شــده اســت و به نظر می رســد حفاری به 
سمت مقصد مشخصی ادامه داشته است؛ از متهمان اعالم شکایت 
کرده ایــم و پرونده قضایی تشــکیل داده شــده اســت و پیگیر موضوع 

هستیم تا جزئیات آن مشخص شود.

خریدار مانتو نقره داغ شد 
گروه حوادث: خرید مانتو از یک فروشــنده در فضای مجازی برای 

خریدار 11 میلیون تومان تمام شد.
ســرهنگ محمدرضــا رضایــی، رئیــس پلیــس فتــای فرماندهــی 
انتظامی ویژه کیش در  این باره گفت: هفته گذشته یکی از غرفه داران 
جزیــره کیش در یکــی از ســایت های تبلیغاتی  با آگهــی تحت عنوان 
ارســال مانتو به سراســر کشــور روبه رو شــد و پس از ارتباط با فرد ثبت 
کننــده آگهــی برای خریــد مانتــو و لبــاس 11 میلیون تومان بــه عنوان 
بیعانــه به حســاب فروشــنده واریز کــرد اما پــس از آن تمــام راه های 
ارتباطی فروشــنده به شکل ناگهانی مسدود شد، پس از این شکایت، 
کارشناســان پلیس  فتا با اقدامات فنی و پلیسی روی آگهی ارائه شده 
موفق به شناسایی فرد کالهبردار و معرفی او به مرجع قضایی شدند. 
رئیــس پلیــس فتــای کیش با اشــاره بــه اینکــه پلیس فتا ســایت های 
تبلیغاتــی را ملــزم به نوشــتن پیــام اخطار در هنــگام خریــد کاربران 
 کــرده اســت، امــا برخــی از کاربران فضــای مجــازی به ایــن اخطار ها 
بــی توجــه هســتند، افــزود: خریــداران  قبــل از پرداخــت وجــه حتماً 
از کیفیــت و قیمــت کاال اطمینــان حاصــل کنیــد، تــا کاال را از نزدیــک 
ندیده اید به هیچ عنوان مبلغی برای بیعانه واریز نکنید، پایین بودن 
بیش از حد قیمت می تواند ترفندی از ســوی کالهبرداران باشــد و در 
پایان ســعی کنید خرید و فروش کاال هــای خود را به صورت حضوری 

در شهر  یا استان محل سکونت خود انجام دهید.

گــروه حــوادث:  مــرد جاعل که می خواســت یک چــک ۷ میلیارد تومانــی را از بانک 
وصول کند وقتی از ســوی کارمند بانک لو رفت پا به فرار گذاشت.

سرهنگ »علیرضا دلیری«، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه روز گذشته گفت: 
مــردی با در دســت داشــتن یک چک جعلی بــه مبلــغ ۷0 میلیارد ریــال وارد بانکی در 
کرمانشاه شد و قصد وصول آن را داشت ،اما با تیزهوشی کارمند بانک و لو رفتن ماجرا 
از رســیدن به نقشــه اش باز ماند. با اعــالم موضوع به پلیس تیمی از مأموران بســرعت 
در محــل حاضر شــدند. مأموران پاســگاه چاالبه پــس از حضور در بانک متوجه شــدند 
مــرد جوانی یــک فقره چک به مبلغ ۷0 میلیارد ریال به بانک برده و قصد وصول آن را 

داشــته اما یکی از کارمندان متوجه جعلی بودن چک شده است.
ســرهنگ دلیری خاطرنشان کرد: رئیس بانک مربوطه نیز پس از اطمنیان از جعلی 
بــودن چــک با پلیس تماس می گیرد که در این حین فــرد جاعل پس از اینکه متوجه لو 
رفتن ماجرا می شــود در فرصت مناسب و پیش از رســیدن مأموران متواری می شود؛ با 

شناســایی فرد جاعل تالش پلیس برای دستگیری وی ادامه دارد.

چک جعلی 7 میلیارد تومانی 
وصول نشد

گروه حوادث: پســر ۸ ساله بر اثر ســقوط از تراکتور در شهرستان 
مرودشت جان باخت.

ســرهنگ فرشــید زینلی فرمانده انتظامی مرودشت روز گذشته 
بــا اعالم این خبــر گفت: تماس فــردی با مرکــز فوریت های پلیس 
110 مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره حادثــه منجــر بــه فــوت در یکــی از 
روستا های شهرستان مرودشت، مأموران پاسگاه انتظامی درودزن 
را بــرای بررســی موضوع بــه محل حادثه کشــاند. مأمــوران پس از 
حضور در صحنه مشــاهده کردند که پســر بچه ای ۸ ساله سوار یک 
دســتگاه تراکتور بوده و یکی از کشــاورزان نیز با تراکتور در حال ســم 

پاشــی بوده که ناگهان کودک به پایین سقوط و فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان مرودشت از کشاورزان خواست در 
اســتفاده از وســیله نقلیه و سایر تجهیزات کشــاورزی همواره نکات 

ایمنی را رعایت کنند تا شــاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

مرگ پسر 8 ساله 
در سقوط از تراکتور

پلیس در تعقیب خواستگار شیاد
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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دورهمی زیر گوش کرونا
چرا برخی مردم ديگر حوصله حفظ فاصله اجتماعی را ندارند؟

من می  دانم که 
دورهم جمع 

شدن به هرحال 
مخاطراتی دارد 

اما االن به نظرم 
افسردگی ضررش 

بیشتر است. من 
قباًل هم رفت و 

آمد چندان زیادی 
نداشتم اما دلم به 

این خوش بود که 
هر  از چند گاهی با 

دوستانم دور هم 
جمع می  شویم 

و گپی می  زنیم و 
خستگی یک هفته 

کار از تنمان در 
می  رود. االن آن 

یک هفته کار و 
خستگی اش هست 

اما از دورهمی و 
تجدید قوا خبری 

نیست. این آدم را 
خسته می  کند

از  میهمانــی  صــدای  شــب  »هــر 
می رســد؛  گــوش  بــه  خانــه  یــک 
شــب  نیمــه  تــا  کــه  دورهمی هایــی 
طول می کشــد و معلوم اســت تعداد 
میهمان هــا کــم هــم نیســت. برایــم 
شــرایط  ایــن  در  کــه  اســت  عجیــب 
مردم چطــور اینقدر راحت میهمانی 
می گیرنــد و دور هم جمع می شــوند. 
نــه  اســت  ســال  یــک  خــودم  مــن 
میهمانــی رفتــه   ام و نــه میهمانی به 
خانــه ام آمده. کم کــم آدم هایی مثل 
مــن تعدادشــان کــم می شــود. انگار 

همه کرونا را فراموش کرده اند.«
اینهــا را ســپیده می گویــد کــه در یــک 
آپارتمــان 75 متــری زندگــی می کند 
و بــه گفتــه خــودش بقیــه واحدهای 
را  ساختمانشــان هــم همیــن متــراژ 
دارنــد و بــا ایــن حــال دورهمی هــای 
شــبانه برقــرار اســت و حتــی ســاعت 
منع تردد هم نتوانســته مانعی بر سر 

راه میهمان ها ایجاد کند.
رعایــت  خیلــی  اوایــل  خــودم  »مــن 
می کــردم. اوایل کــه در واقع تا همین 
یکی دو ماه پیش. نه جایی می رفتم و 
نــه میهمان دعوت می کردم اما دیگر 
خســته شــده ام. آدم تــا کــی می تواند 
روابط اجتماعی نداشــته باشد؟« این 
را محمــد می گوید که طبــق گفته اش 
دیگــر خیال ندارد به خودش ســخت 
بگیــرد. او اینطور ادامه می دهد: »من 
می دانــم کــه دورهــم جمع شــدن به 
هرحــال مخاطراتــی دارد امــا االن به 
نظرم افسردگی ضررش بیشتر است. 
من قباًل هم رفت و آمد چندان زیادی 

نداشــتم امــا دلم بــه این خــوش بود 
کــه هر از چنــد گاهی با دوســتانم دور 
هــم جمع می شــویم و گپــی می زنیم 
از تنمــان  و خســتگی یــک هفتــه کار 
در مــی رود. االن آن یــک هفتــه کار و 
خســتگی اش هســت امــا از دورهمی 
ایــن  نیســت.  خبــری  قــوا  تجدیــد  و 
آدم را خســته می کنــد و کســانی مثل 
مــن را که مراعــات می کردنــد هم به 
طــرف بی خیالی ســوق می دهد. آدم 
اگــر بداند تا کــی این وضعیــت ادامه 
دارد، بــاز می تواند به منــوال مراعات 
ادامه دهد اما وقتی هیچ چیز معلوم 
نیست و مشــخص نیست واکسن چه 
موقع بــه همه می رســد، دیگر آدم ها 
هم خســته می شوند و خودشــان را از 
گیــر و دار رعایت کردن رهــا می کنند. 
مــا مردم عــادی هســتیم و دســتمان 
هم به جایی بند نیست. تنها کاری که 
می توانســتیم بکنیم همیــن مراعات 
پروتکل هایــی بود کــه االن دیگر از آن 

هم دلزده شده ایم.«
رعایــت  اســت  معتقــد  فرشــید 
بــه  دعــوت  نپذیرفتــن  و  پروتکل هــا 
میهمانــی و دورهمــی، کم کــم آدم را 
از دایره دوســتانش جدا می کند: »من 
در بیــن دوســتانم تنها کســی هســتم 
کــه مخالــف میهمانی رفتن هســتم و 
به خاطر همین هم بارها از طرف آنها 
مورد تمســخر قرار گرفته ام. به تدریج 
هم طــوری می شــود که از جمــع کنار 
گذاشته می شوی. این اتفاقی است که 
بــرای من هم افتــاد. االن عکس گروه 
دوستانم را در اینستاگرام می بینم که 
دور هــم جمــع می شــوند و میهمانی 
مســافرت  گروهــی  یــا  می گیرنــد 
می رونــد. همیــن عید هم همه شــان 

بــا هم ســفر رفته بودنــد. آخرش هم 
بــه من انگ وسواســی بــودن می زنند 
تــا کار خودشــان را توجیــه کنند. حتی 
یکی دو نفرشــان بشدت معتقدند که 
کرونا وجود ندارد و بازی رســانه است 
چون اگــر کرونــا وجود داشــت تا حاال 

باید خودشان می گرفتند.«
مهتــاب و شــوهرش از جملــه افرادی 
هســتند کــه در این مــدت چنــدان به 
پروتکل هــا پایبنــد نبوده انــد و دل بــه 
دریــا زده انــد. آنهــا که یک دختر ســه 
ســاله دارند مردادماه سال گذشته به 
کرونــا مبتــال شــده اند و حــاال بــه گفته 
خودشــان دیگر خیالشــان هم راحت 
اســت کــه نمی گیرنــد و بــرای همیــن 
ماســکی  اگــر  می گوینــد  کــه  آنطــور 
هــم می زنند بــرای دیگران اســت که 
چپ چپ نگاهشــان نکننــد. هرچقدر 
ممکــن  می گوینــد  بهشــان  کــه  هــم 
اســت دوبــاره بگیرنــد، به خرجشــان 
نمی رود. مهتــاب می گوید: »من یک 
بچــه کوچــک دارم که تمــام مدت در 
خانه است. اگر شرایط عادی بود بچه 
را بایــد مهد کــودک می گذاشــتم تا با 
بچه های دیگر ارتباط داشته باشد اما 
حــاال به خاطر کرونا می ترســم بچه را 
مهد ببــرم. تصــور کنید بچــه ای که با 
هیچ کــس جــز مــادر و پــدرش ارتباط 
ندارد چطور می تواند روابط اجتماعی 
پیــدا کنــد؟ در کانال های روانشناســی 
تنهــا  اثــر  در  بچه هــا  کــه  خوانــده ام 
مانــدن در کودکــی، در آینده منزوی و 
دچــار اختــالالت روانی می شــوند. در 
ایــن مدت ما با چند خانــواده از اقوام 
کــه مثــل خودمــان بچــه  و دوســتان 
کوچــک دارنــد رفت و آمــد کرده ایم تا 
بچه هــا بــا هــم ارتباط داشــته باشــند 

و بــازی کننــد. کرونــا را هــم از جمــع 
شدن و دورهمی نگرفتیم. گمان کنم 
شوهرم از محل کارش مبتال شده بود 
و بــه مــن هــم انتقــال داد و ربطی به 
میهمانی نــدارد. در ضمن ما خفیف 
گرفتیم و با آدم مســن هم رفت و آمد 

نمی کنیم.«
بعضی ها را هم ترس از دســت دادن 
عزیزانشــان بــه ســمت ایجــاد ارتباط 
دوباره با آنها ســوق داده اســت. مثل 
آقای محمودی که خودش حدود 50 
ســاله اســت و نگران این است که اگر 
بیشتر از این به روال سابق پیش مادر 
80 ساله اش نرود، آیا فرصت دیگری 
بــرای ایــن دیدارهــا خواهد داشــت؟ 
»مــا سال هاســت هــر جمعــه خانــه 
مادرم جمع می شــویم، من و خواهر 
و برادرهایــم بــا بچه ها و نوه هــا. البته 
مــن نــوه نــدارم امــا خواهــر بزرگترم 

دو تــا نــوه دارد که نتیجه هــای مادرم 
محســوب می شوند و مادر من عاشق 
این بچه هاست. از شــروع کرونا دیگر 
این دورهمی ها تعطیل شــد و کســی 
خانه مادرم نرفت. دیدارها به همان 
پشــت  از  و  در  جلــوی  مالقات هــای 
پنجره ختم شــد. فکــر می کردیم این 
شــرایط را تحمل می کنیــم و باالخره 
می گــذرد و دوباره روال ســابق برقرار 
می شــود اما االن یک ســال گذشــته و 
اگــر بخواهیم بــه همین شــکل ادامه 
دیگــر  اصــاًل  نیســت  معلــوم  دهیــم 
بتوانیــم بــا حضــور مــادرم دور هــم 
جمــع شــویم یا نــه. مادر مــن حدوداً 
80 ســاله اســت و بــا اینکــه ســالمت 
اســت و خــودش بــدون نیاز به کســی 
کارهایــش را انجــام می دهــد، باز هم 
سنش باالست و در این سن هر اتفاق 
ناگــواری قابل پیش بینی اســت. البته 

عمر دســت خداســت و ممکن است 
من خودم زودتر از مــادرم بمیرم اما 
دلــم می ســوزد از اینکــه آنقــدر خانه 
مادرم نرویم که بعداً پشیمان شویم. 
خــودش هم بارها گفته که من عمرم 
را کرده ام و اگر همین حاال هم بمیرم 
راضی و خوشــحالم. بــه همین دلیل 
مــا دوبــاره بــه روال ســابق جمعه هــا 
خانه مادر دور هم جمع می شــویم و 
البته سعی می کنیم فاصله را تا جایی 
که می توانیــم حفظ کنیم. مادرم هم 
دوباره خوشــحال اســت و همین ما را 
آرام می کنــد. االن می بینــم که وقتی 
خانــه مادرم می رویم اگر همســایه ها 
در پارکینــگ و آسانســور با مــا مواجه 
شــوند خیلی ســرد و گاهی خشمگین 
برخــورد می کننــد چــون حتمــاً فکــر 
بی مباالتــی  آدم هــای  مــا  می کننــد 
هســتیم که سالمت مادرم را به خطر 

می اندازیــم اما دلیلش همین چیزی 
است که گفتم.«

برای همه ما روزهای ســختی ســپری 
شــده؛ روزهایــی کــه شــاهد از دســت 
بوده ایــم.  عزیــزی  جان هــای  رفتــن 
کرونــا هنــوز هســت و مــا شــاهد آغاز 
مــوج چهــارم در شــهرهایی از کشــور 
کرونــا  اثــر  در  مــرگ  آمــار  هســتیم. 
دوباره ســه رقمی شــده و ابتال هر روز 
رکــورد می زنــد. از طرف دیگــر مردم 
را  نــوروز  و  بی حوصله انــد  و  خســته 
از  رهایــی  بــرای  شــمردند  فرصتــی 
خســتگی یک ســال ســخت گذشــته. 
تعطیــالت نــوروز تمــام شــد و کرونــا 
همچنان می تــازد. برخی دل به دریا 
زده اند و می گویند دیگر ترسی ندارند 
و برخی بــا تردید به روزهای پیش رو 
چشم دوخته اند و در دلشان هم بیم 

هست و هم امید.

مريم طالشی
گزارش نويس

مهر
س: 

عک



 چهارشنبه 18 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7597    

http:// irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

گزارش »ایران« از چالش های ازدواج افراد دارای معلولیت در جامعه

گفت و گوی »ایران« با هما هماوندی، روان درمانگر و مشاور در امور معلوالن

 سایه سنگین معلولیت 
بر ازدواج معلوالن

عاشق نداشته های یکدیگر می شوند. دست، پا، چشم! قلبشان پذیرنده هر 
نقشــی است. نقش یک دست، یک پا، یا یک چشــم. بی نقصند! اما گاهی 
وحدت را انتخاب نمی کنند. کثرت می خواهند؛ آنهایی که برای یافتن نیمه 
گمشده شان نمی دانند چه کنند؟ آیا این نیمه باید برای آنها کامل باشد؟ یا 

یک گمشده که از نیمه هم نصف است برای یافتن آن ازدواج کافی است؟ 
نظرات مختلفــی در مورد پیونــد افراد معلول بــا یکدیگر  یا با یــک فرد غیر 
معلول وجود دارد. در این گزارش تجربه زندگی افراد معلولی را می خوانید 

که بازتابی از نظرات مختلف است.

محبوبه مصرقانی
خبرنگار

و  نیــاز فطــری  یــک  ازدواج 
در نتیجــه یک حق انســانی 
اســت که باید در مورد همه 
انســان ها، چه معلول و چه 
رســمیت  بــه  غیرمعلــول، 
شــناخته شــود. بــا پذیــرش 
ایــن دیــدگاه بنیادیــن قصد 
دارم در ســطور پیش رو بــه ازدواج افراد دچار معلولیت 
بپردازم؛ گروهی که جامعه کمتر توانســته حق آنها را در 
بهره مندی از یک زندگی طبیعی به رســمیت بشناســد 
و چون از عهده تأمین بســترهای الزم برای رســیدن این 
گروه به حقوق دیگری نظیر اشتغال آنان باز مانده است 
در پذیــرش حقی به نام ازدواج و تشــکیل خانواده هم با 
بی میلی، ناباوری و حتی امتناع برخورد می کند و برایش 
سخت اســت تا بدان بپردازد و در مورد این مقوله بسیار 
مهم در مــورد بزرگترین اقلیت در کشــور چاره اندیشــی 

کند.
در واقــع فــرد دچار معلولیت با هر درجــه از ناتوانی هم 
بایــد بتوانــد در جامعــه ای ســالم از حــق انتخــاب زوج 
مناسب برای خود بر آید. اما جامعه ای که این حق را به 
سختی می پذیرد طبعاً به الزامات اولیه ای چون استفاده 
از راهکاری مثل آشنا کردن افراد معلول با یکدیگر برای 
به ثمر نشستن ازدواج درون گروه های متنوع معلولیتی 
و ایجــاد زمینه مناســب برای این منظور ســر باز می زند. 
هرچند در جامعــه ای که در آن هنوز تو گویی راهی برای 
ایجاد ارتباط و شــناخت صحیح میان دختران و پســران 
غیرمعلول اندیشــیده نشــده، نمی شــود انتظار داشت، 
حــق ازدواج در مــورد آدم های دچــار معلولیت براحتی 
بــه رســمیت شــناخته شــود و الجــرم ایــن افراد ســوای 
محدودیت های جسمی باید با محدودیت های تحمیل 
شده از سوی جامعه هم، برای رسیدن به حقی طبیعی، 
دســت و پنجــه نــرم کنند، تــا آنجا کــه آشــنایی دختران 
و پســران در یــک گــروه معلولیتی هم به ســختی ایجاد 
می شــود چه رســد به این که انتظار داشــته باشــیم افراد 
در گروه های مختلف معلولیتی فرصتی برای آشنایی با 

یکدیگر پیدا کنند.
ازدواج به روش ســنتی یا معرفی دختر و پسر به یکدیگر 
هــر چنــد در جامعــه افراد عــادی هنــوز یکــی از راه های 
آشــنایی به شــمار مــی رود امــا ایــن ســازوکار در جامعه 
معلــوالن کمتــر راه بــه جایی می بــرد چون این افــراد با 
توجــه بــه تنــوع بســیار مشــکالت جســمانی و در نتیجه 
توانمندی هــای بالفعل و بالقوه گوناگــون کمتر فرصت 
پیدا می کنند آنچه بواقع هستند را نزد دیگران، از جمله 
کســانی که آنها هم به نوعی دچار معلولیت هســتند به 
منصه ظهور برســانند. تنها از رهگذر یک ارتباط مداوم، 
مستمر و رو در رو است که دختران و پسران معلول خود 
می تواننــد تشــخیص دهنــد در کنــار چه کســی به هدف 
عالــی ازدواج که همــان »کامل شــدن زن و مرد در همه 

ابعاد روحی و جسمی است« دست یابند.
با توجه به نبود آشنایی میان گروه های مختلف معلولیتی 
در جامعــه ایرانــی و فقدان ارتباط مؤثر بین آنها، بیشــتر 
شــاهد ازدواج هــای یکدســت درون گروهــی هســتیم، به 
عبارتــی، ازدواج بیــن نابینــا با نابینا یا معلــول حرکتی با 
معلول حرکتی که هر چند در موارد بسیار هم موفق بوده 
است اما درصد آزمون و خطای آن بسیار بیشتر از ازدواج 
در گروه های افراد سالم جامعه است چون زندگی واقعی 
خود پیش نیازهایی دارد که گاه در اینگونه ازدواج ها تأمین 
نمی شود به این معنا که این زوج ها گاه در بسیاری از امور 
وابســته و نیازمنــد بــه همیــاری خانواده های خــود باقی 
می مانند. نوع دیگــری از ازدواج که بین یک فرد معلول 
و فردی ســالم روی می دهــد نیز گاه به دلیل حس ترحم 
اولیــه یــا امتیازاتی که در قانــون برای این گونــه ازدواج ها 
معین شده است، شکل می گیرد، نظیر معافیت سربازی 
بــرای مــردان غیرمعلــول کــه بــا دختــر معلــول ازدواج 
می کنند، این ازدواج ها اغلب پایه هایی سست دارند و به 
یک زندگی مستحکم نمی انجامند. تأکید می کنم که این 
حاصل یک نتیجه گیری تجربی اســت و هیــچ آماری در 

این زمینه وجود ندارد.
اما از بین معلوالن به نظر می رســد آنانی که توانسته اند 
در بیــن گروه هــای دیگــر معلولیتــی زوج مناســب خود 
را بیابنــد الاقــل از نظر رســیدن به یک اســتقالل نســبی 
موفق تر عمل کرده اند به این معنا که این گونه همسران 
عــالوه بــر درک مشــترک از طــرف مقابل خــود به دلیل 
داشتن معلولیتی از نوع دیگر می توانند مشکالت طرف 
مقابل خود را نیز برطرف سازند و به اصطالح نیمه دیگر 
را کامل کنند و به این ترتیب هر یک بار بخشی از زندگی 
را به دوش بکشــند که شــرایط جسمانیشــان اجازه آن را 

می دهد.
امــا به طور کلــی ازدواج هــای درون گروهــی معلوالن در 
هــر دو نــوع گفته شــده زیــر ذره بیــن توجه ناظــران قرار 
دارد و گاه توجــه بیــش از انــدازه یــا دخالــت دیگــران در 
تصمیم گیری هایشــان و مزاحمت را نیز به همراه دارد. 
این چالشــی اســت که اینگونه زوجین باید بــا آن مواجه 
شــوند و راهــی بــرای آن بیابند. در این میــان بی توجهی 
و به فراموشــی ســپردن مقوله ازدواج معلوالن از ســوی 
ســازمان های متولی امور آنان چون سازمان بهزیستی و 
نداشتن برنامه ای برای ساماندهی و تسهیل ازدواج این 
افراد از ســوی این ســازمان نیز نشان دهنده این است که 
حتی این سازمان ها به این حق انسانی بی توجه هستند 
و برنامــه ای بــرای آن ندارنــد حال آنکــه برنامه ریزی در 
ایــن زمینه به همــراه توجه به حقوقی مثل داشــتن حق 
اشــتغال مناسب می تواند توانمندســازی این افراد را در 
بســتری در شــأن انســانی آنها فراهم ســازد... امید است 
در آینــده این ســازمان و ســازمان های مردم نهــاد فارغ 
از توجــه به مباحثی چون مســتمری نیــم نگاهی هم به 
ایــن مقولــه بیندازند و با ایجاد شــرایط بحث و گفت و گو 
پیرامون ازدواج در گروه های معلولیتی گامی در راه ایجاد 
بســتری برای شناخت این افراد از یکدیگر و توانایی های 

هم بردارند.

