
رئیس سازمان انرژی اتمی دستاوردهای هسته ای کشور 
را تشریح کرد

 گفت و گوی »ایران« با یونس شاکری 
مهاجم گل گهر که هت تریک کرد

 ظرفیت غنی سازی 

به 16 هزار و 500 سو رسیده است
 برای سیرجانی ها

 سهمیه آسیا می گیریم
در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

ویـــــن  در  ســــه شـــــنبه 
اتفــاق مثبتــی رخ داد. 
ســرانجام، دو مــاه پس 
از روی کار آمــدن دولت 
بایدن، ایــران و امریکا از 
فــاز »دعوای لفظــی« و 
»دعــوت به ژســت های 
نمادیــن« گــذر کردند و 
فاز »اقدامــات عملی« 
را کلیــد زدنــد. یعنی در عمل )و نــه در فضای 
رســانه ای(، هدف غایی طرفین - که بازگشت 
بــه برجــام و لغــو تحریم هاســت - رســمیت 
پیدا کرد و در راســتای تحقــق آن کارگروه هایی 
نیز تعیین شــد تا نقشــه راه دقیــق و چگونگی 
اجرای آن روشن شــود. حال، بناست در دیدار 
بعــدی کمیســیون مشــترک در وین - کــه روز 
جمعــه صــورت خواهــد گرفــت - محصــول 
رایزنــی  کارگروه هــای ویژه به بحث گذاشــته و 
تصمیماتی در این راستا در سطوح باالتر اتخاذ 
شــود. صرف آغــاز ایــن روند مثبت و ســازنده 
یک گام بســیار مهم رو به جلوســت و قطعاً - 
تا رســیدن به هــدف - تأثیرات مثبــت خود را 
نشــان خواهد داد. اما تحقــق هدف همچنان 
بــا چنــد چالــش در ســه صحنــه واشــنگتن، 
تهران و منطقه  روبه روســت که نیاز به تدبیر و 
مدیریــت دارد:  ۱( چالــش نخســت مربوط به 
مانع تراشــی های مخالفان برجام و البی های 
پــر نفوذ آنها در واشــنگتن بــرای دولت بایدن 
است. به طور مشخص تر، تندروهای واشنگتن 
قصد دارند دست کم از دو طریق دولت بایدن 
را - از لحــاظ سیاســی و حقوقی - تحت فشــار 
بگذارنــد تــا در اجرای نقشــه راه نــاکام بماند. 
در واقــع، آنها ابتدا بنا دارند از لغو آن دســته از 
»تحریم های هســته ای« که در زمان ترامپ با 
برچسب »تحریم های تروریستی« بازتعریف 
شد جلوگیری کنند و برای ممانعت از برچیده 
شدن آنها برای بایدن هزینه سیاسی و حیثیتی 

ایجاد نمایند.

اصــوالً در بین مردم این 
اســت  رایــج  اصطــاح 
گریــزی  مــرگ  »از  کــه 
تنهــا  شــاید  و  نیســت« 
دردی کــه درمانــی برای 
آن وجود نداشــته باشــد 
اســت.  مــرگ  همیــن 
امــا اینکــه انســان خــود، 
شرایطی را فراهم کند تا 
مرگ در اطراف او پرســه 
بزند، موضوعی دیگر اســت. امروز رنگ هشدار 
فراگیــری بیمــاری کرونا در اکثر شــهرهای ایران 
قرمز شــده اســت و ســطح فراگیری بیماری به 
باالترین حد خود رســیده است. شــاید در طول 
موج های مکرر کووید۱۹، هیچ زمانی ســخت تر 
ازایــن دوره برای کادر درمان کشــور- حتی دنیا- 
وجود نداشــته زیرا از یک سو، جهش ها و اشکال 
جدید و پیچیده کرونا ســرعت ســرایت و میزان 
کشــندگی آن را افزایــش داده، از ســوی دیگر، با 
گذشــت بیش از یک ســال از شــیوع بیماری، با 
خستگی مزمن مردم از شرایط تحمیلی بیماری 
بر سبک زندگی، عادی سازی بیش از پیش روابط 
خطرساز را شاهد هستیم که باعث شده تا مردم 
کمتــر به هشــدارها و پیشــگیری های اجتماعی 
توجه داشته باشند: دید و بازدید های خانوادگی 
تقریباً در حال عادی سازی است، میهمانی های 
دوســتانه و پرخطــر بــه روال عــادی بازگشــته، 
مســافرت ها در تعطیات همچنــان در جریان 
است، فاصله های فیزیکی در سالن های ترانزیت 
در پایانه هــا و فرودگاه هــا تقریبــاً دیگــر رعایــت 
نمی شــود، تاالرهای عروســی در بعضــی موارد 
مانند قبل مشغول فعالیت هستند، رستوران ها، 
به عنوان یکی از پرخطرتریــن مکان ها، مملو از 
افرادی است که بدون ماسک و با فاصله کم در 

حال صرف غذا و صحبت هستند...