راضیه کباری 
تفعال حوزه معلوالن

اش
دد

یا

پسرهای معلول دوست دارند همسرانی سالم داشته باشند
معلــوالن افــرادی هســتند کــه اغلــب در جامعه 
مــورد بی توجهــی قــرار گرفته اند حتــی در مقوله 
فرهنگسازی و نحوه تعامل با آنها. در این جامعه 
که توانمندی های این افراد دیده نمی شود و فقط 
نقص آنها نمایان اســت چه کســانی حاضرند با 
آنها پیوند زناشــویی ببندند. دکتــر هما هماوندی 
روان درمانگــر معتقــد اســت »معلــوالن بــرای 
برخورداری از یک ازدواج موفق باید همچنان در 
پی کســب توانمندی های جدید باشــند«. با علم 
به اینکه ازدواج افراد معلــول اما و اگر های زیادی 
دارد و برای بررســی دقیق تر ازدواج درون گروهی 
معلوالن و چالش های ازدواج گروه های مختلف 
معلولیت با ایــن روان درمانگر و مشــاور در امور 

معلوالن گفت و گو کردیم که در زیر می خوانید.

ë  گروهــی درون  ازدواج  مــورد  در  شــما  نظــر 
معلوالن چیست؟

به طــور کلــی ازدواج مقولــه پیچیده ای اســت. به 
هر شــکلی که اتفــاق بیفتــد می تواند دچــار خطا 
و مشــکل شــود. اگر هم افــراد در انتخاب منطقی 
و عاقالنــه رفتــار کننــد آن پیوند می توانــد پایدار و 
بادوام و کمک دهنده باشد. بنابراین بنده ازدواج 
درون گروهــی افــراد را رد نمی کنــم. در عین حال 
کــه ازدواج یــک فرد معلــول با یک فرد عــادی را 
هــم نمی توان رد کرد. به شــرط اینکه فرد معلول 
توانمند باشد یا اینکه به دنبال کسب توانایی الزم 
برای ارتقای خود باشــد. نکته خیلی مهم ازدواج 

افراد معلول این اســت که اگر فرد فقط به میزان 
توانمندی اولیه که با آن اقدام به ازدواج کرده اکتفا 
نکنــد و در پی گســترش توانمندی هایش نباشــد 
و اگــر فقــط در پی حفظ توانمندی هــای اولیه اش 
باشــد قطعاً زندگیش به شکســت منجــر خواهد 
شد چرا که زندگی زناشویی سرشار از چالش است 
و فــرد معلــول می بایســت دائماً به دنبال کســب 
توانایی هــای جدید باشــد تــا بتواند زندگی ســالم 
وعــادی را تجربه کند. این اســاس ازدواج یک فرد 
معلول اســت چه ازدواجش درون گروهی باشــد 

چه نباشد.
ë  کیفیــت یــک ازدواج درون گروهــی را چگونه

ارزیابی می کنید؟
بخش نخســت زندگی یک زوج معلول می تواند 
بسیار شــیرین باشــد البته اگر هر دو نفر آدم های 
توانمندی باشند همان طور که می دانید در زندگی 
افــراد عادی هــم جدایی و طالق اتفــاق می افتد. 
ازدواج افــراد معلــول هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. زندگی مشــترک افــراد معلــول به چند 
دوره تقســیم می شــود. دوره اول قبــل از بچــه دار 
شدنشــان اســت که در این دوره زندگی جذابیت 
بســیاری برای هر دو طرف دارد. چون هر دو یک 
مشکل مشــترک دارند و خیلی خوب همدیگر را 
درک می کنند. دوره دوم پس از بچه دار شدنشان 
اســت کــه در آن هم بســته بــه نــوع معلولیت با 
چالش هــای مختلفی رو به رو می شــوند اما اگر از 
خانواده ها کمک بگیرند و هوشیاری الزم را داشته 

باشند باز هم می توانند زندگی خوب و شیرینی را 
در ایــن دوران تجربه کنند. ایــن دوره تا زمانی که 
کودک به ســن پنج سالگی برسد معموالً زوجین 
را دچار مشکل حادی نمی کند. دوره سوم زندگی 
زوجین معلــول کمی ســخت تر از دوره های قبل 
اســت چرا که بچه ها به ســن تحصیل رســیده اند 
و در دوران مدرســه نیــاز بــه تعامــل بیشــتری بــا 
والدیــن دارنــد. از جمله این تعامالت رســیدگی 
بــه امور درســی یا تعامــل با دیگر والدیــن و غیره 
است. مشکل و مسأله اصلی این دوره مقایسه ای 
اســت که کــودکان در مــورد پــدر و مادرهای دیگر 
همکالســی هایشــان با والدین خــود می کنند و پا 
به جهانــی می گذارند کــه دیگر تفاوت ها آشــکار 
می شود. این دوره معموالً تا زمانی ادامه دارد که 
کودک وارد نوجوانی شود و بتواند هویت خودش 
را بشناســد. متأســفانه تعداد بســیاری از زوجین 
معلــول تــا قبــل از رســیدن فرزندشــان بــه دوره 
نوجوانی به خاطر ســختی هایی که بینشان وجود 
دارد از هــم جدا می شــوند. ناگفتــه نماند والدین 
معلول معموالً پدر و مادرهای مهربانی هســتند 
به دلیل اینکه می دانند نقصی در آنها وجود دارد 
و بــرای برطــرف کردن آن در زمینه هــای روحی و 
عاطفی ارتباط بســیار خوبی با نوجوانشان برقرار 
می کننــد و دوره آخر هم که دوره میانســالی زوج 
معلول است. معموالً یک زوج معلول میانسالی 
خوبی با هم خواهند داشــت چرا که بچه هایشان 
می تواننــد از جهــات مختلــف کمــک دستشــان 

 فقدان ارتباط مؤثر، 
مانع اصلی ازدواج معلوالن

ë  روحیــه حل مســأله کلید موفقیــت ازدواج دو
فرد معلول

پرینــاز و همســرش هــر دو نابینــا هســتند و بــه 
تازگــی کــودک نابینایــی را بــه فرزنــد خواندگی 
فــرد  دو  ازدواج  مــورد  در  پرینــاز  پذیرفته انــد. 
معلــول اینگونــه توضیــح می دهد: »مــن نابینا 
هســتم و حدود 6 سال است که ازدواج کرده ام 
و همســرم هم دیر نابینا است. معیار من برای 
ازدواج همســانی و همگونــی با شــریک زندگی 
بــود. خیلی هــا ازدواج دو فرد معلول را دشــوار 
و بعضــاً غیرممکــن می داننــد. از نظر من همه 
مشــکالت حتی برای زوجیــن بینا هم با توانایی 
حل مســأله قابل حل اســت. بچه هــای معلول 
در خانواده ها اساســاً افراد مستقل بار نمی آیند 
بویــژه از لحــاظ ذهنــی و ایــن فراینــد تحلیــل و 
پیــدا کــردن راه حــل مشــکالت را نمی آموزنــد. 
بــرای مثــال مــن و همســرم به جــای آنکه عصا 
به دســت راه بیفتیــم و به ســوپر مارکــت برویم 
می کنیــم.  اســتفاده  آنالیــن  اپلیکیشــن ها ی  از 
در  و  امتحــان  را  مختلــف  اپ هــای  یکی یکــی 
نهایــت بهتریــن را انتخــاب می کنیــم. یــا مثــاًل 
برای خودمان قلکی در نظر گرفتیم به نام قلک 
ســفر و بــا این ایــده دو نفــره چند ســفر خوب و 
خاطره انگیز بدون کمک کسی را تجربه کردیم. 
مــا بــرای ســفرهایمان ســعی کردیــم بهتریــن 
هتل ها را پیدا کنیم تا اگر نیاز به ســرویس دهی 
خاصــی داشــتیم بــا پولــی کــه هزینــه اقامــت 
در هتــل می کنیــم بــه دســت آوریــم. طــی این 
ســال ها حتی یکبار نشــده با خودم بگویم کاش 
همســرم می دید یا من حداقــل کم بینا بودم تا 
می توانســتیم زندگی راحت تری داشته باشیم. 
چه بسا مواردی پیش آمده که فکر کردم چقدر 
خوب است که ما شرایط یکسان و درک متقابلی 
از یکدیگــر داریــم. البتــه این نظر شــخصی من 
اســت و نمی تــوان در ازدواج یــک نســخه واحد 
برای همه افراد پیچیــد.« او مانع اصلی ازدواج 
معلوالن با یکدیگر را خانواده های آنها می داند 
و می گویــد: »بــا قاطعیــت می گویــم کــه بیــش 
فرزنــد  کــه  تــا 90 درصــد خانواده هایــی  از 80 
معلــول دارند تمایلــی به ازدواج فرزندشــان با 
فــرد معلــول دیگــری ندارنــد. خانواده ها تصور 
می کنند فرزندشــان باید ازدواجی داشــته باشد 
تا زندگی اش تسهیل شود. این موضوع به دلیل 

فرهنــگ مــا در خانواده هــای پســران معلــول 
شایع تر است. اینکه تصور می کنند باید عروسی 
داشــته باشــند تا پسرشــان را سر و ســامان دهد 
و مراقب او باشــد. طبیعی اســت که خانواده ها 
نگران فرزندشان باشــند اما باید فرهنگ سازی 
شود که دختران معلول توانایی اداره یک خانه 
و حتی بزرگ کردن یک کودک را دارند. بیشــتر 
خانواده ها به جای روحیه حل مســأله، استفاده 
آمــوزش  کودکشــان  بــه  را  دیگــران  از  ابــزاری 
می دهند. دوســت معلولــی دارم که معلم یک 
مدرســه نابینایــان اســت. او برایــم تعریف کرد 
»کــه بچه ها بــا هم صحبت می کردنــد و یکی از 
آنهــا که پســر هم بود می گوید من دلم ماشــین 
شاســی بلنــد می خواهد. بــزرگ که شــدم یکی 
می خــرم و دوســتش گفتــه تــو کــه نمی توانــی 
ببینــی چطــور می خواهــی رانندگی کنــی! که در 
پاسخ می گوید زن می گیرم که او برایم رانندگی 
کند.« به نظر شما این تفکر چگونه در ذهن یک 
کــودک نابینای 8 ســاله رشــد پیدا کرده اســت. 
خانــواده بــه فرزندشــان اســتقالل و اینکــه فرد 
مهمی برای جامعه شود را آموزش نمی دهند. 
بچه هــا  را مصــرف کننــده بــار می آورند و حس 
مفید بودن و مســئول بودن در کودکان به وجود 

نمی آید.«
نابینــا  کــودک  یــک  پذیــرش  مــورد  در  او  از 
دار  بچــه  خودشــان  چــرا  اینکــه  و  می پرســم 
نشــدند. وی توضیح می دهــد: از آنجا که من و 
همســرم به دلیل بیماری ژنتیکی نابینا شــدیم 
به این نتیجه رســیدیم چرا فرد دیگری به دنیا 
آوریم که او هم از نعمت دیدن محروم باشــد. 
البتــه بارها آزمایــش ژنتیک دادیــم و احتمال 
نابینایــی جنین کم بود اما همــان احتمال کم 
هــم دردنــاک اســت و اینکــه حتی اگــر بچه ای 
کــه بــه دنیــا می آمــد بینا بود مشــکالت شــاید 
بیشــتر می شــد چرا که مــن در میــان اطرافیان 
می شناســم کودکانــی که والدیــن نابینا دارند و 
خودشــان بینا هســتند اما چه مشکالت روحی 
و رفتــاری دارنــد. پس تصمیــم گرفتیم کودک 
نابینایــی را کــه سرپرســتی نــدارد بــه فرزنــدی 
بپذیریــم و تجربیات خودمان را به او بیاموزیم 
تــا فــرد مفیــدی بــه جامعــه تحویــل دهیــم. 
البتــه بــرای ایــن فرزندخواندگــی هفــت خان 
رســتم را پشــت ســر گذاشــتیم که خــان هفتم 

خانواده هایمان بودند اما توانســتیم قانعشان 
کنیم.

ë چون معلولم قید بچه دار شدن را نزدم
عبدالرضــا 47 ســاله از ناحیــه پا دچــار معلولیت 
اســت او یــک تجربــه ناموفــق در ازدواج بــا یــک 
فرد ســالم داشــته کــه در مورد ازدواجــش اینگونه 
می گوید: »مــن دو بار ازدواج کرده ام همســر اولم 
ســالم بود ولی افســردگی شدید داشــت از طرفی 
هــم دلــش نمی خواســت بچــه دار شــویم. اوایل 
ازدواج هیچ مشــکلی نداشــتیم. زمانی که ازدواج 
کردم دیپلمه بودم و کاری نداشــتم و پدرم حامی 
مالی ما بود. بعد ازدواج با تشویق های همسرم در 
رشــته حســابداری ادامه تحصیل دادم و توانستم 
در یکی از دستگاه های دولتی استخدام شوم. پس 
از آنکه کاماًل مستقل شده بودیم پیشنهاد دادم که 
بچه دار شویم اما ایشان صراحتاً مخالفت کرد که 
بچه نمی خواهد. بارها بر سر این مسأله جر و بحث 
می کردیم که چرا مخالف بچه دار شــدن است اما 
هــر بار جای اینکه پاســخ منطقی دهــد کارمان به 
دعــوا می کشــید. در نهایت پس از 10 ســال زندگی 
مشــترک درخواســت جدایی کــرد من هــم وقتی 
فهمیــدم از زندگــی بــا مــن راضی نیســت و دچار 
افسردگی شدید شده به ناچار تن به طالق توافقی 
دادم. از آنجــا که واقعاً دلم می خواســت فرزندی 
داشــته باشــم پس از شــش – هفت مــاه دوباره با 
فــردی ازدواج کــردم و در حــال حاضــر یک دختر 
6 ســاله دارم. بــرای بار دوم مایــل بودم با خانمی 
که مثل خودم معلولیت خفیف دارد ازدواج کنم 
تا شــرایط من را بهتر درک کند، اما پیش نیامد. با 
اینکه همســر دومم زیــاد از من ایــراد می گیرد اما 
از زندگــی ام راضــی ام و دخترم را می پرســتم. من 
دوســتان زیادی که دارای معلولیت هستند دارم و 
به خاطر معلولیتشــان قید بچه دار شــدن را زدند 
اما به نظر من در اشــتباه هســتند. بچــه به زندگی 
زناشویی جان می بخشــد. ناگفته نماند که همسر 
اولم هم مجدداً ازدواج کرد، البته با فردی سالم و 

در حال حاضر دو فرزند دارد.«

ë زوجین باید مکمل یکدیگر باشند
حســین جباری یــک معلول دیســتروفی اســت 
کــه با فردی ســالم ازدواج کــرد وی در این مورد 
می گویــد: من 35 ســاله هســتم. 12 ســال پیش 

و  مــن  دارم.  ســاله   7 پســری  و  کــردم  ازدواج 
همســرم هر دو شــاغل هســتیم. در همه اشکال 
ازدواج چه فرد معلول بــا معلول یا غیرمعلول 
هــم ازدواج های موفق داریم و هم ناموفق. ولی 
از نظــر مــن ازدواج بــرای این اســت کــه طرفین 
همدیگــر را کامل کنند و بــرای همین در ازدواج 
فــردی ســالم را انتخاب کــردم البتــه براحتی به 
ایــن انتخاب نرســیدم چرا که خانواده همســرم 
علی رغم رضایت ایشــان کامــاًل مخالف بودند و 
به سختی توانستم رضایت نسبی آنها را جلب و 
ثابت کنم که یک فرد توانمند و مســئولیت پذیر 
هســتم. ایــن نقص جامعه ماســت کــه در مورد 
ازدواج با افراد معلول فرهنگسازی نمی شود. از 
او می پرســم با توجه به اینکه به توانمندی افراد 
معلول واقف است پس چرا برای ازدواج فردی 
ســالم را انتخاب کــرده؟ وی در پاســخ می گوید: 
یک فرد معلول به تنهایی مشکالت زیادی دارد 
و معلولیــت خودش یک معضل بزرگ اســت. 
زندگــی برای یــک زوج ویلچر نشــین مشــکالت 
زیــادی خواهــد داشــت و آســیب هایی کــه برای 
بچه هــای ایــن زوجین پیــش می آید بــه مراتب 
بیشــتر خواهد بود مثاًل زمانی که کودک به ســن 

جنــب و جــوش برســد و بخواهــد بــدو بــدو کند 
بایــد شــخصی مراقب او باشــد. اگر هیــچ یک از 
والدیــن نتوانند به بچه در این رابطه کمک کنند 
یا مراقب او باشند، او دچار مشکل می شود. پسر 
من عاشــق فوتبــال بازی کردن اســت همین که 
نمی توانــم بــا او بازی کنم به انــدازه کافی برایم 
ناراحت کننده اســت اما وقتی می بینم مادرش 
در پــارک مراقب اوســت تــا حدی تســکین پیدا 

می کنم.

ë دختران نابینا برای ازدواج انتخاب نمی شوند
ســهیال 45 ســاله نابیناســت 5 ســال اســت کــه 
بــه تنهایــی زندگــی می کنــد و دکتــرای حقــوق 
موانــع  از  او  اســت.  شــاغل  و  دارد  بین الملــل 
ازدواجــش و اینکــه چــرا ازدواج نکــرده اینگونه 
توضیــح می دهــد: پنــج ســالی هســت کــه بــه 
تنهایــی زندگــی می کنــم و کامــاًل از هــر جهــت 
مســتقل هســتم. من هــم مانند تمــام دختران 
تمایــل دارم تشــکیل خانواده دهــم. جوانتر که 
بــودم ســعی می کــردم در تمامــی اجتماعــات 
گروه هــای معلــوالن شــرکت کنــم تــا بــا افــراد 
مختلف آشــنا شــوم و توانمندی هایم را نشــان 

باشــند. این زوج دیگر گرم و ســرد زندگی را پشت 
سر گذاشته و زندگی نسبتاً آرامی را تجربه خواهند 

کرد.
ë  ازدواج افــراد معلــول با افــراد ســالم را چگونه

ارزیابی می کنید؟
این مدل ازدواج به دو دســته تقسیم می شود. اول 
اینکه خانم معلول باشد و آقا سالم. دوم آنکه آقا 

معلول باشد و خانم سالم.
مــدل اول از ســخت ترین مدل هایــی اســت که به 
وقــوع می پیوند. ولی اگر رخ دهــد و پایدار بماند از 
موفق ترین مدل هاســت به دلیل اینکــه مردی که 
دچار معلولیت نیســت خــوب می تواند مایحتاج 
زندگی را برآورده کند و کارهایی مثل رانندگی، سفر 
رفتن، اشــتغال و همه اموری را که یک خانواده به 
آن نیاز دارد انجام دهد. اما این مدل به ندرت رخ 
می دهــد دلیلش هم این اســت که ما در کشــوری 

مردســاالر زندگــی می کنیم و تمــام مردها به طور 
کلی به دنبال زن هایی بی نقص هســتند. مردهای 
جامعه ما دوســت دارند زن هایی داشته باشند که 
ممتاز باشند. مدل دوم هم آقایان معلول تمایل 
دارند همســری ســالم انتخاب کنند و این مدل در 
میان معلوالن بسیار شایع است چرا که خانم های 
ســالم انعطاف بیشــتری برای پذیرش همســری 
معلــول دارنــد و مجــدداً تأکیــد می کنــم به دلیل 
جامعــه مــرد ســاالر کــه در آن زندگــی می کنیــم 
پســرهای معلول دوســت دارند همســرانی سالم 
داشته باشند با اینکه خود معلول هستند و به طور 
کلی خانم ها روحیه حمایتگری بیشتری دارند و در 
مجموع جامعه ما به این ســمت حرکت کرده که 
زنها حامی مردها هستند و این مسأله باعث شده 
بســیاری از دختــران معلــول مــا از ازدواج محروم 

باشند.
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نظریه هــای مختلفــی در خصــوص ازدواج و تأثیــر آن یا

بــر زندگــی انســان وجــود دارد. در هــر حــال نمی توان 
از تأثیــر عمیــق این نیاز اساســی بر زندگــی افراد غافل 
راه  ســالم ترین  و  اصلی تریــن  به عنــوان  ازدواج  بــود. 
رفــع نیازهــای جســمی، عاطفــی و اجتماعــی انســان، 
باعــث ارتقــای ســامت فــردی و اجتماعــی می شــود؛ 
فرقی ندارد که چه جنســیتی داشــته باشــیم یــا در چه 
ســنی باشــیم، یــا دارای چــه ویژگی هــای جســمی یــا 
ظاهری هســتیم. به هرحال ازدواج و شراکت در زندگی 
مسأله ای است که در مرحله ای از زندگی ذهن ما را مشغول کرده یا خواهد کرد. 
هــم اکنون ازدواج به عنــوان اصلی ترین دغدغه در جامعه ما و مشــکات پیش 
رویش جای بحث بسیار دارد. در این میان ازدواج برای اقشار خاص بیشتر باید 
مورد توجه باشد افراد با نیازهای ویژه به دلیل محدودیت هایی که آنها را خاص 
کرده اســت، در مقوله ازدواج ممکن اســت دچار تاطم روحی شــدید شوند که 
حمایت متخصصان را نیاز دارد. از جمله این اقشــار، معلوالن هســتند باید در 
کنار مســائل دیگــری مانند آموزش، کار و غیــر آن برای ازدواج آنــان نیز برنامه 
داشــت. در بحث معلولیت معتقدم بایــد واژه »تفاوت« را جایگزین معلولیت 
کرد زیرا این افراد همانند دیگران دارای احساسات و عواطف و نیازهای روحی و 
جنســی مشابه سایر افراد جامعه می باشند که محدودیت های حرکتی یا روحی 
یــا ذهنــی یا حســی باعث ایجاد تفــاوت در نحوه زندگــی این افراد با ســایر احاد 
جامعه شــده اســت. اصواًل در ازدواج افراد دارای معلولیت می بایست چندین 
نکتــه را در نظــر داشــت. اگر قــرار اســت معلــوالن در ازدواج درون گروهی قرار 
گیرند، توجه به اصل تکامل مهم بوده و ازدواجی که مکمل یکدیگر باشند باید 
مدنظــر قرار گیرد. قطعاً نوع و شــدت معلولیت در فرایند انتخاب و این تکامل 
نقش دارد. برای مثال افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی خیلی شدید بهتر 
اســت بــه علــت محدودیت های ظاهــری و عمقی کــه در این افراد وجــود دارد 
باهم ازدواج نکنند زیرا در مسیر زندگی قطعًا دچار چالش هایی خواهند شد که 
اگــر بدون پیش بینی و از روی احســاس وارد زندگی شــوند پایه های زندگی آنان 

دچــار تزلزل خواهد شــد یا افــراد دارای معلولیت ذهنی و اعصــاب و روان بهتر 
اســت با نظر متخصصان و کنترل و حمایت خانواده هایشان در صورت رعایت 
اصــل مکمل بــودن ازدواج کنند. تجارب مختلف در زمینه ازدواج درون گروهی 
معلوالن نشــان داده است معمواًل ازدواج درون گروهی )ناشنوایان( )جسمی و 
حرکتی متوسط( به علت رعایت برخی اصول اولیه مثل نوع و شدت معلولیت 
و زبان مشترک و احساس مشترک، معمواًل پایدارتر بوده و دوام بیشتری داشته 
اســت و یکی از مسائل مهم واساسی در زمینه ازدواج معلوالن با یکدیگر انجام 
آزمایشات ژنتیک است تا از متولد شدن فرزند دارای معلولیت جلوگیری شود.

یکی از اقشــار بســیار مهم که در زمینه ازدواج معلوالن همیشــه مورد بی مهری 
جامعــه و مــردم قرار گرفته انــد دختران دارای معلولیت هســتند که متأســفانه 
هــم پســران دارای معلولیــت و هم افراد عــادی جامعه رغبتی بــرای زندگی با 
ایــن دختــران توانمنــد و نجیــب نشــان نــداده و همیشــه احساســات و عواطف 
آنان نادیده گرفته و ســرکوب شــده اســت. بی شــک دختران دارای معلولیت با 
توجــه به نوع و شــدت معلولیت آنان قطعًا دارای توانمندی های بســیار زیادی 
بــرای تشــکیل و اداره خانواده می باشــند. ازدواج مســأله ای اســت کــه معلول و 
غیرمعلــول نمی شناســد، رفــع نیازهای روحی و جســمی  و تشــکیل خانواده در 
تمام انســان ها عمومیت دارد و نمی توان آن را انکار کرد. ترس از بی پناه شــدن 
و تنهایــی همیشــه همــراه یک معلــول اســت و ازدواج به خاطر حاشــیه امنیتی 
کــه بــرای معلول ایجاد می کند از نظر روانی بســیار تأثیرگذار اســت. معلوالن با 
آگاهی به ناتوانی های جســمی  خود و نبود امکان ازدواج دچار انزوا می شــوند و 
به ســرکوب کردن امیالشــان اقدام می کنند که این مســأله آثار مخربی به همراه 
دارد. این یک واقعیت است که در ازدواج، دختر باید انتخاب شود و این قضیه 
را بــرای دختــران معلــول مشــکل تر کرده اســت. در بســیاری از موارد مشــاهده 
شــده که پسران معلول با شــغل و حق انتخاب توانسته اند شرایط زندگی با یک 
زن غیرمعلــول را بــرای خــود فراهم کنند و شــانس ازدواج در آنها باالتر اســت. 
امیدوارم با فرهنگ ســازی اصولی و شکستن برخی تابوها بتوانیم زمینه را برای 

ازدواج دختران دارای معلولیت فراهم نماییم.
یکــی از مســائل مهمی کــه باعث تشــویق معلوالن بــه ازدواج می شــود، تأمین 

اشــتغال، بیمه و مســکن اســت که راه را برای ازدواج معلوالن هموار می سازد، 
حمایــت همــه جانبــه دولــت، واگذاری خانــه مناسب ســازی شــده )در ورودی، 
ســرویس بهداشــتی، سیستم ســرویس دهی میهمان( و ماشــین مناسب سازی 
شــده از جمله مواردی اســت که اجرای آن بســیار مهم اســت. اعطای وام های 
بی بهــره، شــغل و درآمــد کافــی، اجرای قانون ســه درصــد اســتخدام، واگذاری 
رایگان منزل که در قانون حمایت بر عهده بنیاد مســکن اســت نیز باید اجرایی 
شــود. بســیاری از معلوالن با از دســت دادن خانواده و حمایت نشــدن از ســوی 
ســایر فامیل به آسایشــگاه ها هدایت می شوند و از این رو افراد معلول به ازدواج 
در کنــار رهایــی از تنهایــی و رفع نیازهای روحی و جســمی، به عنــوان فرار از این 
سرنوشــت نــگاه می کنند اگر بتــوان مانند برخی مناطق در جهان، شــهرک های 
مخصــوص معلوالن طراحی کرد که مناسب ســازی شــده باشــد و از نگهبان در 
ورودی تا انجام دهنده طرح ها خود معلوالن باشــند، بســیاری از مسائل زندگی 
معلوالن حل می شــود و آنان نیز مانند ســایر انســان ها به اولین حقوق طبیعی 

خود برای زندگی دست می یابند.

شکست تابو ها برای ازدواج دختران دارای معلولیت

طالبعلی 
پورشریعه

روانشناس 
بالینی

و  پســر ها  بــا  آشــنایی  چندیــن  از  پــس  دهــم. 
شکســت های پی در پی احساسی به این نتیجه 
رســیده ام کــه بــرای ازدواج انتخــاب نخواهــم 
شــد. من انتظــاری برای پذیرش از ســمت یک 
فــرد بینا را نداشــتم و ندارم. اما حتی پســرهای 
معلول هم حاضر بــه انتخاب دختران معلول 
نیســتند. معضل اساســی من در دوران جوانی 
عــدم برداشــت صحیــح از مقصــود برقــراری 
ارتبــاط با من بــود. این را قبــول دارم که قبل از 
هــر ازدواجی نیاز به آشــنایی طرفین اســت اما 
متأســفانه طوالنــی شــدن آشــنایی ها منجــر به 
تحریک عواطف و احساســات دختران معلول 
می شــود و دامنــه عقانیت را محــدود می کند. 
در نهایــت وقتــی این آشــنایی بــه ازدواج ختم 
نشــود ضربــه روحــی و کاهــش عــزت نفــس را 
بــرای دختران بــه ارمغــان مــی آورد. صادقانه 
می گویم زمان هایــی در زندگی تجربه کردم که 
اگــر راهنمایی های خانواده ام نبود شــاید درگیر 
مدتــی  مــن  می شــدم.  ســودجویانه  ازدواجــی 
با پســری آشــنا شــدم کــه معلــول خفیــف بود 
و تحصیاتــی نداشــت و حتــی برای پیشــرفت 
و بــه دســت آوردن اســتقال شــخصی تاشــی 

بــود.  او  گیــر  در  احساســم  نمی کــرد. مدت هــا 
چندیــن و چندبار از من پول قرض کرد و من از 
روی اعتماد و عشــقی که به او داشــتم به او پول 
می دادم اما در نهایت من را رها کرد. بارها از او 
خواستم پول را پس دهد اما هر بار مرا تحقیر و 
تهدید می کند. متأسفانه دختران معلول کمتر 
پیش می آید که ازدواج کنند. از میان 10 دختری 
که در مدرسه اســتثنایی با آنها همکاس بودم 
و همچنان با هم دوســت هستیم، فقط سه نفر 
ازدواج کردند و یک نفرشــان هــم طاق گرفته 
اســت. حتــی کســی را می شناســم که با پســری 
نابینا ازدواج کرد و همســرش بــه محض اینکه 
دید شــرایط برایشــان ســخت اســت بــدون رها 
کردن او با خانمی بینا ازدواج کرد که آن ازدواج 
هــم مشــکات خــاص خــود را داشــت. شــوهر 
ایــن خانــم از نظر اقتصادی نســبت بــه او هیچ 
احســاس تعهدی نــدارد و می خواهد او را وادار 
کنــد تا با همســر دومش در یک خانــه و همه با 
هم زندگی کنند کــه این کار به نظر غیرممکن و 
غیر اخاقی اســت. به نظر من ظلم بسیاری به 
دختران معلول شــده است. می خواهم به یک 
مســأله حقوقی اشاره کنم که به نظر من ظلمی 

آشکار است. یکی از موارد فسخ نکاح این است 
کــه اگــر زن در طــول زندگــی، از دو چشــم نابینا 
شــود مرد اجازه دارد نکاح را فســخ کند. اما اگر 
به هــر علتی مرد نابینا شــود، زن حقی نخواهد 
داشــت. یعنی هیچ حق و حقوق خاصی به زن 
تعلق نمی گیرد و این یک اجحاف بزرگ است.

ë خودم را وقف همسرم کردم
محمد قاســمی 63 ســاله و فردی ســالم است و 
37 ســال پیش با همسرش ازدواج می کند و در 
آن زمان همســرش مشکل جســمی نداشته اما 
در ســال 81 دچــار معلولیــت نخاعی می شــود. 
وی در مــورد اتفاقی که برای همســرش رخ داد 
اینگونــه توضیــح می دهدکــه: مــن و همســرم 
تــا  داشــتیم  رضایت بخشــی  و  خــوب  زندگــی 
زمانی که ایشــان از ناحیه کمر دچار مشکل شد. 
همســرم معلــم بــود و حتــی در دو شــیفت کار 
می کــرد. تحصیــات همســرم در رشــته تربیت 
بدنــی بود و بســیار فعــال بودنــد اما متأســفانه 
وقتــی کمرشــان دچــار مشــکل شــد بــه توصیه 
پزشــکی عملــی روی ایشــان انجــام دادیــم کــه 
بعدها معلوم شد تشخیص اشتباه بوده و ایشان 

ویلچر نشــین شــد. قاســمی در مورد ســال های 
زندگی شان پس از معلولیت همسرش توضیح 
تقریبــاً  همســرم  معلولیــت  از  پــس  می دهــد: 
خودم را وقف ایشان کردم. راننده کامیون پدرم 
بودم و مجبور شــدم شــغلم را بــرای مراقبت از 
ایشــان تــرک کنم. اوایــل توقع داشــتم رفتارش 
تغییر کند. افســرده یا پرخاشگر شود زمان هایی 
بوده که از ســر ناراحتی دعــوا می کردیم اما گذرا 
بــود امــا همچنــان امید داشــتیم حالــش خوب 
شــود که نشــد. همســرم خیلــی درد می کشــد و 
مسکن های قوی مصرف می کند. از او می پرسم 
آیا طی این ســال ها بــه این فکــر افتاده اند که از 
همسرشــان جدا شــود؟ قاســمی اینگونه پاسخ 
می دهد: همســرم به من می گوید از کارهایی که 
برایم می کنی خجالت می کشم. ایشان در حال 
حاضر حتی به تنهایی نمی تواند کوچکترین کار 
شخصی اش را انجام دهد. برخی می گویند اجر 
شــما با اجر شــهادت برادرتان برابــری می کند. 
گفتنــش درســت نیســت امــا همســرم در حال 
حاضــر مثل یک کودک نیازمند مراقبت اســت. 
البتــه من خودم یکبار پیشــنهاد دادم که ازدواج 
کنم تا آن فرد کمک دســت خانمم باشــد و هم 
اینکه یک بچه ای داشــته باشیم اما ایشان قبول 
نکردنــد. از او می پرســم چگونــه امــرار معــاش 
می کننــد؟ او می گویــد: همســرم معلــم بــود و 
چند ســالی اســت بازنشســته شــده که با حقوق 
ایشــان زندگی می کنیــم. در آن زمان که ایشــان 
معلــم بود مــن خودم او را به مدرســه می بردم 

و منتظــر می مانــدم تا زنگ مدرســه بخورد تا او 
را برگردانــم. البتــه همســرم در ایــن ســال ها در 
مدرســه تدریس نمی کرد و معــاون مدیر بودند 
و اواخر هم که به یک مدرســه اســتثنایی منتقل 
شــدند. در حــال حاضر تنهــا مشــکل زندگی ما 
هزینه هــای باالی داروی همســرم اســت و توقع 
هزینــه  بــرای  بهزیســتی  از  بیشــتری  حمایــت 
پرســتاری داریــم. همســر مــن به ایــن مملکت 
خدمــت کرده نباید به خاطــر گرانی داروها درد 

بکشد.

ë عهد کردم با فردی معلول ازدواج کنم
آخریــن فردی که بــا او گفت و گو کردیم در تمام 
مدت گفت و گو اشــک می ریخت. او حاضر نبود 
نامش فاش شــود چرا که می ترسید شوهرش از 
گفت و گویــش آگاه شــود. پــس او را بهار خطاب 
می کنیم. همســر بهــار ایثارگر و معلــول جنگی 
دچــار  کــه  زمانــی  وی  اســت.  نشــین  ویلچــر  و 
معلولیــت می شــود 27 ســاله بــوده و همســر و 
فرزنــد هم داشــته که پــس از اتفاقــی که برایش 
رخ می دهــد همســرش از او جدا می شــود. بهار 
در مورد ازدواجش اینگونه می گوید: من همسر 

سوم شوهرم هستم و ایشان دو بار تجربه طاق 
داشــته است. من از همسرم 20 سال کوچکترم. 
مراقبــت از همســرم افتخار من اســت چرا که با 
همیــن نیــت بــا او ازدواج کردم. از او می پرســم 
پس چرا از زندگی ات ناراضی هستی؟ می گوید: 
من اهل قم هســتم و تحصیــات حوزوی دارم. 
مــن و دوســتم تصمیــم گرفتیــم خــود را وقــف 
دیگران بکنیــم از طرفی من 5 خواهر کوچک تر 
ازدواج  کــه حــس می کــردم  از خــودم داشــتم 
نکــردن من مانع ازدواج آنهاســت. همســرم را 
یکــی از اقــوام معرفی کرد. با اینکه می دانســتم 
ایشــان دو بــار جدا شــده بــه این فکــر می کردم 
شــاید همســران او توانایــی مراقبت از ایشــان را 
نداشــتند اما تصورم اشــتباه بود. دوســتم هم با 
یــک فرد نابینــا نامزد کــرد اما در همــان دوران 
نامــزدی ازدواجش را بهــم زد و تصورم این بود 
کــه نتوانســت مقابــل پیمانــش دوام آورد. بعد 
از ازدواج بــا ایشــان بــه تهــران که محــل زندگی 
ایشــان بود آمدم. فقط ســه ماه رفتــارش با من 
خــوب بود و پــس از آن تحقیر کردن هایش آغاز 
شــد. بســیار بــد دل بــود البتــه در حــال حاضــر 
خیلی بهتر شــده اما به یاد دارم در همان اوایل 
ازدواج در خانــه را بدون آنکــه من بفهمم روی 
من قفل می کرد و از خانه خارج می شــد. من تا 
دو ســه ماه اول متوجه این موضوع نشــدم. یک 
روز یکی از همســایه ها در خانــه را زد و هر چه با 
دســتگیره کلنجار رفتــم در باز نشــد دنبال کلید 
گشــتم و وقتــی پیــدا نکــردم با همســرم تماس 

گرفتــم و او گفــت نیازی نیســت که مــن از خانه 
خارج شــوم. چند ســال اســت کــه خانــواده ام را 
ندیده ام و آخرین بار پسر همسرم که چهار سال 
از مــن کوچک تر اســت مرا به دیــدن خانواده ام 
برد. تنها همدم من همســر پســر شوهرم است 
آنهــا خیلــی بــا مــن خــوب رفتــار می کننــد و به 
نظــرم اینکــه رفتار شــوهرم بهتر شــده به خاطر 
نصیحت هــای پســرش اســت. او در پاســخ بــه 
این ســؤال کــه چرا در این ســال ها از همســرش 
جدا نشــده می گویــد: با آنکه وضــع مالی خوبی 
نداشــتیم پــدرم مخالــف ازدواج مــا بــود ولــی 
چون من اصرار داشــتم مقرر شــد مــن جهیزیه 
تهیــه نکنــم و مهریــه ام یک جلد قرآن شــود. با 
این اوصاف اگر جدا می شــدم جایی را نداشــتم 
بــروم. در حــال حاضــر بــا اخــاق شــوهرم خــو 
گرفتم اما چون خودم هم سن ام باال رفته دیگر 
آن تــوان بدنی گذشــته برای بلند کــردن و جابه 
جایــی او را نــدارم. برخی شــب ها از درد دســت 
نمی خوابم ولی معتقدم خدا شــاهد من اســت 
و دعا می کنم به جان پسر همسرم که مثل پسر 
خودم دوستش دارم. علت اشک هایم به خاطر 

سختی ها و جوانی از دست رفته ام است.

از میان 10 دختری که در مدرسه استثنایی با آنها همکاس بودم و 
همچنان با هم دوست هستیم، فقط سه نفر ازدواج کردند و یک 

نفرشان هم طاق گرفته است. حتی کسی را می شناسم که با پسری 
نابینا ازدواج کرد و همسرش به محض اینکه دید شرایط برایشان 

سخت است بدون رها کردن او با خانمی بینا ازدواج کرد که آن ازدواج 
هم مشکات خاص خود را داشت

برنا

آنچــه درخصــوص ازدواج 
جامعــه  در  آن  تأخیــر  و 
مغفول مانده است، بحث 
نگاه به ازدواج »معلوالن« 
اســت، به نظر می رسد این 
قشر نه تنها در بخش هایی 
خدمــات  اشــتغال،  نظیــر 
شــهری و... نادیــده گرفتــه می شــوند بلکــه در بحث 
ازدواج نیز کســی به فکرشــان نبوده و نیست! ازدواج، 
متغیری اســت کــه افزایش یــا کاهش آن نســبت به 
کنش هــای مختلفــی از جملــه اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعــی و حتــی ســامت روحــی و جســمی افراد، 
وابســتگی زیاد داشــته و واکنش های قابــل توجهی از 

خود نشان می دهد.
بیــش از دو دهــه اســت کــه ازدواج نقــل مجالــس 
خانواده هــای ایرانی بــا هر نوع وضعیــت فرهنگی، 
تحصیاتی و حتی مادی، شــده اســت و بیشتر افراد 
به دنبال پاســخی مناســب برای این ســؤال هستند؛ 
»ســن مناســب برای تشــکیل خانواده و ماک های 
انتخاب همســر چیســت؟« تا مبادا بــه دلیل برخی 
مشــکات فرهنگــی اقتصــادی در تشــکیل خانواده 
دچــار شکســت هایی شــوند کــه در نهایــت منجــر 
بــه جدایــی و طــاق خواهــد شــد چنیــن مســائل و 
دغدغه هایــی در طــول ســال های اخیــر در روابــط 
و باعــث  را بوجــود آورده  اجتماعــی چالش هایــی 
باالرفتــن ســن ازدواج در بیــن افراد جامعــه اعم از 

دختر و پسر شده است.
اگر بپذیریم که ازدواج فقط مخصوص افراد ســالم و 
توانا نیســت و افراد معلول هــم در برهه ای از زندگی 
نیــاز به همدم و همراهی برای زندگی مشــترک خود 
دارنــد نباید بــه فکــر ازدواج معلوالن بــود؟ برخی از 
آمارهــا از درصد پاییــن ازدواج در بین بانوان معلول 
خبر می دهد بــه نحوی که ازدواج بانــوان نابینا صفر 
درصد گفته شــده اســت. اینکــه تا به امروز نــه تنها از 
تعــداد زنان معلــول که از تعداد کل معلوالن کشــور 
آمــار دقیقی در دســت نیســت و آمارهایــی که وجود 
دارد نســبی و مربــوط بــه معلــوالن تحــت پوشــش 
بهزیســتی اســت، خــود یکــی دیگــر از کوتاهی هــای 

جامعه و مسئوالن نسبت به معلوالن است!
 ازدواج یکی از مواردی اســت که معلوالن در جامعه 
ما بر اســاس نگاه تحقیر کننــده ای که می گوید: »مرد 
معلــول نــه یــک تکیــه گاه بلکــه نیازمنــد تکیــه گاه 
اســت« و »زن معلــول نــه مدیــر خانه بلکــه نیازمند 
مدیریت اســت« از آن محروم شــده اند. حتی برخی 
بــه  ســردی  نــگاه  خــود  معلــوالن،  خانواده هــای  از 
فرزندانشان دارند و شــرایط ازدواج را برای آنها مهیا 
نمی کنند، همچنین به نظر می رســد مادر یک دختر 
معلــول به خود و دختــرش قبوالنده اســت »ازدواج 
فقط بــرای دختران ســالم ممکن بــوده و معلولیت 
دختر نقطه سیاه زندگی اوست و باید به این تقدیر تن 
داد!« زمینه ازدواج معلوالن جسمی - حرکتی را باید 
از معلــوالن ذهنی، متفاوت نگاه کــرد و گفت: فردی 
که نابیناســت یا ناشــنوا یا روی ویلچر نشســته اســت 
اگــر چه برخــی از توانمندی ها را ندارد امــا این موارد 
باعــث نمی شــود او را متهــم به از دســت دادن تمام 
توانمندی هایش کرد. اگر شرایط فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه بحث ازدواج را برای افراد ســالم 
سخت کرده است، برای یک معلول با شرایط خاص 
فیزیکــی و مشــکات عدیــده ای که از ایــن بابت دارد 
ســخت تر و حتــی برای بانــوان گاهــی غیرممکن می  
کند. ازدواج درســت و بهنگام در معلــوالن آنها را به 
ســمت خودباوری بیشــتر و آرامش حداکثری ســوق 
می دهــد اما برای ایــن که یک معلــول بتواند ازدواج 
خــوب و زندگــی محکمــی داشــته باشــد، اشــتغال و 

داشتن سرپناه از مهم ترین ملزومات است.
آنچــه از نظــر کارشناســان مهــم اســت، رفــع موانع 
معماری در محیط های شــغلی در زندگی معلوالن 
است که باید به حداقل برسد، زندگی در محیط های 
مناسب ســازی نشــده و موانــع معماری، مشــکات 
معلــوالن را بیــش از انــدازه خواهد کــرد و آرامش را 
از خانواده ها ســلب می کند. اگر مشکات توانبخشی 
موانــع  رفــع  معلــوالن،  مســکن  تهیــه  معلــوالن، 
معماری و اشــتغال معلوالن برطــرف یا به حداقل  
برســد، قطعاً معلوالن با آرامش خاطر بیشتری تن 
به ازدواج خواهند داد. اگر چه به نظر می رســد برای 
درک درســت از بانوان معلول و توانمندی های آنان 
بایــد در جامعه فرهنگ ســازی صورت گیــرد چرا که 
براســاس گفته رئیــس انجمن ندای معلــوالن؛ باید 
علــت اصلــی مشــکات زنــان معلــول و خصوصــاً 
ازدواج ایــن افــراد را در مشــکات فرهنگــی جامعه 
و نــگاه اشــتباه عمــوم جامعه نســبت بــه معلولیت 
دانســت و خاطرنشان ســاخت که ازدواج میان افراد 
ســالم و معلول معموالً ازدواج های موفقی هستند، 
امــا ازدواج افراد معلول با یکدیگر مشــکات زیادی 
در پــی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. خانواده ها 
به عنوان رکن اساســی در جهت تقویــت افراد دارای 
معلولیــت می تواننــد هم زمینــه را برای رشــد همه 
جانبــه افــراد  دارای معلولیــت همــوار ســازند و هم 
بــا درک شــرایط موجــود و هماهنگ ســازی ســطح 
توقعــات با شــرایط افــراد دارای معلولیت بــه رواج 
ازدواج افــراد دارای معلولیــت کمــک کــرده و زمینه 
را برای آغاز زندگی مشــترک آنان فراهم نمایند. اگر 
خانواده های دارای فرزندان واجد شــرایط ازدواج در 
صورت شــرایط یکســان با افــراد عادی بــه معلوالن 
اعتماد کنند تجربه نشــان داده است که ازدواج افراد 
دارای معلولیــت کــه از حمایــت خانــواده بهره مند 
شــده اند، معمــوالً پایدارتر بــوده و از ثبات بیشــتری 