یادداشت

 رضا نصری
حقوقدان بین المللی

یادداشت

 حسین میرزایی
جامعه شناس، عضو 
هیأت علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی

 چالش های برجام 

در سه صحنه

 تبدیل فرصتی ایرانی

 به تهدیدی انگلیسی!

ادامه در صفحه  2

ادامه در صفحه  5

ادامه در صفحه  5

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نشان داد

استان های دارای تنش آبی تا 91 درصد نسبت به 
سال گذشته کمبود بارش داشته اند

در جلسه هیأت دولت تصویب شد؛

حرف هایی از   رابطه  شعر  با  روزگار  
بحران  در شرایط حساس کنونی

پرونده ای درباره آخرین نوآوری  دنیای 
شبکه های اجتماعی که با آمدنش جهان 

 و خصوصاً ایران را تکان داد 

کالب هاوس یک 
ورودپرسر  و صدا

 عبوراقتصاد ایران 
از دوران رکود

 زنگ خطر خشکسالی
 در سال 1400

افزایش مستمری بازنشستگان 
 و مستمری بگیران 

سازمان تأمین اجتماعی

کم  فروغ اما روشن ...
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روحانی در جلسه هیأت دولت :

از واقعیت ها فیلم بسازید

تهران بعد از چهار ماه قرار گرفتن در 
وضعیت نارنجی و سپس زرد کرونایی 

از نوار قرمز عبور کرد و به طور رسمی 
وارد پیک چهارم کرونا شد. آخرین 

بار 11 آذرماه بود که تهران از وضعیت 
قرمز کرونا خارج شده بود. 

بیمارستان های تهران زیر فشار ویروس انگلیسی
بارکد را اسکن کنید 

 وگزارش ویدئویی 
بیمارستان های تهران  

را ببینید

بعد از گذشت چند روز از تعطیالت 
نوروزی، آمار فوت شدگان کرونا 

سه رقمی شد و مراجعه به 
بیمارستان های تهران چند برابر 

شد و تهران به رنگ قرمز درآمد. / 
گروه چندرسانه  ای »ایران«

تهران قرمز شد
بارکد را اسکن کنید 

 وگزارش ویدئویی 
تهران قرمز شد

  را ببینید

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1500تومان  Thursday  8 Apr 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7598  پنجشنبه  19 فروردین 1400  25 شعبان 1442  12 صفحه + 16صفحه ایران جمعه

 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

 16 صفحه  »ایران جمعه«
و »پرسه« ضمیمه امروز

 درباره نابودی قدرت هسته ای با امضای برجام به مردم دروغ گفتید حاال بیایید اعتراف و عذرخواهی کنید    اگر قرار است از پول ملت فیلم 
درست کنید واقعیت ها را نشان دهید   چرا برای شکست های  امریکا فیلم درست نمی کنید  ما در حال تحریم، راه آهن را می کشیم، راه آهن از 

چابهار به سمت زاهدان است، آب را از خلیج فارس به سمت زاهدان و زابل طراحی می کنیم، آب را از دریای جنوب تا کرمان، سیرجان و یزد و 
اردکان بردیم و بعد به اصفهان، خراسان جنوبی و مشهد ادامه پیدا می کند، این کار عظیم کجا انجام گرفته است؟  چرا برای سواحل مکران فیلم 
نمی سازیم؟    شک دارید ما   در بنزین خودکفا هستیم؟ شک دارید بزرگترین صادر کننده بنزین در منطقه هستیم؟ شک دارید صادرکننده گازوئیل 

هستیم؟ مگر ما در دولت قبل وارد کننده اینها نبودیم؟ چرا اینها را نمی گویید؟  مردم بدانند اگر واکسن کوواکس دیر به دستشان رسیده بخاطر 
تحریم بوده است   کسی نگوید تحریم را بهانه نکنید، امروز تحریم یک واقعیت و یک مشکل در زندگی مردم است