برخوردار بوده است.
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محیط  زیســت ایران در ماه آغازین 
ســال جدیــد بــه ســوگ محیطبانانش  
میکائیــل  و  مجلــل  مهــدی  نشســت. 
هاشــمی دو محیطبان ســاعت ۸ شب 
آهــوان  فــدای  را  دوشــنبه جــان خــود 
منطقــه حفاظــت شــده فیلــه  خاصــه 
زنجــان کردنــد که بــا این حادثــه تلخ، 
تعداد شهدای محیطبان کشور به ۱۴۵ 

محیطبان رسید.
»جمشــید محبت خانــی« فرمانده 
حفاظــت  ســازمان  حفاظــت  یــگان 
محیــط  زیســت بــه »ایــران« می گویــد: 
»متأســفانه ســاعت ۲۰ دوشــنبه شــب 
براثر تعقیب و گریز بین افراد ناشناس 
و محیطبانان در منطقه حفاظت شده 
فیــل خاصــه، افــراد ناشــناس ســوار بر 
خــودروی نیســان، بــا ســاح جنگی دو 

محیطبان را مورد حمله قرار دادند.«
محبــت خانــی می گویــد: »در ایــن 
نام هــای  بــه  مــا  همــکار  دو  درگیــری، 
مهــدی مجلــل و میکائیل هاشــمی به 
درجــه رفیــع شــهادت نایــل آمدنــد.« 
او ســاح های جنگــی که جــان دو تن از 
نتیجــه قاچــاق  را گرفتــه  محیطبانــان 
می دانــد. ضاربان شناســایی نشــده اند 
و  پلیــس  بررســی  از  خانــی  محبــت  و 
قــوه قضائیه بــرای شناســایی آنها خبر 
می دهــد. او در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه چــرا تنهــا دو محیطبــان در منطقه 
حضور داشــت؟ می گوید: »اســتاندارد 
تمــام  در  زیســت  محیــط   گشــت های 
مناطق دو نفره اســت.« محیط  زیست 
ایــران نیــاز بــه ۸۵۰۰ محیطبــان دارد 
امــا فقــط ۳ هــزار محیطبــان در حــال 
حفاظت از محیط  زیست ایران هستند. 
دونفــر از آنهــا هاشــمی و مجلل بودند 
کــه هنــگام گشــت در عصر دوشــنبه به 
یــک نیســان آبــی مشــکوک می شــوند 
و از طریــق بی ســیم به همــکاران خود 
در پاســگاه  محیطبانــی خبــر می دهند؛ 
تعقیب  و گریز تا ســاعت ۸ شــب ادامه 
داشــته ؛ در این ســاعت ارتبــاط محیط  
بــا هاشــمی و مجلــل  زیســت زنجــان 
قطع می شــود. محبت خانــی احتمال 
می دهد ساعت ۸، ساعت جان باختن 
دو محیطبانی باشــد که چشم هایشــان 
نگران آهوهای  دشت فیله خاصه بود. 
او می گویــد: همــکاران مــا درخواســت 
نیــروی کمکی کردند و ما نیروی کمکی 
کردیــم  مســتقر  اصلــی  جــاده  در  را 

»اما مســیر عــوض و ماجــرای تعقیب 
می شــود.  فرعــی  جــاده  وارد  گریــز  و 
ارتباط هــا قطــع می شــود. ســکوت آن 
سوی بی ســیم ها از حادثه ای شوم خبر 
می دهد، جست و جوی نیروهای کمکی 
در شــب برای یافتن هاشــمی و مجلل 
بی نتیجــه می ماند تا صبح تلخ محیط  
زیســت ایران شروع شــود. محیطبانان 
و  هاشــمی  بی جــان  پیکــر  بــا  صبــح 
بــه رو می شــوند. میکائیــل  رو  مجلــل 
هاشــمی متولد ۵۸ بــود و یک فرزند از 
او به یادگار مانده اســت. مهدی مجلل 

متولد ۶۶ و مجرد بود.
محبــت خانــی از دســتگاه قضایــی 
می خواهد نسبت به شناسایی ضاربان 
اقــدام کنــد. او همچنین نگــران تعیین 
پرونده شهادت مجلل و هاشمی است؛ 
فــدای  را  خــود  جــان  محیطبــان   ۱۴۵
محیط  زیســت کرده اند اما هنوز پرونده 
۷۰ درصــد آنهــا در بنیــاد شــهید ثبــت 
نشــده اســت. محبت خانــی می گویــد: 
»محیطبــان کرمانــی علــی خواجوی و 
محیطبان گلستانی تاج محمد باشقره  
با شــلیک مســتقیم گلوله به شــهادت 
رســیدند، اما سه سال اســت که پرونده 

آنهــا در بنیــاد شــهید در حــال بررســی 
است.« بر اســاس قانون، وقتی پرونده 
محیطبان هــای شــهید بــه بنیــاد داده 
می شود، حق و حقوق  اداری آنها قطع 
می شود. به گفته محبت خانی خانواده 
ایــن دو محیطبان ســه ســال اســت که 
بــه لحــاظ اقتصادی در فشــار هســتند، 
چــون هیــچ حقوقی بــه آنهــا پرداخت 
نمی شــود. حرف هــای محبــت خانــی 
نشــان می دهد کــه محیطبان ها بعد از 
شــهادت هم مظلــوم واقع می شــوند، 
محیطبان هایــی که برای دفاع از آهوها 
و قــوچ و میش هــا فقط جان شــان را در 

دست دارند.
ë  دســتگیری دو شــکارچی در ارتبــاط با

شهادت محیطبانان زنجانی
رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی 

در  گفــت:  زنجــان،  اســتان  انتظامــی 
محیطبــان  دو  شــهادت  بــا  ارتبــاط 
اقــدام  ایــن  در  کــه  نفــر  دو  زنجانــی 
ســوی  از  بودنــد  دخیــل  جنایتکارانــه 
اســتان  ایــن  آگاهــی  پلیــس  عوامــل 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گــزارش ایرنــا، ســرهنگ کارآگاه 
از  یکــی  افــزود:  رحمتــی،  جعفــر 
دستگیرشــدگان بومــی و دیگــری نیــز 
غیربومی اســت و احتمال اینکه تعداد 
بــه  بــا  رابطــه  در  خاطــی  شــکارچیان 
شــهادت رســاندن ایــن دو محیطبــان 
زنجان بیشــتر از این تعداد باشد وجود 

دارد.
وی اظهــار داشــت: در تحقیقــات و 
بازجویی هــای پلیــس به حتــم زوایای 
پنهــان ایــن قضیه روشــن خواهد شــد 

و شــواهد نشــان می دهــد کــه در حین 
متخلــف،  شــکارچیان  دســتگیری 
درگیــری اتفــاق افتــاده و محیطبانــان 
هــدف گلولــه قــرار گرفتــه و بــه علــت 

شدت جراحات وارده فوت کرده اند.
یــک منبع مطلع در محیط  زیســت 
شــکارچیان  ایــن  گفــت:  نیــز  زنجــان 
گونه هــای  شــکار  پــی  در  کــه  خاطــی 
منطقــه  ایــن  در  شــاخص  جانــوری 
بودند با مشاهده محیطبانان اقدام به 
فــرار کرده که متأســفانه پــس از مدتی 
تعقیــب و گریــز آنهــا را بــا اســتفاده از 
گلولــه جنگی به شــهادت رســانده و از 

محل متواری شده اند.
وی افزود: زمان به شهادت رساندن 
این دو محیطبان مشــخص نیست اما 
پیکر آنان حوالی طلوع آفتاب از ســوی 
اداره  حفاظــت  یــگان  گشــت  عوامــل 
کل در نزدیک روســتای قــره بوته، پیدا 
می شــود و حال پلیس و مأموران یگان 
حفاظت در پی دســتگیری شکارچیان 
خاطــی مرتکــب به قتــل هســتند. این 
منبــع آگاه، اظهارداشــت: تاکنــون این 
اداره کل در حفاظــت از مناطــق تحت 
مدیریت اســتان زنجان هیچ شــهیدی 

در  محیطبــان  دو  ایــن  و  بــود  نــداده 
واقع نخســتین شــهدای محیط زیست 

زنجان هستند.
ë  دســتگاه از  کالنتــری  درخواســت 

قضا بــرای رســیدگی فوری به شــهادت 
محیطبانان زنجان

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط  
فــوری  رســیدگی  خواســتار  زیســت 
دســتگاه قضــا بــه شــهادت دو نفــر از 

محیطبانان استان زنجان شد.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســازمان حفاظــت محیط  زیســت، در 
متــن پیــام تســلیت عیســی کانتــری 
ســربازان  »شــهادت  اســت:  آمــده 
محیــط   از  حفاظــت  پرافتخارعرصــه 
مهــدی  شــهید  محیطبــان  زیســت، 
مجلــل و محیطبــان شــهید میکائیــل 
هاشــمی را بــه خانــواده مکــرم این دو 
شــهید، جامعه عاقه مندان و فعاالن 
محیــط  زیســت و تمامــی محیطبانان 
عــرض  تســلیت  و  تبریــک  کشــور 

می نمایم.
و  خاطــره  یــاد،  بی تردیــد   
شــهدای  آن  خالصانــه  ایثارگری هــای 
ارجمند در ســطوح مختلــف حفاظت 
از آب و خــاک ایــران اســامی، الهــام 
بخــش تمامی دلــدادگان بــه طبیعت 
ایــن  فــردای  و  امــروز  نســل های  و 
مملکــت خواهد بــود. اینجانب ضمن 
درخواست از دســتگاه محترم قضایی 
بــرای رســیدگی فــوری به ایــن جنایت 
و شناســایی، دســتگیری و صــدور رأی 
قاطعانــه بــرای عامــان کــه موجــب 
درس عبرتــی بــرای ســایر متجــاوزان 
عرصه هــای  و  محیطبانــان  جــان  بــه 
طبیعت شــود، از خداوند متعال برآن 
شــهدای عزیز رفعت جایــگاه و غفران 

الهی را مسألت می جویم.«
گفتنی اســت منطقه حفاظت شده 
فیلــه خاصــه از ســال ۸۶ جــزو مناطق 
شــکار ممنوع اســتان زنجان اعام شد 
و وســعت آن ۱۱۰ هــزار و ۵۳۲ هکتــار 
هماننــد  درختــی  گونه هــای  و  اســت 
گیاهانــی  و  صنوبــر  و  میــوه  درختــان 
انــواع  درمنــه،  آویشــن،  انــواع  چــون 
خانــواده گندمیــان و گیاهان بالشــتکی 
و همچنیــن آهوی ایرانی، گراز، ســمور 
سنگی، پرندگانی چون کبک، باقرقره، 
انواع پرندگان شــکاری، انواع پرندگان 
آبــزی و کنار آبــزی مهاجر زمســتانی و 
انــواع خزنــدگان در ایــن منطقه وجود 

دارد.

زهرا کشوری
خبرنگار

تولد نوزادان در ایالم ۹ درصد کاهش یافت
ایــالم - مدیرکل ثبت احوال ایام گفت: ســال گذشــته هفــت هزار و ۸۱۷ 
واقعه والدت دراســتان ثبت شــد که از کاهش ۹ درصدی به نســبت ســال 

۹۸ برخوردار است.
به گزارش ایرنا، ســید محمدعلی تقوی اظهار داشــت: ســال گذشته ازاین 
تعــداد، ۵۲ درصــد مربــوط به نــوزادان پســر و ۴۸ درصد نیز نــوزاد دختر 
بــوده اســت. وی افــزود: ۷۶/۹۹ درصــد از والدت  هــا در مهلــت قانونــی 
۱۵روزه و ۲۱/۹۹ درصــد فوتی هــا در مهلــت قانونــی ۱۰ روز پس از فوت در 
ثبت احوال اســتان به ثبت رســیده اســت. مدیــرکل ثبت احــوال ایام در 
خصوص نســبت جنسیتی والدت در استان نیز یادآور شد: در مقابل ثبت 
۱۰۰ واقعه والدت دختر، ۱۰۷ واقعه والدت پســر ثبت شــده اســت. تقوی 
اضافه کرد: سال گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط ۲۱ نوزاد در استان 
متولد شده است و از مجموع ۲۷۷ والدت حاصل از چند قلوزایی، تعداد 
۱۳۱ مورد حاصل ۲ قلوزایی و پنج مورد هم ســه قلوزایی بوده اســت. وی 
به واقعه فوت در اســتان اشــاره کرد و افزود: ســال گذشــته سه هزار و ۴۷۲ 
واقعه فوت در اســتان ثبت شــده اســت که از این تعداد ۶۰ درصد مربوط 
بــه مــردان و ۴۰ درصد زنان هســتند. مدیرکل ثبت احــوال ایام گفت: در 
مقابل ثبت فوت ۱۰۰ زن تعداد ۱۴۹ فوت مرد به ثبت رسیده است که این 
آمار نشــان می دهد که تعــداد والدت و فوتی های اســتان در حوزه مردان 
بیشــتر از زنان بوده اســت. تقوی گفت: سال گذشــته میانگین سن ازدواج 
در اســتان برای مردان ۳۱ ســال و برای زنان ۲۶ ســال بود و میانگین ســن 
طاق نیز برای مردان ۳۷ ســال و برای زنان ۳۲ ســال ثبت شــده اســت. 
وی با بیان اینکه به نســبت ثبت پنج واقعه ازدواج یک واقعه طاق ثبت 
شده است، افزود: هرچند ازدواج در استان افزایش داشته اما در مقابل با 
افزایش ۴/۹ درصدی طاق در استان مواجه بوده ایم. تقوی در خصوص 
اقدامــات صورت گرفتــه در خصوص تعییــن تکلیف فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز گفت: ســال گذشــته پرونده ۱۳ 
نفــر از زوج های ایرانی و خارجی نهایی شــد و جهت صدور شناســنامه به 
اداره ثبت احوال مرکز استان ارسال و در نهایت برای فرزندان حاصل این 

ازدواج ها شناسنامه صادر و تحویل داده شد.

پل  دختر مرمت شد

خرم آباد - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از 
پایان عملیات مرمت و استحکام بخشی پل دختر خبر داد.

به گــزارش ایســنا ســید امیــن قاســمی اظهار کــرد: ایــن ســری از عملیات 
مرمــت و باز زنده ســازی پل باســتانی پل دختــر با صرف اعتبــاری بالغ بر 
۱۲۰ میلیــون تومــان رقم خــورد.وی تصریح کرد: عملیــات مرمت در این 
پــل تاریخی شــامل برچیدن الحاقات، طاق زنی با ســنگ الشــه مطابق با 
الگــوی موجود، خارج کردن بندهای فرســوده و بندکشــی مجدد با مات 
گچ نیمکــوب بود. قاســمی خاطرنشــان کرد: همچنیــن بخش هایی از این 
پــل تاریخــی که در جریان ســیل ۹۸ آســیب دیــده بود نیز مــورد مرمت و 
استحکام بخشــی قــرار گرفــت. مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری لرســتان با اشــاره به اینکــه در جریان این عملیــات توجه به 
اصالت بنا نیز مدنظر تیم مرمت قرار گرفته است، تأکید کرد: دیوارچینی 
پل با اســتفاده از ســنگ الشــه و با بهره گیری از الگوی اصلی و تاریخی، از 

دیگر اقدامات صورت گرفته در این پروژه بود.

نوسازی هزار هکتار از شالیزار های مازندران
ســاری - مدیر آب و خاک و امور فنی مهندســی جهاد کشاورزی مازندران 
خبــر دادکــه هــزار هکتار از شــالیزارهای اســتان امســال تجهیز و نوســازی 

می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندســی 
جهاد کشــاورزی مازندران با بیان اینکه پارســال ۴۸۰ هکتار از شالیزار های 
اســتان تجهیــز و نوســازی شــد، گفــت: تاکنــون ۵۸ هــزار و ۳۱۹ هکتــار از 
شــالیزار های اســتان تجهیز و نوسازی شده اســت . کاهش هزینه، افزایش 
درآمد، دسترسی آسان کشاورزان به مزارع جهت مکانیزه کردن و کاهش 
مصــرف ســوخت از مزایای اجرای طرح هــای آب و خاک اســت. او ادامه 
داد: دو هزار و ۴۶۰ هکتار از مزارع مازندران پارســال زهکشی شد و امسال 
دو هزار هکتار دیگر نیز زهکشــی می شــود. فرهادی گفت: زهکشــی مزارع 
سبب خروج آب های اضافه از مزارع می شود و مزارع از آبگیر بودن خارج 
شــده و قابلیــت کشــت و کار مجدد پیــدا می کند. مدیر آب و خــاک و امور 
فنی مهندسی جهاد کشــاورزی مازندران افزود: افزایش راندمان مصرف 
آب، افزایش بهره وری مصــرف آب، کاهش مصرف آب، امکان کوددهی 
همراه با آبیاری به مزارع و باغ ها از مزایای اســتفاده از ســامانه های نوین 

در مزارع است.

تعطیلی 2 هفته ای تمام اماکن ورزشی مشهد
مشهد - با مصوبه جدید ستاد کرونای استانی، تمام اماکن ورزشی مشهد 

به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود.
به گــزارش ایســنا، فــرزاد فتاحــی در خصــوص وضعیــت فعالیــت اماکن 
ورزشــی مشــهد بــا توجــه به شــیوع گســترده ویــروس کرونــا، اظهــار کرد: 
تمام اماکن ورزشــی مشــهد، اماکن آبی، ســالن های ورزشی و باشگاه های 
بدنســازی تعطیــل خواهــد بود. مــدت تعطیلــی اماکن ورزشــی دو هفته 
اســت، اما در صــورت تمدید محدودیت ها، اطاع رســانی انجــام خواهد 
شــد. وی افــزود: در بخشــنامه اباغــی از ســوی ســتاد کرونــای اســتانی، 
تعطیلی ســالن ها و اماکن رشته های مختلف ورزشــی به صورت جداگانه 
تفکیــک نشــده اســت. در حــال رایزنــی هســتیم کــه مشــخص شــود چــه 
رشته هایی مشکلی برای فعالیت ندارند. با دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و فدراسیون پزشکی ورزشی در حال رایزنی هستیم تا محدودیت فعالیت 
رشــته های ورزشــی به طــور واضح مشــخص شــود و رشــته ها را از یکدیگر 
تفکیک کنند. تا زمانی که تفکیک رشــته های ورزشــی مشــخص نشــود، بر 

اساس اباغیه ستاد کرونای استانی عمل خواهیم کرد.
فتاحــی تصریــح کــرد: باشــگاه های بدنســازی پیــش از ایــن در گروه های 
شــغلی ســه و چهار قرار نداشــتند، اما اخیراً به گروه های شــغلی سه وارد 
شــده و مطابق مصوبه ســتاد ملی کرونا، گروه های شــغلی ســه و چهار در 
شــهرهایی با وضعیــت نارنجی بــا محدودیت مواجه می شــوند.مدیرکل 
ورزش  وجوانان خراســان رضوی در خصوص تأثیر شــیوع گســترده کرونا 
در برگزاری مســابقات بین المللی دوومیدانی در مشهد، خاطرنشان کرد: 
مســابقات دوومیدانی در فضای باز برگزار می شــود. همه شرکت کنندگان 
خارجی باید پیش از ورود به مشــهد، واکســن کرونا زده باشــند. همچنین 
پیــش از برگزاری مســابقات از تمامی شــرکت کننــدگان داخلی و خارجی 

تست کرونا خواهیم گرفت.

ان
یر

ر ا
ن د

یرا
شکارچیان غیر مجاز دو محیطبان زنجانی را به رگبار بستندا

تعداد شهدای محیطبان به ۱۴۵ نفر رسید

مهدی مجلل و میکائیل هاشمی پس از تعقیب و گریز شکارچیان آهوهای »فیله خاصه« شامگاه دوشنبه به شهادت رسیدند

نیم 
نگاه

ë  محیطبانان هنگام گشــت در عصر دوشنبه به یک نیسان آبی
مشکوک می شوند و از طریق بی سیم به همکاران خود در پاسگاه  
محیطبانی خبر می دهند. تعقیب  و گریز تا ساعت ۸ شب ادامه 
داشــته. در این ساعت ارتباط محیط زیســت زنجان با هاشمی و مجلل قطع 
می شــود.  فرمانده یگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط زیست احتمال 

می دهد ساعت ۸، ساعت جان باختن دو محیطبان باشد
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بیرجنــد-  معاون ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری با اشاره به حرکت 
تپه هــای ماســه ای در برخــی  ســریع 
مناطــق طبــس گفــت: ۴۳۰ میلیــارد 
ریال بــرای مقابلــه بــا بیابان زایی به 

طبس اختصاص می یابد.
به گــزارش  مهر، پرویز گرشاســبی 
در بازدیــد از پروژه هــای آبخیزداری و 
بیابــان زدایی طبس بیــان کرد: طرح 
حــوزه  آبخــوان داری  و  آبخیــزداری 
نهرین شهرســتان طبس با مساحتی 
بــا ۱۸ هــزار و ۳۳۰ هکتــار در  برابــر 
فاصلــه ۲۵ کیلومتــری شــرق طبــس 

پیاده شده است.

وی بیــان کــرد: در حــوزه نهرین از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
از ســال ۱۳۹۷، بــا اعتبــاری بالغ بر ۹ 
هــزار و ۱۷۹ میلیــون ریــال، حجمــی 
برابــر ســه هــزار و ۵۲۷ متــر مکعــب 

شامل ۱۰ سازه اجرا شده است.
معــاون آبخیــزداری، امــور مراتع 
و بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری بیان کــرد: تهیه و اجرای 
طــرح جامــع مقابلــه بــا بیابان زایــی 
میلیــون   ۱۵ مســاحت  در  طبــس 
هکتــار بــوده کــه حــدود ۹ درصــد از 
مســاحت کشــور را به خود اختصاص 
داده اســت. گرشاســبی بــا اشــاره بــه 

وضعیــت بیابان های اســتان، افزود: 
از کل عرصه هــای طبیعــی خراســان 
عرصه هــای  را  درصــد   ۳۶ جنوبــی، 
کــم  مراتــع  را  درصــد   ۵۰ و  بیابانــی 
می دهــد.  تشــکیل  بیابانــی  تراکــم 
وی ادامــه داد: خراســان جنوبــی بــا 
حــدود ۱۳ میلیــون هکتــار از اراضــی 
بیابانی، دومین اســتان بیابانی کشور 
بــوده کــه با توجــه به شــرایط اقلیمی 
و جغرافیایــی ۸۶ درصــد مســاحت 
اســتان را شــامل می شــود. گرشاسبی 
بــا بیان اینکه ایــن امر باعث پیدایش 
فرســایش بــادی در اراضــی تپه هــا و 
پهنه های ماسه ای شده است، افزود: 

همچنین این پدیده باعث فرسایش 
خاک، کاهــش حاصلخیزی اراضی و 
در نتیجــه هجــوم ماســه های روان به 
اراضی کشــاورزی مناطق مســکونی و 
تأسیســات و راه های مواصاتی شــده 

است.
وی با بیان اینکه شهرستان طبس 

بــا جمعیتــی بالغ بر ۶۹ هــزار و ۶۵۸ 
بــزرگ  شهرســتان های  از  یکــی  نفــر 
خراســان جنوبی محســوب می شود، 
مطالعــات  اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار 
پوشــش گیاهی انجام شــده، وسعت 
منابع طبیعی این شهرستان بیش از 

پنج میلیون هکتار است.

معــاون آبخیــزداری، امــور مراتع 
و بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری ادامــه داد: از این میزان 
اراضــی  هکتــار  میلیــون  دو  حــدود 
هکتــار  هــزار   ۵۱ از  بیــش  مرتعــی، 
اراضی جنگلی و بیش از ســه میلیون 
هکتــار را پدیده هــای بیابانی تشــکیل 
می دهــد. وی بــا بیــان اینکــه منطقه 
مسجد شکر دارای تپه ها و ماسه های 
بسیار فعال بوده که بسرعت در حال 
حرکت است، گفت: این امر در مسیر 
راه آهــن  و  طبــس  یــزد-  اصلــی  راه 
بافــت- مشــهد مشــکات عدیده ای 

برای تردد ایجاد می کند.

۸6 درصد مساحت خراسان جنوبی عرصه های بیابانی و مراتع کم تراکم است

پیشروی سریع بیابان در طبس

همدان - مدیرعامل شرکت سیاحتی 
علیصدر همــدان گفت: طرح منطقه 
ویژه بین المللی علیصدر از ســال ۹۸ 
آغاز و سال گذشــته مرحله نهایی آن 
ارائــه شــد، ایــن طــرح در ســال ۱۴۰۰ 
 ۲۳۰ راه  نقشــه  و  می شــود  نهایــی 
هکتــار اراضــی علیصــدر مشــخص و 
خواهــد  انجــام  کان  ســرمایه گذاری 

شد.
جمــع  در  مجیــدی  مهــدی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران، 
بــرای  خوبــی  زمســتانی  تخفیفــات 
مجموعه سیاحتی عباس آباد در نظر 
گرفته شده بود، افزود: این تخفیفات 
و  شــد  مواجــه  خوبــی  اســتقبال  بــا 
برای فصــل بهار نیــز تخفیفاتی ارائه 
می شــود و مجموعه تا ۲۰ اردیبهشت 
۴۰ درصد تخفیف برای همشهریان و 

هم استانی ها درنظر گرفته است .
مجموعــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ویاهای اقامتی عباس آباد تنها منبع 
ورودی هزینــه بــه شــرکت ســیاحتی 
علیصــدر در ایــن ایــام بــوده اســت، 
کرونــا  شــیوع  دوران  در  داد:  ادامــه 
بیمه بیکاری پرســنل پرداخت و ســه 
میلیــارد تومــان وام نیز برای شــرکت 

اخذ شد.
در  اینکــه  بیــان  بــا  مجیــدی 
آمــار  درصــد   ۸۵ گذشــته  ســال 
یافــت  کاهــش  غــار  بازدیدکننــدگان 
امــا هزینه هــا به قــوت خــود باقی بود 
و حتــی افزایــش هــم یافــت، افــزود: 
روســتای  غارعلیصــدر  مقــدم  خــط 
سیاحتی علیصدر و سپس شهرستان 
کبودرآهنگ اســت چراکه پرسنل این 

مجموعه به آنجا تعلق دارند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه 
سیاحتی علیصدر بزرگترین مجموعه 
غرب کشور و حتی کشور است، گفت: 
افتخــار  غیرکرونایــی  ســال های  در 

شــرکت بــه ۱۵ هــزار بازدیدکننده غار 
بود امــا امــروز وضعیت تغییــر کرده 
و بایــد طوری برنامه ریــزی کنیم که از 

ازدحام جمعیت جلوگیری شود.

طرح منطقه ویژه بین المللی علیصدر سال ۱۴۰۰ نهایی می شود
تبریــز- مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
پســماندهای شــهرداری تبریــز گفــت: 
پاکبانــان  انگیــزه  افزایــش  هــدف  بــا 
زحمتکــش جهــت انجــام هرچــه بهتر 
خدمــات و وظایف کاری پاکبــان نمونه 

توسط شهروندان انتخاب می شود.
علیرضــا اصغــری اظهــار کــرد: این 
طــرح کــه از ســوی ســازمان مدیریــت 
پسماند اجرا می شود، در سطح تمامی 
مناطــق شــهرداری های دهگانــه تبریز 
بــوده و در آن شــهروندان بــا ارائه نام و 
تصویــر پاکبــان محله خود به ســازمان 
نسبت به انتخاب پاکبان نمونه کانشهر 
تبریز اقدام خواهند کرد. وی با اشاره به 
ســهم قابل توجــه پاکبانــان در انتخاب 
کانشهر تبریز به عنوان تمیزترین شهر 
ایران تصریح کرد: شهرداری تبریز با دو 
هزار پاکبان و راننده در پاکسازی و رفت 

و روب شــهر تبریــز فعالیت می کنند که 
این مهم نقش بسزایی در مطرح شدن 
این شهر به عنوان تمیزترین شهر ایران 

ایفا می کند. 
کــرد:  خاطرنشــان  اصغــری 
خوشبختانه طی سال های اخیر اهتمام 
ویــژه ای از ســوی شــهردار تبریــز جهت 
افزایش رضایت، ایمنی و رفاه پاکبانان 
صــورت گرفته که در نتیجه آن رضایت 
عمومــی از نحوه ارائه خدمات شــهری 
و تنظیــف توســط پاکبانــان در ســطح 
جامعه همواره مشــهود اســت. الزم به 
ذکر اســت؛ طرح انتخاب پاکبان نمونه 
کانشهر تبریز از اول اردیبهشت لغایت 
یکــم خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ در شــهر 
تبریز اجرا می شود از تمامی شهروندان 
دعــوت بــه عمل می آیــد تــا در اجرایی 
شدن این طرح مشارکت داشته باشند.

فراخوان برای انتخاب پاکبان نمونه کالنشهر تبریز



روز دوشــنبه 16 فروردیــن مــاه خبــر رفــع فیلتــر 
»یوتیــوب« بــرای افــراد خــاص ماننــد اســتادان، 
دانشجویان، خبرنگاران، پزشکان، حوزه علمیه و... 
رسانه ای شد و این خبر را ابتدا سجاد بنابی معاون 
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در گفت و گو با 
روزنامه ایران تأیید کرد. بعد از تأیید این خبر همه 
منتظر انتشــار جزئیات یا تأیید از ســوی دادستانی 
کل کشــور بودند تا اینکه روز گذشــته )سه شــنبه 17 
فروردین ماه( محمدجعفر منتظری دادستان کل 
کشور نیز این خبر را در نشست خبری با خبرنگاران 
تأییــد و اعالم کرد کــه رفع فیلترینــگ این پلتفرم  
را بــرای افراد خــاص بــرای دســتگاه ها در کارگروه 
تعییــن مصادیــق مجرمانــه تصویــب کرده ایــم و 
اقدام های الزم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی 
دســتگاه ها هــم انجام شــده اســت. اما رفــع فیلتر 
یوتیوب چه مزایایی برای این قشر خاص از جامعه 
بخصــوص بخش محتوایی دارد و چگونه می توان 
ایــن را عملیاتی کرد. اســتادان و کارشناســان حوزه 
ســواد رســانه ای و محتوایی در این باره به »ایران« 

می گویند.
یک اقدام مثبت و مؤثر �

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر 
اعتقــاد دارد کــه اقــدام کارگــروه تعییــن مصادیق 
محتــوای مجرمانــه در زمینــه رفع فیلتــر یوتیوب، 
بســیار مثبت و گامی رو به جلو است و از اینکه این 
فضا را برای افراد خاصی مانند محققان، استادان، 
دانشــجویان و... کــه به محتوای علمی نیــاز دارند، 

قابل دسترس کرده اند، حرکت خوبی است.
هاشمی گلپایگانی گفت: از آنجایی که هر مطلب و 
هر محتوایی برای عموم مردم مفید و قابل تجویز 
نیســت بنابراین باید برای افــراد خاصی از جامعه 
در دسترس باشد از سوی دیگر این افراد خاص در 
زمینه استفاده از این محتواها نیز دارای خردمندی 
کافــی هســتند.وی افــزود: مطالــب علمی بســیار 
مفصــل، غنــی و بــه روزی روی پلتفرم هایی مانند 
یوتیوب قرار دارد و دسترســی به این مطالب برای 
استادان و دانشجویان بسیار مفید است. دسترسی 
بــه چنیــن پلتفرم هایی امــکان تعامل بــا مطالب 
علمی و روز جهان را برای آنها تسهیل کرده و آنها 
را توانمند می کند. از سوی دیگر این فرصت را برای 

این افراد و قشــر خاص ایجاد می کند تا داشته های 
خــود را در اختیــار جهــان قــرار دهنــد و اینگونــه 
تعامل ها می تواند در راســتای رشــد و پیشــرفت و 
ســریع تر شــدن علم و فناوری مؤثر واقع شود.این 
استاد دانشگاه معتقد اســت، آشنایی با فناوری ها 
و نوآوری های روز می تواند خالقیت ها و نوآوری ها 
در داخل کشور را نیز بهبود ببخشد؛ می تواند منجر 
بــه کســب وکارهای جدید شــود و مــا را بــا آخرین 
تکنیک هــای به روز دنیــا برای حل مســائل خود و 
رفع مشکالتمان آشــنا کند. به عبارتی این تعامل 
و دسترســی به مطالب علمــی روز دنیا می تواند از 

تکرارها و دوباره کاری ها نیز جلوگیری کند.
هاشــمی گلپایگانی درباره تفکیک افــراد خاص از 
عمــوم مــردم برای اســتفاده از این پلتفــرم گفت: 
راه حل هــای فنــی زیادی در این زمینــه وجود دارد 
از ایــن جهــت مشــکلی نیســت و براحتــی احــراز 
هویت ها قابل انجام اســت.اکنون مکانیســم های 
احراز هویت در کشور وجود دارد. حتی برای چنین 
اقدامــی، راه انــدازی درگاه هــم امکانپذیر اســت و 
اینکــه حــاال مســئوالن مربوطه می خواهنــد از بین 
روش های موجود از کدام مکانیســم استفاده کنند 
به آنها بســتگی دارد. ولی امیدوارم از هر روشــی از 
این مکانیســم ها می خواهند استفاده کنند، خیلی 

محدودکننده و سختگیرانه نباشد.
وی بــار دیگــر ایــن حرکت فــی نفســه حاکمیت را 
خــوب توصیــف کــرد و افــزود: چه خوب اســت که 
دیگــر پلتفرم ها ماننــد پلتفرم های اطالع رســانی 
مانند توئیتر و فیس بوک که خود مســئوالن دولت 
و حاکمیــت هم در آن حضور دارند، نیز رفع فیلتر 

شود.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه گفــت: اتکای صرف 
به مسدودســازی تقلیل مسأله اســت و اینکه بقیه 
ســرویس ها را فیلترکنیــم اقــدام درســتی نیســت 
چــون تجربه نشــان داد کــه با این روش مســئوالن 
نتوانســتند مشــکالت فضای مجــازی را حل کنند 
و بلکــه مشــکالت را بیشــتر کردنــد؛ مثــاًل فیلتــر 
تلگــرام اثربخش نبوده و بهتر اســت رویکرد دیگر 
و شــیوه های بهتــری در نظــر گرفته شود.هاشــمی 
گلپایگانی معتقد است که پلتفرم های زیاد دیگری 
هم وجود دارد که از سوی غربی ها و تأمین کنندگان 
آن مسدودسازی شده است باید تالش کنیم که آیا 
می تــوان اقدامــی و تعاملــی برای رفــع فیلتر آنها 

برای کشــورمان انجام داد یا خیر. اگر دسترســی به 
آنها ایجاد شود می تواند اقدام مثبت دیگری باشد.

رفع خودتحریمی �
مســعود نظــری منش کارشــناس حــوزه محتوای 
دیجیتالی نیز معتقد است رفع فیلتر پلتفرم های 
اشــتراک گذاری محتــوای ویدیویی ماننــد یوتیوب 
امــروزه در تولیــد محتــوای غنــی از ســوی کاربران 
متخصــص فعــال نقــش خــوب و مؤثــری دارنــد 

بنابراین این اقدام بسیار خوب و مثبتی است.
 نظــری منــش گفــت: تعــداد زیــادی از ایرانیــان 
در حــال تولیــد محتــوا هســتند و روی ایــن پلتفرم 
خارجی و پلتفرم داخلی آپارات بارگذاری کرده و با 
اشتراک گذاری در حال درآمدزایی هستند. هرچند 
حــق اشــتراکی که پلتفرم هــای داخلی بــه کاربران 

خود می پردازند، بسیار ناچیز است.
وی افزود: رفع فیلتر این پلتفرم خارجی برای افراد 
خــاص موجب خواهد شــد که رســانه های داخلی 
حق پخش بیشــتری را بــه کاربران خــود پرداخت 
کننــد. با ضریب نفوذ باالی تلفن همراه و اینترنت 
هم که در کشــور وجود دارد و کاربران ایرانی هم در 
این زمینه به این بلوغ رسیده اند بنابراین می توانند 

از دریای محتواها به صورت بهینه استفاده کنند.
در  دیجیتالــی  محتــوای  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
ادامــه گفــت: همان طــور کــه در فضــای مجــازی 
بــدون یوتیــوب هــم خانواده هــا مجبــور هســتند 
بــرای محافظــت از فرزندان خود از نــرم افزارهای 
مدیریــت مصرف محتوا اســتفاده کننــد، بنابراین 
تفکیک خوبی در حال ایجاد شــدن اســت و روش 
خوبــی بــرای اینترنت بزرگســال از اینترنــت دیگر 

اعضای خانواده مانند کودکان است.
وی اعتقــاد دارد نباید فراموش کرد که در فضای 
آزاد و امــن مجــازی امروز هــم روی تلفن همراه 
اگــر کســی بخواهــد محتــوای نامناســب جابه جا 
کند دســتش بسته نیســت و نباید تنها فکر کنیم 
که فقط پلتفرم یوتیوب اســت که قابلیت ارسال 
محتواهای نامناســب و برخالف عرف و فرهنگ 
مــا را دارد.نظــری منــش گفــت: امــروزه آنقــدر 
اشــتراک گذاری ویدیو زیاد اســت که در این میان 
بیشــتر ایــن ســرویس های خــوب را نیــز غــرب و 
تأمین کنندگان آن به روی ما بسته اند. نباید حال 
که برخی از پلتفرم های خوب و مفید خارجی که 
ما را تحریم نکرده اند می تواند در دسترس باشد، 
خــود تحریمی کنیم. برعکس باید به شــیوه های 
درست از آنها استفاده کرده و فرصت را غنیمت 

بشماریم.
پلتفرمی برای انعکاس صدای ایران �

محمد لسانی کارشناس سواد رسانه ای نیز معتقد 
اســت که یوتیوب بــا یک و نیم میلیــارد مخاطب، 
رســانه ویدیویی اول جهان اســت و از باب تمرکز و 
بارگذاری محتوا به زبان ها و فرهنگ های مختلف 
یکی از رسانه های پیشــتاز در حوزه ویدیو در جهان 
محسوب می شود و کار مهمی را در بخش رسانه ای 

جهان انجام می دهد.
لســانی گفت: به نظر می رســد رفع فیلتــر یوتیوب 
می تواند از باب توســعه مخاطب برای آثار داخلی 
هم مؤثر باشد بخصوص اینکه ما در حوزه کارهای 
خبــری، فرهنگــی یــک راه جدیــدی بــرای صــدور 
حرف هــای خود به جهان پیدا می کنیم و در زمانی 

که جهان صــدای ایران را کمتر می شــنود، فرصت 
مغتنمی است. امروزه غرب رسانه های بین المللی 
مــا مانند پرس تــی  وی، العالم و... را در کشــورهای 
عــرب زبان و انگلیســی زبان منع ماهــواره ای و هم 
ســایت های ســایبری آنها را نیز مسدودسازی کرده 
است بنابراین مسیر خوبی برای انتقال حرف ایران 

و ایرانی به جهان و اعالم موجودیتش است.
وی افــزود: اصــوالً رســانه های ویدیویــی خبری در 
یوتیــوب دارای کانــال هســتند و رســانه های جهان 
ســعی می کنند آخرین و به روزترین تولیدات خود 
را روی پلتفــرم یوتیــوب منتشــر کنند. ایــن پلتفرم 
از یــک ســو رســانه مردمــی در جهــان محســوب 
می شــود و ارتباط مردم با آن زیاد اســت و از ســوی 
دیگر یک رســانه ای حرفه ای است و با اسلوب های 
تولید محتوا، یوتیوب را حرفه ای کرده اســت؛ حتی 
امکان ارســال و نمایــش HD را هم در پلتفرم قرار 
داده اســت بنابراین در باب محتواســازی، یوتیوب 
رســانه حرفه ای محسوب می شــود و رسانه های ما 

می توانند از این فضا بخوبی استفاده کنند.
ایــن کارشــناس ســواد رســانه ای معتقــد اســت 
هرچند پلتفــرم یوتیوب در کشــور ما بــرای تمام 
مردم ایران فیلتر است ولی ما برای عموم مردم 
خود پلتفــرم داخلی مانند آپــارات داریم و نباید 
از تجربه موفق پلتفرم داخلی چشــم پوشی کرد 
چــون توانســته نیــاز داخل را تــا حد باالیــی با 90 
درصد رضایت تأمین کند.لســانی افــزود: درباره 
افــراد خــاص ماننــد خبرنــگاران، دانشــجویان و 
اســتادان و... به نظر می رسد پلتفرم های داخلی 
پاســخگو نیســتند و دچار فاصلــه گفتمانی و خأل 
محتوایــی هســتیم بنابرایــن ایــن اقــدام صورت 
گرفتــه می تواند خأل را تا حد زیادی پر کند.وی در 
زمینه چگونگی ابزار فنی برای استفاده این افراد 
خــاص از یوتیــوب نیز گفــت: برای احــراز هویت 
خبرنگاران دیتابیس ها هم در وزارت ارتباطات و 
هم در  ارشــاد موجود است و در سال گذشته هم 
چندین بار برای اهــدای ترافیک رایگان اینترنت 
و... به کار گرفته شد؛ بنابراین به نظر نمی رسد که 

کار دشواری باشد.
لسانی معتقد است به نظر می رسد برخی دیگر از 
پلتفرم های خبــری مانند توئیتر در گام اول بعد از 
فیس بوک برای این قشر خاص نیز رفع فیلتر شود 

تا در توسعه ارتباطات خود راحت تر عمل کنند.

 سوسن صادقی
خبرنگار
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معاون رئیس جمهوری:

 چشم انداز صادرات حوزه فناوری کشور
 یک میلیارد دالر است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت:  چشم انداز صادرات 
کشور در حوزه فناوری، با توجه به تمرکز برنامه ها بر رویکرد توسعه 
صــادرات، افزایش تا میزان یک میلیارد دالر اســت.به گزارش ایرنا، 
ســورنا ســتاری افزود: یکــی از برنامه های معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، توســعه مجموعه هایی اســت که توســط بخش 
خصوصی در خارج از کشــور فعالیــت می کنند و محلی برای انتقال 
فناوری های تولیدی ایران به خارج از کشور بویژه کشورهای همسایه 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران در بســیاری از حوزه هــای علمــی همچون 
زیســت فنــاوری، نانوتکنولــوژی، ســلول های بنیــادی و هوافضا رتبه 
نخست خاورمیانه را داراست، ابراز کرد: نمونه این موارد را می توان 
در حــوزه کرونا مشــاهده کــرد که شــرکت های دانش بنیــان داخلی 
توانســتند کیت هــای تشــخیص و دســتگاه های مرتبــط را در داخــل 
کشور تولید کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین 
به ســفر خود به اســتان ســمنان نیز اشــاره کرد و گفت: پارک علم و 
فنــاوری این اســتان به نســبت ۲ ســال قبل پیشــرفت قابــل توجهی 
داشــته، امــا هنوز بــا اســتانداردهای مورد نیــاز فاصله دارد. ســتاری 
یادآور شــد: استان سمنان با دارا بودن شرکت های خوب بخصوص 
در حوزه های معدنی، ظرفیت بســیاری برای پیشــرفت دارد و امید 
اســت در ایــن ســفر در زمینه زیرســاخت های پارک و دیگــر حوزه ها 

تصمیم  خوبی گرفته شود.

از سوی واتس اپ در حال آزمایش است

  انتقال آرشیو چت
 بین آیفون و دستگاه اندرویدی

واتــس اپ در حــال آزمایــش قابلیــت انتقال آرشــیو چــت بین یک 
آیفــون و یــک دســتگاه اندروید اســت. به گزارش ایســنا، وب ســایت 
WABetaInfo گــزارش داد ایــن قابلیــت در راســتای یــک تغییــر 
اســتراتژیک در واتــس اپ طراحــی می شــود. ایــن شــرکت در حــال 
بررسی امکان استفاده همزمان از واتس اپ در دستگاه های متعدد و 
قابلیت انتقال آرشیو چت بین iOS و اندروید در همین راستا است.

بــا این قابلیــت کاربران می توانند آرشــیو چت اپلیکیشــن واتس اپ 
در iOS را بــه دســتگاه اندرویــدی یا برعکس منتقــل کنند. هنگامی 
که کاربر تالش می کند دســتگاهی را که سیستم عامل متفاوتی دارد 
به اکانــت واتس اپ خود وصل کند، همواره باید جدیدترین آپدیت 
واتس اپ را در فروشــگاه اپ اســتور یا تست فالیت دریافت کند تا با 
خطای ســازگاری با نســخه اندروید مواجه نشــود. اگرچــه اطالعاتی 
درباره چگونگی آزمایش این قابلیت و زمان عرضه شدن آن وجود 
ندارد اما دانســتن این نکته جالب است که واتس اپ در تالش برای 
طراحــی قابلیتی اســت کــه در حال حاضر در ســایر اپلیکیشــن های 
پیام رســان ماننــد تلگرام وجــود دارد. امکان اســتفاده از یک اکانت 
واتس اپ در دســتگاه های متعدد یکی از پرتقاضاترین قابلیت های 

کاربران این پیام رسان است.
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مسابقاتلیگبرترفوتبالدرهرشرایطیبرگزارمیشوداخ
غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفت و گو با »ایران«: 

نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی بیشتر خواهد شد/ آمار دقیقی از  تعداد مبتالیان در ورزش در دسترس نیست/ ورزشکاران المپیکی تا آخر ماه جاری واکسینه می شوند

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد

استقالل - ذوب آهن، پرسپولیس - شاهین بندرعامری
دیروز )سه شنبه( قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال 
برگزار شــد. بر این اساس، استقالل میزبان ذوب آهن است و پرسپولیس 
میهمــان تیــم دســته دومــی شــاهین بندرعامــری خواهــد بــود. تراکتور 
قهرمان فصل گذشــته این مسابقات هم میهمان آلومینیوم اراک است. 
گل گهــر ســیرجان )میزبــان( - پــارس جنوبی، قشــقایی شــیراز)میزبان( 
- فــوالد خوزســتان، خوشــه طالیی ســاوه )میزبان( – ســپاهان، نســاجی 
)میزبان( – ملوان، خیبر خرم آباد )میزبان( - صنعت نفت آبادان دیگر 
دیدارهــای ایــن مرحله هســتند؛ مســابقاتی کــه ۸ و ۹ اردیبهشــت برگزار 
می شــود. البته زمان دیدار تیم های حاضر درلیگ قهرمانان آسیا پس از 

اتمام آن مسابقات اعالم می شود.