85 درصد کشور در وضعیت 
قرمز و نارنجی است

 اعالم جزئیات تعطیلی مشاغل 
در شهرهای قرمز و نارنجی

 ایران
 قرمز شد

 هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات 
در گفت و گو با »ایران« :

 پایین بودن سرمایه 
اجتماعی شعله های 

کرونا را روشن کرد 
5

3

گــروه اجتماعی /با گذشــت دو روز از اعام وضعیت 
قرمــز کرونــا در پایتخــت حــاال وزارت بهداشــت از 
شــیوع بی ســابقه ویروس کرونا در همه اســتان های 
کشــور خبر می دهــد. طوفــان ســهمگین کرونا 257 
شهرســتان شامل همه مراکز اســتان ها و کانشهرها 
را درنوردیــده، بیش از 85 درصد نقشــه رنگ بندی 
کرونایــی کشــور بــه رنــگ قرمــز و نارنجــی درآمده و 
سهم شهرهای زرد و آبی در نقشه اپلیکیشن ماسک 
چیــزی حــدود چند دهــم درصد اســت. همــه اینها 
در شــرایطی اســت که دیروز برای نخســتین بار آمار 
مبتایان جدید کرونا شکســته شــد و از مــرز 20 هزار 
بیمــار عبور کــرد. ایــن فاجعــه کرونایــی در افزایش 
تعــداد مبتایــان و بســتری بیــش از 25 درصــد از 
بیماران کرونایی  آی سی یو، اتفاق بی سابقه ای است 
که در طول ۱4 ماه از شیوع اپیدمی و همزمان با آغاز 

پیک چهارم کرونا در کشور رقم می خورد.
دیروز با شناســایی 20 هــزار و ۹54 بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در حالــی رکورد تعداد مبتایان به کرونا 
بــرای نخســتین بــار از شــیوع اپیدمی ویــروس کرونا 
در کشــور شکســته شــد که تحلیل های اپیدمیولوژی 
نشــان می دهد؛ هنوز مدت زمــان زیادی باقی مانده 

تــا منحنی پیــک چهارم کرونا به قله برســد. به گفته 
حمیــد ســوری رئیــس کمیتــه اپیدمیولــوژی کشــور 
افزایــش تعــداد بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ناشــی از 
افزایش انجام تست های روزانه است، کاری که شبیه 
آن در اســتان خوزستان انجام شــد و با انجام روزانه 
بیش از 23 هزار تست و شناسایی بیماران بی عامت 
و ســپس ایزوله و قرنطینه این افراد اپیدمی فروکش 
کــرد. همچنین بررســی داده هــای حاصــل از انجام 
تســت های روزانه بیانگر این واقعیت است که پیش 
از این تنها ۱0 تا ۱5 درصد تست های پی سی آر و رپید 
تســت مثبت گزارش می شــد در حالی که با توجه به 
شــیوع باال، هم اینک حدود یک چهارم تا یک پنجم 
تســت ها مثبت هســتند. رئیس کمیته اپیدمیولوژی 
کشــوری کرونــا در ایــن بــاره بــه »ایــران« می گویــد: 
گزارش های دانشــگاه های علوم پزشکی کشور نشان 
می دهــد در برخی اســتان ها 40 تــا 50 درصد نتایج 
تســت ها مثبت گزارش می شود. در این میان تعداد 
تســت های روزانه نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
8 برابر شــده اســت به گونه ای که هم اینک بیماران 
عامت دار با تســت پی ســی آر شناســایی می شــوند 
و اطرافیــان یــا ناقل هــای خاموش نیز بــا روش رپید 

تســت پیگیری می شــوند. ســوری با بیــان اینکه تعداد 
مــوارد ابتا به کرونــا از نیمه اول اســفند ماه یک مرتبه 
از 7 هــزار مــورد ابتــا بــه ۱۱ هــزار بیمار جدیــد صعود 
کــرد، می افزایــد: تصاعدی شــدن موارد ابتــا به دلیل 

رفتارهای پرخطر مردم در شــب عید اســت، از طرفی 
افزایــش تســت و بیماریابــی و ایزوله کردن ایــن افراد 

اتفاق خوبی است و شعله های کرونا را مهار می کند. 

محصوالت چند رسانه ای »ایران«
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 از علیرضا و بهروز افخمی

 تا کارگردان »ستایش« 

در ماراتن ماه رمضان
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یــک روز پــس از برگزاری نخســتین دور مذاکــرات وین، 
»نــد پرایــس«، ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا هــم 
موضوع برطــرف کــردن تحریم ها را یکــی از محورهای 
و گفت:»می پذیریــم  ویــن دانســت  اصلــی مذاکــرات 
کــه تحریم هــای ناســازگار بــا برجــام برداشــته شــوند.« 
»پرایــس« در نشســت خبری روز سه شــنبه هــم با بیان 
اینکــه ما مذاکــرات وین را با اینکه مذاکره مســتقیمی با 
ایران نداریم، یک گام سازنده می دانیم و از آن استقبال 
می کنیــم، اعــام کرد که اینــک دو گروه در ویــن در حال 
کار هســتند، یکــی از آنها به چگونگی بازگشــت ایران به 
تعهــدات خود می پردازد و گــروه دیگر روی گام هایی که 
امریکا باید برای کاهش تحریم ها بردارد تا به انطباق با 
تعهدات خود تحــت برجام بازگردد. »پرایــس« با ابراز 
تمایــل به انجــام مذاکره مســتقیم میان ایــران و امریکا 

تأکیــد کــرد: »پیش بینی مذاکرات مســتقیم بیــن ایران 
و امریــکا را در ویــن نداریــم هرچنــد که بــرای انجام آن 
کار حاضر هســتیم. ما می دانیم که با چشــمانی روشــن 
با دیپلماســی اصولی درگیر شــویم حتی اگر با کشــوری 

همچون ایران تفاوتی عمیق داشته باشیم.«
ســخنگوی وزارت خارجــه امریکا نشســت وین را یک 
زمان واقعی هرچند غیرمستقیم برای تعامل میان ایران 
و امریکا دانست که پیام های آن توسط متحدان و شرکای 
آنهــا رد و بــدل می شــوند. او افــزود: »البته کــه این گامی 
ســازنده و مورد استقبال است. امیدواریم وقتی که از وین 
خارج می شویم درک بهتری از نقشه راه بازگشت متقابل 
به برجام داشــته باشــیم.« »پرایــس« در نهایت تصریح 
کرد که یک مذاکرات دشــوار و گفت وگوهای سختی است 

اما یک گام درست رو به جلو است. 

امریکا:مذاکراتوینراسازندهمیدانیم

چالشهایبرجامدرسهصحنه
ایــن تحریم ها، تحریم هایی اســت که در دولت ترامــپ دقیقاً به منظور 
»سخت تر  کردن کار دولت بعدی« تغییر برچسب داده شد تا - به زعم 
آن - از زیر چتر برجام خارج شــوند. حــال، دولت بایدن باید تاش کند 
به افکار عمومی و کنگره نشان دهد این تحریم ها ارتباطی با اتهام واهی 
»حمایت از تروریســم« ندارد و این تغییر برچسب ها نیز - نه به منظور 
مبــارزه ادعایــی با تروریســم - کــه با هدف کارشــکنی و تله گــذاری برای 
دولت او صورت گرفته است. طبیعتاً، اثبات این امر در فضای سیاسی و 

رسانه    ای واشنگتن کار آسانی نخواهد بود.
مانع دوم در واشــنگتن، دعوایی اســت که بین کنگــره و دولت بایدن 
بــر ســر تفســیر و چگونگــی اجــرای قانــون »بازبینــی توافق هســته ای با 
ایــران« یا قانون موســوم بــه INARA انجام خواهد گرفــت. مطابق این 
قانون - که در سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره رسید - دولت وقت موظف 
شــد متن »برجام« را تســلیم کنگره کند تا این نهاد پس از یک بررســی 
حداقــل ۳۰ روزه در مــورد توافق رأی گیری کند. در این ۳۰ روز نیز دولت 
نبایــد نســبت به لغو تحریم ها یــا دادن معافیت به ایــران اقدام نماید. 
در پایــان دورٔه »بررســی«، کنگــره می توانــد یک »قطعنامه عــدم تأیید 
توافق« به تصویب برســاند تا مانع رفع تحریم ها شــود. به همین دلیل 
هــم تندروهای کنگره و البی های ضد برجام از هم اکنون تاش می کنند 
»برجام« مجدداً به کنگره تسلیم شود تا در آنجا هم »وقت کشی« کنند 
و هــم احیاناً با تصویب ایــن قطعنامه اختیار لغو تحریم هــا را از دولت 
ســلب نمایند. حال، بــرای عبور از این مانع، دولت بایدن مجبور اســت 
بــا رایزنی و اِعمال فشــار یا از ارســال مجــدد برجام به کنگــره به منظور 
»بازبینــی« آن خودداری کند، با این اســتدالل کــه متن جدیدی منعقد 
نشــده و برجام نیز یک بار در ســال ۲۰۱۵ از پروســٔه بازنگری کنگره عبور 
کرده و مرحلٔه بازنگری باموضوع شــده است؛ یا تهدید کند »قطعنامه 
عــدم تأیید توافــق« را در هر حال مورد »وتو« قــرار خواهد داد. طبیعتاً، 
ایســتادگی در برابــر کنگره - آن هــم در دفاع از یک توافق بــا ایران - کار 
آســانی نخواهد بــود، بویژه اینکه طرف مقابل تــاش خواهد کرد طیف 
تندروی نمایندگان دموکرات )مانند سناتور ممندز( را نیز برای مقابله با 