بارسا بدون تلفات به ال کالسیکو رسید
آخرین دیدار هفته بیست و نهم اللیگا، دوشنبه شب برگزار شد و بارسلونا 
در نیوکمپ میزبان رئال وایادولید بود که 1-0 به برتری رســید. شــاگردان 
رونالــد کومــان در این دیدار برای رســیدن به 3 امتیاز حســابی به زحمت 
افتادند و در نهایت به لطف گل دقیقه ۹0 عثمان دمبله توانستند 3 امتیاز 
را از آن خود کنند. این برد برای بارسلونا برای نزدیک شدن به صدر بسیار 
مهــم بود چرا کــه اتلتیکو صدرنشــین در این هفته باخــت و بازهم امتیاز 
از دســت داد. در جــدول اللیــگا، اتلتیکومادریــد با 66 امتیاز صدرنشــین، 
بارســلونا با 65 امتیاز دوم و رئال مادرید با 63 امتیاز سوم هستند. در این 
مسابقه داور و صحبت های مسی در پایان نیمه اول به سوژه رسانه ها بدل 
شــد. طبق فیلم هایی که از شــبکه »مووی اســتار اســپانیا« استخراج شده، 
مسی در پایان نیمه اول به هنگام رفتن به رختکن در صحبت با »کارلس 
نــاوال« به تصمیمــات داور اعتراض کرد و مدعی شــد که داور می خواهد 
به او کارت زرد نشان دهد. این صحبت توسط شبکه مووی استار به سوژه 
مهم بدل شــد چرا که اگر مسی در این مسابقه کارت زرد می گرفت دیدار 
حساس ال کالسیکوی شنبه 21 فروردین مقابل رقیب دیرینه رئال مادرید 
را از دست می داد. مسی و دی یونگ که در خطر از دست دادن ال کالسیکو 
بودنــد در این مســابقه کارت زرد نگرفتند ولی بایــد دید این صحبت های 

مسی چه واکنشی را به همراه خواهد داشت.

فکری سرمربی نفت شد، استعفای پورموسوی پذیرفته نشد
سید ســیروس پورموســوی، ســرمربی صنعت نفت آبادان دوشنبه شب 
گذشــته به دالیلی چون مشــکالت مالی و حمایت نشدن تیمش از سوی 
مســئوالن بــا آبادانی ها خداحافظی و اســتعفا کرد اما اســتعفای او مورد 
قبول مسئوالن باشگاه قرار نگرفت. ضمن اینکه محمود فکری سرمربی 
ســابق اســتقالل پس از توافق با مدیران باشــگاه نفت مســجد ســلیمان 
به عنــوان ســرمربی جدیــد ایــن تیــم معرفــی شــد و در ادامه ایــن فصل 

رقابت های لیگ برتر هدایت تیم را برعهده دارد.

امامی فر رئیس مرکز ملی فوتبال شد
طــی حکمــی از ســوی شــهاب الدین عزیــزی خــادم، رئیس فدراســیون، 
علیرضــا امامی فر بازیکن ســابق تیم ملی و پرســپولیس به عنوان رئیس 

مرکز ملی فوتبال منصوب شد.

محمــد محمدی ســدهی / شــیوع کرونا 
یک بار دیگر در کشور اوج گرفته و به گفته 
مسئوالن وارد موج چهارم شده ایم. در 
این میان تهران هم به جمع شهرهای 
قرمز پیوست و مجموعه شرایط باعث 
شد با دســتور ستاد ملی مقابله با کرونا 
فعالیت تمامی باشــگاه های ورزشی از 
1۶ فروردین ماه تا اطالع ثانوی تعطیل 
و تأکیــد شــود که بــا متخلفــان برخورد 
قانونی می شــود. این تعطیلی موجب 
شــد ابهاماتــی در خصــوص برگــزاری 
مســابقات لیــگ برتــر فوتبال بــا توجه 
بــه نزدیکی مســابقات لیــگ قهرمانان 
آسیا 2021 ایجاد شــود که البته با اعالم 
مســئوالن مشخص شد مسابقات لیگ 
برتر فوتبال همچنان برگزار خواهد شد.

رئیــس  نــوروزی،  غالمرضــا  دکتــر 
فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص 
این موضوع به خبرنگار »ایران« گفت: 
»در هر شــرایطی مســابقات لیگ برتر 
برگزار می شــود و تعطیل نخواهد شد. 
حتــی بــا توجــه بــه وضعیــت فعلی و 
بــا توجــه به رســیدن اکثــر اســتان ها به 
وضعیت قرمز، مســابقات لیگ برتر و 
اردوهــای تیم ملی برگزار خواهد شــد. 
پیش از این هــم وضعیت تهران قرمز 
بــود امــا بــا وجود ایــن مســابقات لیگ 
فوتبال برگزار شد. در شرایط کنونی هم 
باشگاه ها موظف به برگزاری مسابقات 
هســتند و عالوه بر این موظف هســتند 
بــرای  را  بهداشــتی  مــوارد  تمامــی 

برگزاری مسابقات رعایت کنند.«
او در خصــوص شــرایط شــهرهای 
دیگــر از نظــر ابتــال بــه کرونــا این گونــه 
صحبــت کــرد: »فعالیت های ورزشــی 
رنگ بنــدی  براســاس  اســتان ها  در 
متفاوت است که البته این وظیفه ستاد 
ملــی مقابلــه با کرونا اســت که دســتور 
تعطیلی مســابقات را صادر کند. ستاد 

ملــی مقابله بــا کرونا برای صــدور این 
دســتور تمامی جوانب را می اندیشــند 
تــا اتفاق بدی نیفتد و از ســوی دیگر به 

ورزش هم لطمه نخورد.«
نــوروزی در پاســخ به این ســؤال که 
آیــا تمهیــدات ویــژه ای بــرای برگزاری 
شــرایط  در  برتــر  لیــگ  مســابقات 
اســت؟  شــده  اندیشــیده  اینچنینــی 
این گونه پاســخ داد: »در بحث تست ها 
همان گونه که تیم ها پیش از رسیدن به 
وضعیت قرمز تســت کرونــا می دادند 
بــه همــان روال باید تســت بدهنــد اما 
قطعاً نظــارت بر رعایــت پروتکل های 
بهداشتی بیشــتر خواهد شــد. هدف از 
نظــارت بیشــتر رعایــت هرچــه بیشــتر 
موارد بهداشتی است که در این شرایط 
و بــا توجــه بــه قرمــز شــدن شــهرهای 
کشورمان باید این موضوع اعمال شود 
تا وضعیت به شرایط نرمال بازگردد.«
رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشــی 
در خصوص وضعیــت کرونا در ورزش 
و همچنین فوتبال کشــور بیان داشــت: 
بــه  جامعــه  از  جزئــی  هــم  »ورزش 
حســاب می آید و اگر شرایط در جامعه 
ایــن اتفــاق در  قرمــز می شــود قطعــاً 
ورزش هــم خواهــد افتاد. آمــار دقیقی 
در  مبتالیــان  تعــداد  در خصــوص 
ورزش در دســترس نیســت امــا قطعاً 
از  پیشــگیری  عزیــزان  همــه  تــالش 
ابتــال به کرونا اســت و مســئوالن خیلی 
ســفت و ســخت نظــارت می کننــد تــا 
پروتکل های بهداشــتی رعایت شود. تا 
به اینجــا و با توجه بــه همه گیری کرونا 
مسئوالن ورزشی خیلی خوب توانستند 

مسابقات ورزشی را برگزار کنند.«
او در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیا 
ممکــن اســت رقابت هــای لیگ هــای 
پایین تــر فوتبــال از جملــه لیــگ یــک 
تعطیــل شــود؟ افــزود: »ایــن مســأله 

هــم در اختیــار ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا اســت و آنهــا می تواننــد در ایــن 
باره تصمیم بگیرند. وزارت بهداشــت 
از ابتــدای کرونــا مجــوز برگــزاری لیگ 
بــا  هــم  حــاال  و  کــرده  صــادر  را  برتــر 
وجود رســیدن بــه وضعیــت قرمز این 

اســت.  برگــزاری  حــال  در  مســابقات 
این ســتاد چه تصمیمــی در خصوص 
ســایر لیگ ها خواهد گرفت، مشخص 

نیست.«
نــوروزی در خصوص ایــن موضوع 
بــه  کــه  فوتبالیســت هایی  برخــی  کــه 

کرونــا مبتــال می شــوند خیلــی زودتر از 
تمرینــات  بــه  قرنطینــه  روز   14 زمــان 
این گونــه  افــزود:»روال  بازمی گردنــد، 
اســت که در صورت مثبت شدن تست 
کرونا ورزشکار 14 روز قرنطینه می شود 
امــا در صورتــی کــه ورزشــکار عالئمی 

نداشــته باشــد می توانــد پــس از 5 روز 
مجدداً تست بدهد و در صورت منفی 
شدن تست کرونا به تمرینات تیم خود 
بازگردد. همان گونه که می دانید کرونا 
افــراد مختلــف شــرایط گوناگونــی  در 
دارد و این گونــه نیســت کــه در تمامی 

افزاد عالئم مشخصی داشته باشد.«
رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشی 
در خصوص فعالیت ورزشــکاران بعد 
صحبــت  این گونــه  کرونــا  بــه  ابتــال  از 
کرد:»اکثــر کســانی که کرونــا می گیرند 
عــوارض زیادی دارند کــه این عوارض 
ورزشــی  فعالیت هــای  انجــام  مانــع 
می شــود چرا که کرونا توان بدنی شــان 
را کم می کند. بازگشــت فرد مبتال شده 
بــه شــرایط طبیعــی بســتگی بــه توان 
بدنی ورزشکار دارد. البته عالوه بر این 
میزان درگیری این ویروس با ریه افراد 
هــم متفــاوت اســت و در صورتــی کــه 
ورزشــکار با این وضعیت مواجه شود، 
کارش برای بازگشــت به ورزش خیلی 

سخت می شود.«
واکسیناســیون  خصــوص  در  او 
این گونــه  المپیکــی  ورزشــکاران 
صحبت کــرد: »در حــال حاضر برخی 
ورزشکاران پارالمپیکی واکسینه شدند 
و قرار است با هماهنگی وزارت ورزش 
ورزشــکاران  پزشــکی،  فدراســیون  و 
کشــورمان بــرای المپیک توکیــو تا آخر 
ملــی  آکادمــی  محــل  در  جــاری  مــاه 
المپیــک واکســینه شــوند و بتواننــد در 
المپیــک حضــور یابنــد. عالوه بــر این 
پایــش ســالمت المپیکی هــا هــم آغاز 
شــده اســت. البتــه آنهــا از ســال قبــل 
پرونــده داشــتند کــه به خاطــر کرونــا و 
تعویــق المپیــک برنامه ها بــه تعویق 
افتاد امــا در حال حاضر هفته به هفته 
اگــر  تــا  می شــوند  پایــش  ورزشــکاران 

مشکلی بود اقدام شود.«

گروه ورزشی / دور رفت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا که شب گذشته 
با 2 بازی میان تیم های منچسترســیتی - 
بورسیا دورتموند و رئال مادرید- لیورپول 
آغاز شــد، امشــب با برگــزاری 2 مســابقه 
دیگر از ســاعت 23:30 به پایان می رســد. 
در یکــی از این بازی ها، پورتو در ورزشــگاه 
دراگــو میزبــان چلســی اســت. شــاگردان 
سرخیو کنسیسائو در حالی به این مرحله 
رســیدند کــه در مرحلــه قبــل از ســد غول 
بزرگی بــه نام یوونتــوس عبــور کردند. در 
بازی رفــت، مهدی طارمــی در ثانیه های 
ابتدایــی مســابقه دروازه یــووه را بــاز کرد و 
تیمــش بــه برتــری 2-1 رســید و در بــازی 
برگشت در حالی که طارمی در نیمه دوم 
اخراج شد، 3-2 شکســت خورد ولی تیم 
پرتغالــی به دلیل گل زده بیشــتر در خانه 
حریــف صعود کرد. آبی و ســفیدها که در 
بازی امشــب مهاجم گلزن و ایرانی شــان 
را بــه دلیــل محرومیت در اختیــار ندارند، 
در هفته بیست و پنجم لیگ برتر پرتغال 
برابر ســانتاکالرا بــه پیروزی 2-1 رســیدند 

که در آن مســابقه هم طارمی یک پنالتی 
گرفــت و تیمش حاال با 57 امتیــاز در رده 
دوم لیــگ پرتغــال قــرار دارد. در مقابــل، 
چلســی تیمی اســت که با آمــدن توماس 
توخل کامالً متحول شــده است. آبی های 
لنــدن در مرحلــه قبــل و در بــازی رفــت 
1-0 اتلتیکــو مادریــد را شکســت دادنــد و 
در بــازی برگشــت هم مقابل ایــن تیم به 
پیــروزی 2-0 رســیدند. البتــه چلســی در 
بــازی قبل خود در هفته ســی ام لیگ برتر 

جزیره اولین شکســتش با توخل را تجربه 
کــرد و با نتیجه غیرمنتظــره 5-2 مغلوب 
وســت برومویچ شــد تا با 51 امتیاز در رده 
پنجم بایســتد و حاال باید دید مصاف این 
تیم با پورتو چه نتیجه ای خواهد داشــت. 
در دیگــر دیدار، بایرن مونیخ در ورزشــگاه 
آلیانس آرنا پذیرای پاری سن ژرمن است. 
دیــداری کــه یــادآور فینال فصل گذشــته 
لیگ قهرمانان اروپاســت. مســابقه ای که 
1-0 بــه ســود باوارایایی هــا و بــا قهرمانــی 

بایرن به پایان رسید و حاال این بازی برای 
پاریســی ها جنبه انتقامی دارد. شــاگردان 
 هانســی فلیک در مرحله قبــل 4-1 التزیو 
را در بــازی رفت شکســت دادند و در بازی 
برگشــت هــم بــه پیــروزی 2-1 رســیدند. 
 هالیوودی هــا در هفتــه بیســت و هفتــم 
بوندســلیگا نیز مقابل الیپزیش به برتری 
1-0 رســیدند تا با 64 امتیاز جایگاه خود را 
در صدر جدول بوندسلیگا مستحکم کنند. 
در مقابل، شــاگردان مائوریتسیو پوچتینو 
در مرحله قبل یک پیروزی بزرگ کســب 
کردنــد و بارســلونا را در نیوکمپ با نتیجه 
4-1 درهم کوبیدند و با تساوی 1-1 در بازی 
برگشت گام به این مرحله گذاشتند. البته 
پی اس جی در بازی آخر خود در هفته سی 
و یکم لوشامپیونه 1-0 مغلوب لیل شد تا 
صدر را به این تیم واگذار کند و با 63 امتیاز 
در رده دوم قــرار بگیــرد. غایب بزرگ این 
بازی رابرت لواندوفسکی مهاجم بزرگ و 
لهستانی بایرن است که دچار مصدومیت 
شــده و نمی توانــد مقابل نیمــار و کیلیان 

ام باپه قرار بگیرد.

دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان می رسد

فینالیست های سال قبل به هم رسیدند

ش
ــر

بــ
ســهیل مهدی، رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ 
در خصوص برگزاری مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: 
»همان طور که می دانید شهرهای قرمز با رعایت شدید  
پروتکل ها رقابت ها را برگزار می کنند، ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا هم این امــر را تأیید کرده اســت. تــا زمانی که 
بحث قرنطینه مطرح نشــود بازی ها متوقف نمی شود 
و امیدوارم شادی و نشاط را به خانه ها ببریم. ما سابقه 
داشــتیم در شــهرهای قرمــز رقابت ها را برگــزار کنیم و 
اتفاقاً بازی ها با ســرعت خوبی بدون توقف برگزار شده 

اســت.« وی در خصــوص اینکه برنامه ریــزی برای جام 
حذفــی و لیــگ برتر که با مســابقات دیگــر تداخل پیدا 
کــرده و ســازمان لیگ چه برنامــه ای برای بهتــر برگزار 
شــدن این مسابقات دارد؟ گفت: »برنامه مسابقات به 
ما تحمیل شده چون تیم ملی بازی های مهمی دارد و 
باشــگاه ها هم در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند. ما 
باید مســابقات را به هر شکلی برگزار کنیم. البته سعی 
ما این اســت که تیم ها را زیاد خســته نکنیــم. امیدوارم 

مردم کمک کنند کرونا با آرامش مردم مهار شود.«

مهدی: تا زمانی که بحث قرنطینه مطرح نشود بازی ها برگزار خواهد شد



چندی پیش در فضای مجازی خبر جابه جایی 
و تغییر مکان جشنواره موسیقی نواحی به گوش 
رســید، امری که باعث نگرانی اهالی هنر کرمان 
شــد. اما محمد علــی مراتــی دبیرچهاردهمین 
تأکیــد  ایــران  نواحــی  موســیقی  جشــنواره 
درخصــوص  تصمیمــی  هیــچ  کرد:»تاکنــون 
جابه جایی محل برگزاری این جشنواره ازکرمان 
به شــهردیگری گرفته نشده اســت.این درحالی 
است که بعد ازانتخاب دبیر این دوره ازجشنواره 
که اســفند ماه سال گذشته با حکم سید مجتبی 
حســینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی انجام گرفت، مراتی پس از چهار دوره 
دبیری احمد صدری، عهده دار این مســئولیت 
شــد اما از همان روزهای نخست حواشی درباره 
محــل برگــزاری جشــنواره به وجود آمــد و کار به 
فضــای مجــازی هم کشــیده شــد.این انتقادات 
درحالی صورت گرفته است که هیچ تصمیمی 
بــرای ایــن امــر گرفتــه نشــده بود:»شــهرکرمان 
کارنامه  پرباری در برگزاری جشــنواره موســیقی 
اصلــی  کاندیــد  همچنــان  و  داشــته  نواحــی 
محســوب می شــود.« درایــن دوره از جشــنواره 
کیوان آقامحســنی، نرگس ذاکرجعفری، احمد 
صدری، حمیدرضا عســگری به عنــوان اعضای 

شورای سیاستگذاری منصوب شده اند.
ســیزدهم  مراتی»درجشــنواره  گفتــه  بــه 
موســیقی نواحی ایــران با وجود بیمــاری کرونا 
اســتقبال خوبی ازفراخوان به عمــل آمد و این 
موضــوع می توانــد نویــد یــک اتفــاق خــوب و 
عاقه مندی نسل امروز به موسیقی اقوام باشد.
البتــه در کنار آن درایت خوب تیم اجرای شــهر 
کرمان و شــورای سیاستگذاری و شورای علمی 

اتقاقــات خوبــی را رقم زد آن هم در شــرایطی 
کــه در محوطــه تاریخی حمــام گنجعلی خان 
هیچ مخاطب و تماشــاگری حضور نداشــت و 
به گواه آماری که به جشنواره ارسال شده است، 
بالغ برچند ده هزارنفرتماشــگر این جشــنواره 
به صــورت آناین بوده اند و ایــن موضوع برای 

من بسیار جالب بود.
 اودرباره انتشارفراخوان این دوره ازجشنواره 
گفــت: »هنوز فراخوانــی اعام نشــده اما برای 
مشخص شدن شــرایط برگزاری چهاردهمین 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران قــرار اســت 
شــورای سیاســتگذاری این دوره از جشنواره که 
متشــکل از محققیــن ارزشــمند و دانشــگاهی 
هســتند نیمه اول اردیبهشــت ماه فراخــوان را 

اعام کنند.«
محمــد علــی مراتی اهل کرمانشــاه اســت و 
آهنگســاز و نوازنــده کمانچه ودارای کارشناســی 
ارشــد موزیکولوژی از دانشــگاه مارســی فرانســه 
و دکتــرای اتنوموزیکولــوژی از دانشــگاه پاریــس 
و عضــو شــورای علمــی ســیزدهمین جشــنواره 
موســیقی نواحی بوده اســت. او بیمــاری کرونا را 

فرصتی قلمداد کرد تا جشنواره موسیقی نواحی 
ایران بتواند درجهان مطرح شود ودرادامه گفت: 
»با نگاه به کتاب های معاصرموســیقی شناسی 
کــه به زبان انگلیســی منتشرشــده و دردنیا مورد 
اســتفاده اســت که من نیز آنهــا را دنبال می کنم 
متأســفانه درخصــوص اقــوام ایرانــی اشــاره ای 
نشــده، موضوعی که برای من بســیار آزار دهنده 
اســت امــا اتفاق پخــش آنایــن که درجشــنواره 
سیزدهم رقم خورد این نگاه را تغییرداد و پخش 
وانعکاس این اجراها به صورت برخط)آناین( با 
شرح جزئیات در فضای مجازی موجب خواهد 
شــد دنیای علمی موســیقی شناسی با موسیقی 
اقوام ایران آشــنا شــود و آنها را ببینند، بشنوند و 
بشناسند. من نیز به عنوان دبیر جشنواره تصمیم 
دارم همچنان این سیاست را دنبال کنم و فضای 
مجازی را در این دوره از جشنواره پررنگ ترنشان 
بدهــم و فکرمــی کنــم بــا ایــن روش موســیقی 
اقوام ایــران می تواند فراتر برود و گســترش یابد 
و خیلی بیشــتر از مخاطبان چند صد نفری که تا 
به امروز در شــهرهای مختلف امکان استفاده از 
این کنسرت ها را داشتند پیدا کند. بنظر می رسد 
بــا تــداوم پرقــدرت پخش مجــازی اجراهــا فکر 
نمی کنــم چندان مطرح باشــد جشــنواره دقیقاً 
در چه شــهری برگزار شود، اگرچه بار دیگر تأکید 
می کنــم هیچ تصمیمــی در جابه جایــی کرمان 
گرفتــه نشــده اســت. به اعتقــاد من پخــش این 
جشــنواره به صــورت آنایــن در تمــام دنیــا یک 
حســن بوده که می تواند مخاطبانــش را از تمام 
قاره ها و جای جای دنیا با خود همراه کند همان 
چیزی که هدف ما اســت تا این موسیقی به دنیا 

معرفی شود.«
دبیرچهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران درباره رقابتی برگزار شــدن این جشــنواره 

نیزگفــت: »بــا توجه بــه تجربه ام فکــر می کنم 
بخــش رقابتــی موســیقی اقــوام در جشــنواره 
موســیقی فجر بخوبی دیده شــده وبــا توجه به 
اهدافــی که جشــنواره نواحی درایــن چهاردهه  
طی کرده اســت به نظرم موســیقی اقــوام نیاز 
نیســت بــه شــکل رقابتی مطرح شــود چــرا که 
اهــداف اصلــی حفــظ، نگهــداری و معرفــی 
جشــنواره اســت بایــد بتوانیــم بــه محورهــای 
دگــرش  حتــی  و  قومیــت  هویــت،  اصالــت، 
یــا تغییــرات بپردازیــم و ایــن موضوعــات در 

جشنواره اقوام رصد شده و ضروریست.
مراتی تصمیم دارد جشنواره موسیقی اقوام 
ایــران را به صورت بین المللی نیــز برگزار کند و 
دراین باره تصریــح کرد: »موضوع بین المللی 
در شــورای سیاســتگذاری  را  بــودن جشــنواره 
مطــرح خواهــم کــرد و امیــدوارم بــه تصویب 
برســد و تصمیم دارم با کمــک این تیم خوب 
ترکیــه،  عــراق،  چــون  اطــراف  کشــورهای  از 
تاجیکستان، ماورا ء النهر، ازبکستان، افغانستان 
تابــه شــکلی  کنیــم  را دعــوت  و... گروه هایــی 
موســیقی اقــوام ایــران  در جغرافیای فرهنگی 
بزرگ تــری دیده شــود چــرا که ما با کشــورهای 
عرب و ترک حوزه موســیقایی مشــترکی داریم 
اگر چه این کشورها از منظر مرزهای جغرافیایی 
سیاســی از مــا منفک هســتند امــا می توانیم با 
هدف وحــدت در عین کثرت اتفاق های خوبی 
را در موســیقی اقــوام رقم بزنیــم و به نظر من 
ایــن موضوع نکته مهمی اســت کــه بتوانیم از 
کشورهای اطراف هم گروه هایی را دعوت کنیم 
ودر کناراجراهــای اقــوام ایرانــی به شــکلی این 
اشــتراکات را با آنها در میان بگذاریم وظرفیت 
موسیقی های مختلف را در کنار موسیقی اقوام 

ایرانی به نمایش بگذاریم.«
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دبیرچهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به شایعات پاسخ داد

تصمیمی درخصوص محل برگزاری جشنواره گرفته نشده است
»اسکار 2021«؛ تبارها و رویکردها

هجوم وسیع بریتانیایی ها به مهم ترین جوایز هنر هفتم

جهــان ســینما در حالی آماده اهدای جوایز »اســکار 2021« 
و  مهم تریــن  بــه  بریتانیایی هــا  تــازه  هجــوم  کــه  می شــود 
تبلیغاتی تریــن جوایز هنر هفتم افکار زیادی را معطوف به 

خود کرده است.
توزیــع نــود وســومین دوره جوایــز اســکار بــه این ســبب 
حــدود 60 روز دیرتــر از موعــد مقرر و معمولــی و در صبح 
روز دوشــنبه 6 اردیبهشــت به وقت تهران صورت می گیرد 
کــه ادامه شــیوع کرونــا مانع از رعایــت و اجــرای زمان های 
اســامی  اعــام  حتــی  و  شــد  خصــوص  ایــن  در  معمــول 
کاندیداها هم به جای این که در دهه ســوم بهمن ماه 1399 
انجام شــود به 25 اســفندماه موکــول و در آن زمــان انجام 
شــد. تحــت هــر شــرایطی فزونــی کاندیداهــای بریتانیایــی 
در میــان مدعیــان امســال، یک ســال طایی دیگــر را برای 
هنرمندان انگلیســی در باالترین ســطح هنر هفتم محتمل 
کرده اســت. ساشــا بارون کوهن کمدی باز، کــری مولیگان و 
اولیویــا کولمــن دراماتیک باز، دانی یل کالویــای تازه مطرح 
شــده و البته آنتونــی هاپکینز کهنــه کار از جملــه هنرمندان 
بریتانیایی هســتند که بــرای دریافت جوایز »اســکار 2021« 

که به واقع گرامیداشــت موفق ترین های ســال 2020 با چند 
ماه تأخیر به شــمار می آید، نامزد شــده اند و شــانس توفیق 

برخی از آنها اصًا اندک نیست.
ë کاندیدای مرد هزار چهره

ماجــرا وقتی جالب تر می شــود که بیفزاییم وه ســاکربی، 
ریــز احمد و گری اولدمن هزار چهــره هم جزو کاندیداهای 
اســکار امســال هســتند و آخــری )اولدمــن( بــرای بــازی در 
فیلمــی کاندیدا شــده کــه بــا اندوختــن 10 نامزدی پیشــتاز 
فهرســت کاندیداهــا اســت. »منــک« فیلــم ســیاه  و ســفید 
اخیــر دیوید فینچــر معروف و امریکایی با ترســیم زندگی و 
دســتاوردهای هرمــن چــی منکیه ویچ سناریســت معروف 
و پــر ابتــکار دهه هــای 1930 تــا 1950 هالیــوود و نویســنده 
ســناریوی »همشهری کین« برترین فیلم تاریخ به نامزدی 
این تعداد خیره کننده از جوایز اســکار نایل شــده و اولدمن 
در ایــن فیلم چنان خــوب در قالب منکیه ویچ مســتعد اما 
دائــم الخمر فــرو رفته که نــام وی جزو نامزدهــای بهترین 
بازیگر نقش اول مرد سال هم آمده است. اولدمن در سال 
2017 بــرای بازی در نقش وینســتون چرچیل نخســت وزیر 
ایــام جنــگ جهانــی دوم بریتانیــا در فیلــم »تاریک تریــن 
ســاعات« چنان اســکار را سرانجام و پس  از ســال ها نادیده 
گرفتــه شــدن هنرهــای نابــش تصاحــب کــرد و بــا ایــن که 
آکادمــی علــوم ســینمایی و هنرهــای تصویــری از اهــدای 
مجــدد این جوایز به هنرمندان در فاصله های زمانی اندک 
ابــا دارد، اما شــاید قوت بازی اولدمن ایــن معادله را بی اثر 
و او را صاحــب دومین اســکار عمــرش در فاصلــه ای کوتاه 
کند. آکادمی اســکار به گرامیداشــت هنرمنــدان بریتانیایی 
در مراســم امســال اکتفــا نکرده و بــا نامزد کــردن همزمان 
9 بازیگــر رنگین پوســت و متعلــق بــه اقلیت هــای قومــی و 
تبارهــای غیر سفیدپوســت یــک کار نادیــده را انجــام داده 
اســت و پیشــتر هرگز ســابقه نداشــت که در میان 20 بازیگر 
نامزد شده برای اسکارهای نقش اول و دوم مرد و زن، این 

تعداد رنگین پوست حضور داشته باشند.
ë از جوان تا پیر

در بازگشــت بــه یــورش وســیع بازیگــران بریتانیایــی به 
ســوی اسکارهای امســال باید متذکر شد در میان آنها انواع 
ســن ها و اقســام مختلــف تجربه هــا و پیشــینه های بزرگ و 
کوچــک رؤیــت می شــود. یکی از آنهــا دانی یل کالویا اســت 

کــه نامزدی اش برای اســکار نقش دوم مــرد به خاطر بازی 
 Judas and« هنرمندانــه او در نقش فرد همپتــون در فیلم
the Black Messiah« اســت و دیگری ریز احمد پاکســتانی 
تبــار کــه اولین کاندیدایی عمــرش را برای جوایز اســکار آن 
هم در شاخه بازیگر نقش اول مرد تجربه می کند. ریزاحمد 
ایفاگــر نقــش یــک نوازنــده طبــل در یــک گــروه موســیقی 
بریتانیایی در فیلم »صدای فلز« اســت کــه به آرامی قوای 
شــنوایی اش را از دست می دهد و طبعاً به مشکاتی بزرگ 
دچار می شــود. اگر کالویا و احمد تــازه واردان وادی بزرگان 
در صحنه ســینما تلقی می شــوند، آنتونی هاپکینز کهنه کار 
با نامزد شــدن برای اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اول در 
نقطــه مقابل آنهــا و در قلمرویی کامًا مجــزا قرار می گیرد 
زیرا نه تنها جوان نیســت بلکه با 83 ســال سن به پیرترین 
بازیگــر مــردی تبدیل شــده که طی 93 ســال اهــدای جوایز 
اسکار برای دریافت مجســمه  طایی بازیگر نقش اول مرد 
نامــزد شــده اســت. هنرنمایی تــازه و منجــر بــه کاندیدایی 
هاپکینــز در فیلــم »پــدر« صــورت گرفته کــه در آن وی پدر 
پیــری اســت که به آرامی تســلط خــود را بر عالــم واقعیت 
و قــوه درک مســائل حقیقــی از دســت می دهــد و عارضــه 
زوال عقــل در مغز او شــکل می گیرد. از اولیــن و تنها مرتبه 

پیروزی هاپکینز در شاخه برترین بازیگر نقش اول 30 سال 
می گذرد و او که تک اسکارش را در سال 1991 برای بازی در 
فیلم جنایی و ترسناک »سکوت بره ها« دریافت کرد، شاید 
به  لطف گذشت سه دهه از آن تاریخ رأی دهندگان آکادمی 

را به اهدای مجدد مجسمه طایی به خود متقاعد کند.
ë از کولمن تا مولیگان و کربی

اولیویــا کولمن بریتانیایی که نقش دختر کاراکتر هاپکینز 
را در فیلــم »پــدر« ایفا می کند، همین دو ســال پیش اولین 
اســکار عمــرش را بــرای فرو رفتــن در نقش ملکــه الیزابت 
پنجــم در یــک فیلــم تاریخــی و نشــانگر تزویرهــای حاکــم 
بــر دربــار بریتانیا به نــام »محبوب« تصاحب کرد و امســال 
دوبــاره کاندیدای اســکار شــده اما برخاف مرتبــه قبلی که 
برای نقش نخســت بود، این بار نامزد اسکار بازیگر مکمل 
شــده و به همین ســبب امیــدوار اســت آکادمی اســکار یک 
مجســمه طایی تازه را به  وی اختصــاص دهد ولی آگاهان 
و محافــل ســینمایی همــان میــزان بــه  وی امیــد ندارند که 
خــود او دارد. کــری مولیــگان دیگــر بازیگــر زن بریتانیایــی 
کاندیــدا شــده برای اســکار نقــش اول امســال اســت که به 
ســبب درخشــش اش در فیلــم »زن جــوان امیــد بخــش« 
ســاخته امرالــد فنــل به ایــن توفیــق رســیده و ایــن فیلمی 
اســت که نامزد اســکارهای برترین فیلم، بهترین سناریوی 
اوری ژینــال و برتریــن کارگردانــی هــم شــده اســت. ونه ســا 
کربــی بریتانیایــی هم که مثــل فنل ابتدا با بازی در ســریال 
تلویزیونی »تاج« به شهرت رسید، بر پایه نمایش عالی اش 
در فیلم »قطعات یک زن« نامزد اســکار نقش اول شــده و 
او همانی اســت که چندی پیــش نامزد جایزه گولدن گلوب 
بهتریــن بازیگــر دراماتیک ســال هم شــده اما از کســب آن 
بازمانده بود. کربی در این فیلم نقش یک مادر رنج کشیده 
را ایفا کرده که راهی برای حل ســریع مشــکاتش نمی یابد. 
ساشــا بارون کوهــن بریتانیایــی هم که تخصص اش شــاید 
در ژانر کمدی بیشــتر باشــد، به ســبب حضور موفق اش در 
فیلــم دراماتیک »محاکمه شــیکاگو7« نامزد اســکار نقش 
دوم مرد شــده اســت. مواردی که بعید است همگی منجر 
بــه ناکامی این بریتانیایی ها و پیروزی رقبای غیر بریتانیایی 
آنها شود و حتی اگر فتوحات انگلیسی ها بسیار کمتر از آمار 
کاندیدایی هایشان باشد، نقش و تأثیرشان بر معروف ترین 
جوایز سینمایی دنیا را کم یا بیش افزایش خواهد بخشید.

گــروه فرهنگــی: همزمــان با آغــاز هفته 
هنر انقــاب اســامی ویــژه برنامه های 
ســید  شــهادت  ســالروز  گرامیداشــت 
مرتضــی آوینی به همت دانشــکده هنر 
دانشگاه ســوره از روز 20 تا 25 فروردین 
ماه در دانشــگاه ســوره برگزار می شــود. 
دربرپایــی ویــژه برنامه های ایــن هفته، 
معاونت پژوهشــی دانشــگاه ســوره هم 
همــکاری دارد؛ یوســف خجیــر، معاون 
پژوهشی دانشگاه سوره در همین رابطه 
گفت:»هــدف از برگزاری ایــن برنامه ها 
ترویــج هنر انقــاب، بازتــاب توانمندی 
هنــری دانشــگاه ســوره، اعضــای هیأت 
علمــی، اســتادان، دانــش آموختگان و 
دانشــجویان اســت.این ویــژه برنامه به 
دو صــورت حضــوری و مجــازی نیــز در 
بخش هــای مختلــف برگزار می شــود.« 

برنامه هــای  ویــژه  خجیــر،  به گفتــه 
و  محیطــی  اجراهــای  حضــوری، 
پرفورمنــس متروی شــادمان، انقاب و 
تئاتر شــهر را در روزهای جمعه، شــنبه، 
یکشــنبه، دوشــنبه و سه شــنبه ســاعت 
13 الــی 19  در بــر می گیــرد و همچنیــن 
روزهــای  در  مســتند  فیلــم  نمایــش 
و  سه شــنبه  دوشــنبه،  یکشــنبه،  شــنبه، 
چهارشــنبه ســاعت 8 الــی 10 در ســالن 
ســینمای دانشــکده هنــر ســوره برگــزار 
بخــش  در  منــدان  عاقــه  می شــود. 
برنامه هــای حضوری می توانند شــاهد 
فیلــم  پخــش  جملــه  از  برنامه هایــی 
اجراهای دانشجویان نمایش عروسکی 
به همراه تحلیل آثار و آســیب شناســی، 
نمایشــنامه خوانی دانشــجویی، پخش 
پنل وضعیت نمایشنامه نویسی کودک 

و نوجوان پس از انقاب، تحلیل جایگاه 
جشــنواره ها در ســینمای پس از انقاب 
و مــروری بــر چهــار دهــه دیوارنــگاری 
انقــاب باشــند. نشســت و برنامــه ایــن 
هفتــه بــا حضــور کارشناســان و فعاالن 
می شــوند  برپــا  مختلــف  حوزه هــای 
رامتیــن شــهبازی،  کیانیــان،  کــه داوود 
کمال الدیــن شــاهرخ، منوچهــر اکبرلو، 
نصــرت اهلل تابــش و کامران شــریفی از 
پژوهشــی  آن جملــه هســتند. معــاون 
دانشگاه سوره در تشریح بخش مجازی 
این هفته که شــامل 27 برنامه می شود 
ادامــه داد:»نخســتین ویــژه برنامه های 
مجــازی هفتــه هنــر انقاب اســامی از 
روز شــنبه 21 فروردیــن مــاه ســاعت 10 
الــی 21 آغــاز خواهــد شــد و بــه مدت 5 
فروردیــن   25 چهارشــنبه  روز  تــا  روز 

مــاه ادامــه دارد.« گفتنــی اســت عاقه 
منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
و  حضــوری  برنامه هــای  جزئیــات  از 
 مجازی می توانند به نشانی الکترونیکی
http://sibad.soore.ac.ir/v/show/  

artweek مراجعه کنند.

برپایی هفته هنرانقالب با گرامیداشت یاد شهید آوینی
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  گری اولدمن بریتانیایی امیدوار است با درخشش اش در فیلم »منک« که او را در نقش یک سناریست موفق 
اعصار دور هالیوود به نمایش می گذارد، دومین اسکار عمرش را تصاحب کند

نداسیجانی
خبرنگار

وصال روحانی
خبرنگار

 
شنبه شــب 14 فروردین – ســوم آوریل - 
میــدان تحریر مصــر شــاهد رژه بی نظیر 
مومیایی هــای باســتان بود؛ بیســت و دو 
مومیایــی از خانــواده ســلطنتی – هجده 
شاه و چهار ملکه – موزه مصر در نزدیکی 
میــدان تحریــر را بــه مقصــد مــوزه ملی 
تمدن مصر ترک کردند. موزه ملی تمدن 
مصر موزه جدیدی است که از سال 2004 
در حال ساخت بوده و در قسمت جنوبی 
شــهر قاهــره قــرار دارد. ایــن مومیایی ها 
داخل کپســول هایی بدون اکسیژن و پر از 
نیتروژن سوار بر ماشین هایی که به شکل 
قایق های زمان فراعنه طراحی شــده بود 
منتقــل شــدند، قایق هایــی کــه در زمــان 

خــود بــرای حمل مــردگان ســلطنتی به 
مقبره های مخفی شــان استفاده می شد. 
ایــن کپســول ها طــوری طراحی شــده اند 
کــه در برابــر ورود حشــرات، باکتری هــا و 
برخورد انسانی مقاوم باشند. راهپیمایی 
فراعنه مصر مســیر هفت کیلومتری را از 
میدان تحریر به سمت جنوب قاهره طی 
کرد؛ در مسیر، مردان و زنان با لباس های 
ایــن  از  زمــان فراعنــه و طــی مراســمی 
پادشــاهان اســتقبال کردند. ایــن برنامه 
که بــه طــور همزمــان از تلویزیــون مصر 
و ماهواره هــای جهانــی پخــش می شــد 
توجه مردم دنیا را به خود معطوف کرد. 
بــه گفتــه شــاهدان، دولت هزینــه زیادی 
برای آمادگی این مراســم متحمل شــده 
اســت. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح 

سیســی در توئیتر خود به رژه شــکوهمند 
فراعنــه اشــاره کــرده و آن را احتــرام بــه 
پادشاهان درگذشته مصر خوانده است. 
در میــان ایــن مومیایی هــا کــه در دوران 
می کردنــد،  حکمرانــی  مصــر  طایــی 
حضــور رامســس دوم قابل توجه اســت. 
مشــهورترین  و  مهم تریــن  از  یکــی  او 
فراعنه بوده اســت. او بزرگ ترین فرعون 
عصر پادشــاهی نوین بود که هفتاد سال 
مقتدرانه حکومت کــرد و ثبات و رونق را 
بــه مصــر آورد. در ادامه، ماشــین حامل 
ملکــه حتشپســوت تنهــا فرعــون زن نیز 
در میــان این مومیایی ها دیده می شــود. 
او تنهــا زن از سلســله پادشــاهی بــود کــه 
در زمــان خــود هــم نقــش پادشــاه و هم 
ملکــه را برعهــده داشــت، در حالــی کــه 

زنــان دیگر دوران فراعنــه نهایتاً به مقام 
دوم یعنــی ملکــه دســت می یافتنــد. او 
بــرای 22 ســال مقــام فرعــون مصــر را 
برعهده داشــت و آن ســرزمین را به یک 
کشــور مقتدر تبدیل کــرد. دوره حکومت 
حتشپســوت اوج قدرت و شکوفایی مصر 
در هــر زمان دیگر بود کــه به عنوان عصر 
طایی تاریخ مصر هم شناخته می شود. 

حدود ســه هزار سال قبل، مومیایی ها در 
مقبره های مخفی در وادی شــاهان دفن 
می شــدند. نخســتین بار این مقبره ها در 
قــرن 19 میــادی حفــر و نمایان شــدند، 
ســپس توســط قایق از طریق رود نیل به 
قاهره منتقل شــدند؛ تعــدادی از آنها در 
جعبه های شیشه ای در معرض نمایش 
قــرار داده شــد و تعــدادی از بازمانــدگان 

رامســس دوم بــرای مرمــت بــه پاریــس 
برده شدند؛ تعداد قابل توجهی از مردم 
مصر برای تماشا به میدان تحریر آمدند. 
این مراسم تحت شرایط امنیتی شدیدی 
برگــزار شــد و بــه مــردم اجــازه نزدیــک 
شــدن بــه رژه داده نشــد؛ مرتب بــه آنها 
اعام می شــد تــا به خانــه برگشــته و رژه 
فراعنه را از طریق تلویزیون تماشــا کنند. 

این مراســم که بــه گفته شــاهدان هزینه 
هنگفتی برای دولت داشــته اســت نشان 
از عظمــت تمــدن دیرین مصر داشــته و 
به نوعی تاشــی است در جذب گردشگر 
خارجــی. مصر در تاش اســت تــا با این 
نمایــش نمادیــن، گردشــگرانی را کــه به 
علت شــیوع کرونا از دست داده بار دیگر 

بازیابد.

رژه تشریفاتی مومیایی ها در میدان تحریر مصر
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 فرشته فرمانی
 مترجم
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در حوزه فرهنگی تالش می کنیم این باور ملی که اعتیاد کم خطرتر از کرونا نیست، ایجاد شود. همچنین پیشگیری بیش 
از گذشته باید مورد اهتمام قرار گیرد و عوامل و زمینه های اعتیاد از جمله ذهنی انگیزشی و محیطی اجتماعی و حوزه های 

معرفتی را دربرگیرد تا آنجا که اطالعات صحیح را جایگزین اطالعات غلط کنیم و تمامی گزاره های غلط را بزداییم؛ برای 
پیشگیری، از حوزه های فرهنگ می توان استفاده کرد که در این قسمت به عنوان پیشنهاد و تقویت فضای همکاری باید 

گفت جشنواره با نگاه پیشگیری های معرفتی برگزار شد، اما جا دارد که نکات بیشتری مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نمونه 
در فضای کارهای سینمایی و مستند باید مطالعات و آسیب شناسی ها از عامه گرایی به نگاه عمقی تبدیل شود. در این 

صورت حجم باالیی از فهم عمومی منتقل می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه مجازی جشنواره »یاریگران زندگی« به نقش هنر در 
آسیب های اجتماعی اشاره کرد

سیدعباس صالحی: برای پیشگیری، از حوزه های فرهنگ می توان استفاده کرد

 سلوک 
محمود دولت آبادی

نگاه او به من کفایت 
می کرد برای سرمستی 

وصف ناپذیرم اگر 
چشمان عالمی حتی 

نسبت به من کور 
می شد.

آهای خبردار، سینماها باز می شوند
ضمن تبریک ســال نو به رسم همه ایرانی ها 
در آغــاز ســخن آرزوی ســامتی بــرای همــه 
مــردم دارم. بــه امیــد اینکــه ویــروس کرونــا 
ریشــه کن شــود تا دیگر هم و غم مــان قرمز و 
نارنجی شدن شــهرها و وضعیت گروه بندی 
مشاغل نباشد. 14 ماه از شیوع کرونا گذشته و 
مردم به این سبک زندگی عادت کرده اند اما 
نباید فراموش کنیم که همچنان در وضعیت 
متفاوتــی هســتیم و بایــد مســائل ایمنــی را 
رعایت کنیم، مســافرت نرویــم، از میهمانی 
و دورهمــی پرهیــز کنیــم. همه مــا اهل همین ســرزمین هســتیم و 
مشــکات مان مشــترک اســت و می دانیم تعطیلی ها چــه عواقبی 
بر اقتصاد هر صنف دارد. ســال گذشته ســال سختی برای سینمای 
ایران بود. احساس خطر راجع به محافل جمعی امری معقول بود 
امــا گاهی برخورد برخی ارگان ها با ســینما به گونه ای بود که به نظر 
می رسید دغدغه سامتی افراد جامعه مطرح نیست بلکه هدف کم 
رونق شدن سینما است. این بی اعتنایی به سم پاشی علیه فعالیت 
ســالن های ســینما هم کشــید. با تعطیلی هر گروه شغلی، حتی اگر 
ســالن های سینما در آن رده بندی قرار نداشــت از سوی صداوسیما 
بارها اعام می شــد که ســینماها تعطیل شــدند. برخی رسانه ها در 
زمان تعطیلی سینماها سنگ تمام می گذارند. به عنوان نمونه وقتی 
روز دوشــنبه تهران در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت بافاصله در 
تلویزیون اعام عمومی می شــود که ســینماها تعطیل شــد اما خبر 
مهم هفته گذشــته یعنی تغییر رده بندی مشاغل و انتقال سینما و 
تئاتــر به گروه دوم دیده نمی شــود. این نشــانه ها گواهی می دهد که 
برخی دلشــان نمی خواهد ســینماها رونق بگیرند. البته که سامت 
جامعه در اولویت قرار دارد و مهم ترین مؤلفه برای ما اهالی سینما 
هم ســامتی افراد جامعه اســت. در شرایط امروز کسی بر تعطیلی 
مجدد سینماها خرده نمی گیرد نکته مورد بحث استقبال رسانه های 
عمومــی از تعطیلی ســالن ها و بی اعتنایی آنها نســبت به فعالیت 
سینما است. در ایام نوروز بعد از تعطیلی دو سه روزه سینما به خاطر 
نارنجی شدن وضعیت تهران، سینماها ریزش مخاطب شدیدی را 
تجربه کردند. بخش عمده ای از این عدم استقبال مخاطب به عدم 
اطاع رســانی بازگشــایی دوباره ســینما برمی گشــت و بخشی هم از 
ترس مردم نشأت می گیرد و اعتماد به حضور در سینماها به زمان 
نیاز دارد. اعام خبر تعطیلی چند باره سالن های سینما تأثیر روانی 
بر جامعه دارد و مخاطب پیش خودش فکر می کند البد سالن های 
ســینما محیط پرخطری است که هر بار با کوچکترین تغییر در آمار 
و ارقام تعطیل می شــود. در حالی که قرائن و شــواهد گواهی می داد 
که سالن های سینما از امن ترین اماکن عمومی هستند. سال گذشته 
با وجود مجوز 30 درصد ظرفیت برای فعالیت ســالن های ســینما، 
در بهترین حالت ضریب اشغال سینماها حدود 5 درصد بود یعنی 
در هر ســانس کمتر از تعداد مســافران یک تاکســی در سالن سینما 
حضور داشــتند. این میزان استقبال برای سینماداران اگرچه صرفه 
اقتصادی نداشــت اما امید این بود که راه ارتباط مخاطب با ســینما 
بسته نشده و این رابطه باالخره قوت می گیرد. ضمن اینکه تعطیلی 
ســینما مترادف با بیکاری تعداد زیادی از فعاالن این عرصه است. 
انتقال مشــاغل ســینمایی از گروه ســه بــه گروه دو تا حــدودی حس 
اعتماد و آرامش را به اهالی سینما بازگردانده است. از پیگیری های 
مجدانه حســین انتظامی، مدیران سینمایی، ستاد مقابله با کرونا و 
وزارت کشور بابت این همراهی سپاسگزاریم. این تصمیم، اقدامی 
امیدوارکننده است اما به تنهایی کافی نیست. الزم است اطاع رسانی 
گسترده ای درباره فعالیت سینماها صورت بگیرد. همان طور که خبر 
تعطیلی ســالن های سینما بارها از رســانه ملی اعام می شود توقع 
این اســت که خبر بازگشایی ســینما به صورت گسترده اطاع رسانی 
شــود. من اگر این خبر را از تلویزیون نشــنوم، اطمینان پیدا می کنم 
البد حرف و حدیث ها راجع به جبهه گیری تلویزیون در مقابل سینما 
دور از واقعیت نیســت. از همراهی خبرگزاری ها و برخی رسانه های 
مکتوب و شبکه های مجازی سپاســگزاریم اما توقع داریم دو ارگانی 
که نقش مهمی در دیده شدن فیلم ها دارند به کمک سینما بیایند. 
حتی اگر با فیلمی مشــکل دارند اصراری نیست که فیلم ها را تبلیغ 
کنند حداقل خبررسانی و فرهنگسازی کنند که در سالن های سینما 
باز اســت و نکات بهداشتی رعایت می شود. زیر نظر ستاد مقابله با 
کرونا از وضعیت ســینماها گزارش تهیه کنند تا مردم مطلع شــوند 
که تمام نکات بهداشــتی از تب سنجی، فاصله گذاری صندلی ها در 
هنــگام خرید، فاصله گذاری زمانی بین ســانس ها، تهویه مناســب، 
ضدعفونی و اجبار استفاده از ماسک اعمال می شود. عوامل سینما 
هــم در ارتباط مســتقیم با همین مخاطبان هســتند و اگــر کم کاری 
کنند خودشــان هم درگیر بیماری می شــوند. از مدیران صداوسیما 
و شــهرداری تقاضا دارم در چنین شــرایط ســختی به یاری سینماها 
بیایند. از شــهرداری تهران که اسپانســر اصلی جشــنواره فیلم فجر 
بــود، بیشــتر توقع و انتظار همراهــی داریم. این همــه بیلبورد وجود 
دارد بخشــی از آن را به امور فرهنگــی اختصاص بدهند. ارگان ها به 
جای لجبازی با همدیگر، به حرمت فعاالن فرهنگی در این وانفسای 
اقتصادی فکر کنند. تولیدات سه سال سینما پشت خط اکران مانده 
اســت. یک اثر ســینمایی کاال و ملک و ارز و دالر نیست که با گذشت 
زمان ارزش مادی اش محفوظ بماند، سرمایه اهالی سینما در حال 
نابــودی اســت. جدا از مســائل اقتصادی و معیشــتی اهالی ســینما 
موضــوع اصلی نشــاط اجتماعــی و روحیه جامعه اســت. مــردم از 
محدودیت هــای کرونایــی و مشــکات اقتصادی خســته شــده اند و 
سینما می تواند در جنبه روانی جامعه اثرگذار باشد. در نهایت الزم 
به یادآوری است که سینما، فیلم خوب می خواهد و فیلم خوب برای 
 اکران شــدن ضمانت های حمایتی می خواهد. تکــرار تجربه همان 
30 درصــد ظرفیــت جشــنواره کافــی اســت تــا صاحبــان فیلم هــا 
بــرای اکــران تقاضا کنند. حــدود 200 فیلم پشــت خط اکران اســت 
و تهیه کننده ها آرزویشــان این اســت که هر چه زودتر فیلم هایشــان 
اکران شــود. در چنین شــرایط پرریســکی و با وجود تجربه نه چندان 
موفق گیشــه در سال گذشــته، 5 فیلم برای اکران نوروز امسال پیش 
قدم شــدند تا چراغ سینما روشن بماند امیدواریم به محض تغییر 
وضعیت تهران و اعام وضعیت نارنجی، آغاز فعالیت سینماها و 
فیلم های در حال اکران به طور گسترده اطاع رسانی شود. در کنار هم 
از ســینما حمایت کنیم تا صاحبان آثار دست و دل شان برای اکران 

نلرزد.
 

خبر شــهادت دو محیطبان در 
منطقــه حفاظــت شــده فیله 
خاصه استان زنجان در جریان 
درگیــری بــا شــکارچیان غیرمجــاز موجی از خشــم 
و ناراحتــی و همــدردی را در شــبکه های اجتماعــی 
ایجــاد کرد.  کاربران زیادی از ســختی کار محیطبانان 
نوشــتند و بــه کمبــود امکانــات آنها بــرای مبــارزه با 
شــکارچیان اشــاره کردند. خیلی هــا از کار ارزشــمند 
مهدی مجلل و میکاییل هاشــمی  که بر اثر اصابت 
گلولــه ســاح جنگــی، جان شــان را از دســت دادنــد 
گفتنــد: » دو  محیطبــان دیگر را هم از دســت دادیم؛ 
این بــار در  زنجان و در منطقه فیله. خاصه با ســاح 
جنگــی بــه سوی شــان شــلیک کردند. شــکارچیانی 
کــه حتــی در فصــل زاد و ولــد  حیوانات هم، دســت 
از  شــکار برنمی دارنــد. هــم انســان می کشــند و هم 
حیوان. حاال  محیط زیســت به انــدازه دو محیطبان، 
تنهاتــر شــد...«، » از مظلومیت محیطبانــان که دانه 
دانه پر پر می شــوند و کک کســی   نمی گزد، باید ســر 
به بیابان گذاشت.«، »امیدوارم روزی مقامات کشور 
به این پرسش بیندیشــند که چرا میزان این حوادث 
در طبیعــت ایران در بین همه کشــورهای جهان به 
نســبت جمعیت و وســعت مناطق حفاظت شــده 
بیشتر اســت؟«، » قتل دو محیطبان دیگر این بار در 
زنجــان یک جنایت فجیعه. قتل این دو عزیز یعنی 
انــگار عده اى بــراى نابود کــردن ایران عجلــه دارند. 
این جانیان خائن ترین خائنان بــه موجودیت ایران 
هســتند...«،  به جای اینکــه دغدغه تون عبــور از خط 

ویژه باشه، برای محیط زیست و محیطبان یه فکری 
بکنیــد«، »چندســال پیش که بــرای پــروژه  پرندگان 
باغشاه دنبال تهیه مجوِز نمایش تاکسیدرمی بودم، 
بارها به سازمان محیط زیست و ادارات شکار و صید، 
مراجعــه کردم. حجــم بی تفاوتــی، ســوء مدیریت، 
پاسکاری مراجعه کننده،  بی توجهی به محیطبان ها 
و چشم بستن به شکار و فروِش غیر قانونی هراسناک 
بود.«، » نمی دونم با محیطبان ها برخورد داشتید یا 
نه. اوایل فکر می کــردم صرفاً به خاطر امرار معاش 
به این کار تن دادن. وقتی با چند تاشــون آشــنا شدم 
فهمیدم هیچ کس به خاطر پول خودشــو جلوی تیر 
نمیندازه.«، »قصه تکراری و تلخ شهادت محیطبان. 
بــرای صیانــت از حیــات وحش و منابــع طبیعی باید 
امکانات و اختیاراتی در حد ارگان نظامی در اختیارشون 
باشه تا شاهد ریختن خون بی گناه محیطبانان شریف 
نباشــیم«، » حمیدرضــا میــرزاده یــه قصــه شــیرینی 
تعریــف می کنــه از یــه قوچی کــه بهش می گــن قوِچ 
عباس، قوچی که با محیطبان  جنگل خیلی رفیق بود 
و  وقتی که عباس توی جنگل بود چســبیده بود بهش. 
حاال قصه دو محیطبانی که کشــته شــدن یاد اون قوِچ 
عبــاس انداختــم.«، » شــکارچیا تــو ایــران آدم شــکار 
می کنن.«، »واقعاً شــکار یک حیوان ارزش کشــتن دو  
انســان و  بی پدر کردن فرزندانشون رو داره؟«، » هر چه 
بگم کمه از تجهیزات کم محیطبانان مان«، »به عنوان 
کســی که بهترین دوستم محیطبان هست در قره داغ 

می توانــم بگویم با دســت خالی در 
حال نگهداری از طبیعت هستن.«

هشتـگ

#محیط_بان

افــراد  هــرروز  کرونــا  بیمــاری 
بیشتری را در کشور مبتا می کند 
و قربانیان بیشتری می گیرد. در 
این شــرایط اصاً عجیب نیست که یکی از مهم ترین 
بحث هــای روزانــه در شــبکه های اجتماعــی کرونــا و 
داســتان هایش باشــد. از واکسیناســیون تــا رنگ بندی 
شــهرها تــا پیدا کــردن مقصر ایجــاد این شــرایط: » 12 
فروردیــن از بچه ها خواســتیم که شــنبه بــدون نتیجه 
تســت کرونا نیان ســر کار. نتیجه چی شد؟ تست یکی 

از بچه ها مثبت شد که عائمش 
تازه از یکشــنبه شــروع شــدن! یه 
آقــای دکتــری هــم حاضــر شــد 
ازمون خداحافظی کنه ولی تست 
نــده. با تمــام اینها امــروز بچه ها 
وضــع  دورکاری.  فرســتادیم  رو 
خیلی ناجــوره مراقب باشــید.«، 
» امریکا از روزی ۴۵00 مرگ  کرونا 
امــروز رســید بــه 2۷0 نفر! نتیجه 
واکسیناســیون بموقــع«، » درباره 
 کرونا درمان زودرس نقش حیاتی 
ســرماخوردگی  اگرعائــم  دارد 

داریــد نگیــد »ســرما و گرما شــدم« اگــر درد و کوفتگی 
دارید نگید »دیروز وســایل خانــه را جابه جاکردم« اگر 
ضعف مفرط دارید نگید »دیشب بد خوابیدم« تحمل 
عوارض دارو بهتر از مردن است. اگر در محیط پرخطر 
قرار گرفتید با مشــاوره پزشــک دارو جهت پیشــگیری 
شــروع کنید«، » چون کسی به فکر ما نیســت، از امروز 
ما گــروه کوچیــک خودمــون رو دوبــاره دورکار کردیم. 
پیشنهادم اینه هر کسی که می تونه، همین کار رو انجام 
بــده«، » بزرگواران، مســئوالن شــریف شــما که جلوی 

فروش نوروزی بلیت قطار و هواپیما رو نگرفتید، ورودی 
و خروجی شــهرها هم که باز بــودن، مترو هم که جای 
سوزن انداختن نیست، سفره خونه ها هم که قاچاقی 
بــازن، ایــن محدودیــت شــبانه بــرای چیه دیگــه؟!«، 
» چیزی که االن مطرح است با این طغیان دوباره کرونا 
و حجم بیمــاران کرونایی بخش های مختلف درمان 
درگیر شــده طبیعتاً خیلــی از کادر درمــان جز اولویت 
واکســن نبودن ولی االن درگیر بیماران جدید کرونایی 
میشن«، » همه میگن وارد موج چهارم کرونا شدیم و 
شــرایط بســیار خطرناکه و... ولی 
در عمــل نــه واکســن میبینی نه 
محدودیت های جدی و نه حتی 
بایــد  مــوج  دورکاری!«، » حتمــاً 
چهارم کرونا به تهران می رسید تا 
همه توئیت و هشتگ بزنن؟ ما تو 
این دو ماه تو کشیک ها خون گریه 
کردیم...«، » موج چهارم و سیل و 
سونامی اومد باز یه سریا میخوان 
با ما حرف بزنن ماسکو میکشن 
پایین«، » بیســت روزه خانواده ام  
رو ندیــدم. هیــچ آدمیــزادی جز 
دکتــر و داروخانــه و بیمارســتان و چهارتا کوویــد1۹ ای 
ندیدم. االنم که تعطیلی و وضعیت قرمز و... خاصه 
ســال نوی من اینجوری شروع شــده.«، » نزدیک عید 
جای اینکه قاطعانه سفر به مناطق حساس رو ممنوع 
کنــن، محدودیت باال بگذارن و یکصدا بگن به ســفر و 
میهمانی نروید، هر کس حرفی زد و اکثر مردم، دوست 
و آشنا رو سردرگم و در نتیجه سهل انگار کرد؛ آن وقت 
حاال که وضعیت قرمز شــده یادشان افتاده که  ای وای 

مراقب باشید و کاری بکنید و...«

ماجرا

کرونا و سونامی اش

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
پشت سر تابلوهای برجسته و مشهور و محبوب جهان گاهی داستان هایی تلخ قراردارد. واقعیت این است که بسیاری از تابلوهای 
مشــهور در دوران انقالب صنعتی خلق شــده اند و اشــاره به بهره کشــی ها و کارهای ســخت مردم در آن روزها دارند.  مانند تابلوی 
»کارخانه ها  در کلشــی« ونسان ونگوگ. او این تابلو را در سال 1۸۸۷ از چند کارخانه در کنار هم در حومه کلشی شمال غرب پاریس، 
که به منطقه ای صنعتی تبدیل شــده بود کشــید. واقعیت این بود که با شــروع جنــگ جهانی اول زنان در محیط هایی ســخت کار 

می کردند. محیط هایی که در اصل برای مردان تهیه شده بود اما چون آنان در جنگ بودند، زنان جایگزین شان شده بودند.

درباره دوبله و شرایط سخت کرونا 

دوست ندارم به تنهایی دوبله کنم
دوبله در شــرایط کرونا هم به کار خود ادامه داد. 
دوبله فیلم از جمله کارهایی است که هیچ وقت 
تعطیلی نداشــته اســت. اتفاقاً در شرایط کرونا و 
خانه نشینی که مردم بیشتر سراغ فیلم می روند، 
اوضاع دوبله فیلم هم اگر عالی نباشد اما خوب 
اســت. امیــدوارم کرونا هر چه زودتــر برود. چون 
تفاوتی که بیــن دوبله در شــرایط ماقبل کرونا با 
اکنــون وجــود دارد این اســت که فضــا و زیبایی و 
جلوه ای که داشــت از بین رفته اســت. دوبلورها 
تــک تک به اتــاق دوبله می روند و تمــام متن را 
بدون اینکه پاســخ نقش مقابلشــان را بشــنوند می گویند و می روند. اوایل 
خیلی کارمان ســخت بود اما از آنجایی که ما ملتی هســتیم که خیلی زود 
شــرایط را می پذیریــم و بــا آن خودمان را وفــق می دهیم، باالخــره به آن 
شــرایط ســخت عادت کردیم. من دوست ندارم تنهایی دوبله کنم. چون 
دوبله مستلزم کار دسته جمعی است. دوبلورها با هم بده بستان می کنند 
انگار به جای بازیگران به نوعی بازی می کنند و همین حال و هوای دوبله را 
خوب می کند. اما اکنون من می روم و به جای یک نقش حرف می زنم. قبل 
از شرایط کرونا یک فیلم سینمایی را اگر از ساعت ۹ صبح شروع می کردیم 

تا 4 بعداز ظهر تمام می شد. اما اکنون مدیر دوباژ باید 5 روز به خاطر یک 
فیلم برود و این کار را ســخت کرده اســت. اما دوبلورها کار این روزهایشان 
این شده است که از یک استودیو به استودیوی دیگر بروند و به جای نقش ها 

حرف بزنند. واقعاً امیدوارم دوباره شرایط دوبله به حالت قبل برگردد.
کار دوبلــه برای جوان ترها و آنهایی که در یکی، دو دهه اخیر وارد این 
حرفه شده اند اگر فراگیریشان خوب باشد و عشق به کار داشته باشند، کار 
خوبی است. البته عده ای به خاطر اینکه پول بیشتری گیرشان بیاید بدون 
وســواس و حساســیت الزم کار می کنند تا امورشــان بگذرد. آن دســت از 
دوبلورهای جوان که صدا و استعداد خوبی در این زمینه دارند، می توانند 
آینــده دوبلــه را حفظ کنند. این حرفه به گونه ای اســت کــه نمی توان در 
مورد آینده آن به صراحت ســخن گفت. اما در مجموع اکنون وضعیت 
دوبله در ایران خوب است. این را از تعداد فیلم های دوبله شده در نماوا، 
فیلیمو و شرکت های دیگر پخش فیلم می توان به وضوح مشاهده کرد. 
آنچه در حرفه دوبله کار را با ســختی مواجه کرده اســت، دستمزد پایین 
دوبلورهاســت. جلسه ای به همین منظور برگزار شد که امیدوارم نتیجه 
خوبی در پی داشته باشد و دستمزد دوبلورها هم افزایش پیدا کند. دوبله 
حرفه ای است که هر کسی در آن نمی تواند بماند، چرا که باید عاشقش 

باشی تا در این کار بمانی.

یادداشت

منوچهر والی زاده
دوبلور پیشکسوت

یادداشت

حبیب اسماعیلی
تهیه  کننده و سینمادار

اسماعیل مهرتاش، محمد یعقوبی و دیگران
در همین چند روزی که دارم پشــت ســر می گــذارم، گذارم به 
اســماعیل مهرتــاش افتــاده و دارم زندگی او و کلــی چیزهای 
شگفت آور درباره او می خوانم؛ چیزهایی که شاید عادی باشد 
و بشــود از کنارش گذشــت اما حقیقتاً بایــد دوباره مهرتاش را 
شــناخت و بررســی کرد، مثًا وقتی به  نام شــاگردان مهرتاش 
بــر می خوریــم تنــوع در آن بیــداد می کنــد، حداقــل در همان 
آوازخوانی و شــاگردهای جامعه باربد تنوع زیاد است. همین 
نشــان می دهــد کــه او صداهای مختلف را شــنیده اســت و به 
تنــوع صداهــا عاقــه دارد؛ همــه را یک جور تربیــت نمی کند. 
درســت عین برخی کاس ها که همه شــبیه اســتادها هستند. 
نمی دانم چه سری در کاس های مهرتاش بوده که رنگ های 
مختلف در خروجی کاس های او می بینیم؛ از این مسأله که عبور کنم می خواهم 
بــه مصاحبــه ای از مهرتاش برســم کــه در مجله رودکی منتشــر شــده اســت. بین 
سال های 51 تا 54. این گفت وگو در کتابی با نام »نی نوا« در سال 1381 بازنشر شده 
است. می خواهم به دیدگاه مهرتاش در این گفت وگو بپردازم؛ نظراتی که او راجع 
بــه تئاتر دارد. یکی از مهم ترین حرف هایی که او می زند درباره نمایشــنامه اســت. 
نکته ای که هنوز هم جا دارد به آن پرداخته شــود. با اینکه در ایران نمایشنامه های 
خــوب داریــم و همین چنــد وقت پیش هم در اســفند ماه بود که خبــر آمد محمد 
یعقوبــی جایــزه  پن )کاهوتــس تیاتر( را برای نگارش نخســتین نمایشــنامه  اش به 
انگلیســی به  نام »خرمالو« برده اســت. حاال با همین خبر که برای من خیلی مهم 
بود و دلم می خواست جایی درباره اش بنویسم بر می گردم به اسماعیل مهرتاش 

و حرف هایش درباره »پیس«.
خــوب  نمایشــنامه نویس  نداشــتن  مــا  بــزرگ  »نقــص  مهرتــاش:  اســماعیل 
اســت، نمایشنامه نویســی کــه بتواند بــه آثار ادبــی و تاریخی رجوع بکنــد و با الهام 
از آنها نمایشــنامه بنویســد. داشتن نمایش های ملی مســأله مهمی است،مثًا در 
ســفرهایی که من به فرنگ کردم، آنجا همه از من می پرســیدند پیســت ملی چی 
دارید، هیچ وقت هیچکس از من نپرســید آیا شما اتللو بازی کردید؟ و باید مسائل 
اجتماعی و حرف هایی را هم که داریم در این نمایش ها گنجاند و به مردم تلقین 

کرد.«
همیــن خط های بــاال از زبــان مهرتاش نشــان می دهد که این دغدغه همیشــه 
وجود داشــته و هنوز هم وجود دارد. تئاتر وقتی تئاتر می شود  که نمایشنامه خوبی 
پشــت آن نشســته باشــد. ایده و فکر خوبی داشــته باشــد. کاری که مهرتاش خیلی 
دلش می خواسته انجام شود و دریغ اش را می خورده، اما باالخره نسل های بعد از 
او کارهایی انجام داده اند اما هنوز هم می شود این انتقاد را جدی گرفت. از این جا 
می خواهم به جمله های دیگری از او بروم، جایی که مصاحبه کننده از او می پرسد 
که تئاترهای این روزها را می بیند یا نه؟ و جواب او چنین است: »فقط نمایش هایی 
را می بینم که برایم دعوتنامه آمده باشــد، چون معتقدم ارزش ندارد که هم پول 

بدهم، هم وقتم را تلف کنم و هم عصبانی شوم!«
آن وقت هایــی کــه ایــن ویروس همه گیــر وجــود نداشــت پــول تئاتر مــی دادم و 
عصبانــی از ســالن بیــرون می آمدم البته گاهــی وقت ها هم راضی از ســالن بیرون 
می آمدم. با این همه اینها را نوشتم که بگویم باید تئاتر را با بزرگانش به یاد آورد. 
باید کاری کرد که این حرف های قدیمی به گوش همه برســد و ببینیم مشــکلی که 
پنجاه ســال پیش داشتیم هنوز هم کمابیش داریم. باید ببینیم چه کار باید بکنیم 
که این مشکل را حل کنیم و نمایشنامه نویسانی همچون محمد یعقوبی و دیگران 

زیاد داشته باشیم.
 

موسیقی خوب برای بچه های خوب
مخصــوص  موســیقی  آثــار 
بچه ها شــاید زیــاد در ایران و 
جهــان تولید شــوند امــا باید 
بــرای  را  اثــری  چــه  بدانیــد 
بچه هــا تهیــه می کنیــد و چه 
تأثیــری بــر آن هــا و حافظــه 
موسیقایی شــان  شــناخت  و 

خواهد داشت.
مجموعــه  در  مــن 
کــودکان«  بــرای  »موســیقی 
که شــامل 4 جلد کتــاب و دو 
ســی دی است به زبانی ساده درباره موسیقی برای 
کــودکان صحبــت کــرده ام. ایــن مجموعــه تلفیق 
موســیقی ایــران بــا متــد معــروف ارف اســت. در 
واقع اجرایی ترکیبی از ســازهای ایرانی و براســاس 
موســیقی دســتگاهی ایــران اســت کــه نگاهــی بــه 
متــد ارف دارد. آهنگســاز این کارها خــودم بوده ام 
و به دلیــل اینکــه سال هاســت در حــوزه آمــوزش 
موســیقی بــه کــودکان فعالیــت کــرده و در رشــته 
آمــوزش موســیقی تحصیل کــرده ام تــاش کردم 
اثری تولید کنم که مناسب بچه ها باشد؛بسیاری از 
آثــاری که بــرای بچه ها پخش می شــود برای آن ها 
مناســب نیســت. کار برای بچه ها بســیار حساس و 
دقیق است و باید به شکلی باشد که ذهنیت، ذوق 
و ســلیقه و شــناخت بچه هــا از موســیقی را تأمیــن 
کند. من تمام تاشم را کرده ام تا در این کتاب ها و 

این سی دی ها این موارد را رعایت کنم.
ë موسیقی برای کودکان
ë نویسنده و آهنگساز: مهدی آذرسینا
ë نشر:عارف
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