بایدن به استخدام خود درآورد.
۲ - چالــش دوم مربــوط به تشــدید بدبینی ها، مانع تراشــی ها و فضای 
سیاســی در تهــران اســت. اول اینکــه محتمل اســت با ُافــت و خیز های 
سیاســی در واشــنگتن، طیفــی از تصمیم گیــران ارشــد در ایــران دچــار 
بدبینی مضاعف نســبت به نیت واقعی بایدن و ســرخوردگی نسبت به 
لغــو تحریم ها گردند و متناســب با ایــن نگاه اقداماتی نیــز انجام دهند 
که فرایند دیپلماتیک را از ریل خارج نماید. چه بســا با شــروع و تطویل 
کشــمکش میان دولت بایدن و تندروهای واشــنگتن، عــده ای در تهران 
ایــن نــزاع را - که یک نزاع واقعی اســت - کمافی ســابق به یک »جنگ 
زرگــری«، »تکنیک وقت کشــی« یا یک »بازی پلیس خــوب، پلیس بد« 
تفســیر کننــد و بالطبــع دولت و ســازمان انرژی هســته ای را نیــز از ادامٔه 
همــکاری منــع نمایند. از طرفی دیگر، از آنجا که شــرط و سیاســت کلی 
نظام برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود »راستی آزمایی لغو 
تحریم «هاست، احتمال دارد کارشکنی ها و سنگ اندازی های تندروهای 
واشــنگتن و تل آویــو در این حــوزه، منجر به انصراف تهران از برداشــتن 
گام هــای بعدی گردد. طبیعتاً، فضای انتخاباتــی و رقابت های جناحی 
مختــص بــه آن نیز به تلطیف فضای سیاســی داخل کشــور، هم افزایی 
بین مجلس و دولت و در نهایت باز گذاشتن دست وزارت خارجه برای 

مبادرت به ابتکارات دیپلماتیک الزم نیز کمکی نخواهد کرد!
 ۳ - چالش ســوم مربــوط به تحرکات و کارشــکنی  رژیم های متخاصم 
منطقه است که نسبت به احتمال فروکش تنش میان تهران و واشنگتن 
از هم اکنون بشــدت نگران شــده اند و در این راســتا ممکن اســت به هر 
ماجراجویی ناپسندی روی بیاورند تا مسیر دیپلماسی را منحرف سازند. 
فرامــوش نکنیــم مســألهٔٔ اســرائیل و ســایر رژیم های متخاصــم منطقه 
- برخــاف ادعایی کــه دارند - صرفاً »یک طرفه بودن« برجام به ســود 
ایران نیست. مسألٔه اصلی آنها این است که اوالً ایران از زیر فشار تحریم 
خارج شود و مؤلفٔه »قدرت اقتصادی« نیز به سایر مٔولفه های قدرت آن 
اضافه گردد؛ و از آن مهم تر، بیم اصلی آنها از این اســت که از این پس 
»حل وفصل مســالمت آمیز اختافات« میان تهران و واشــنگتن به یک 
رســم و عادت رایج تبدیل شــود و این رقابت فرسایشــی - که چند دهه 
و میلیاردهــا دالر برای اســتمرار آن ســرمایه گذاری کرده اند - ســرانجام 
پایان یابد! به عبارت دیگر، آنها هراس دارند به جای اینکه منابع ایران 
معطوف به مهار فشارها و نزاع فرسایشی با امریکا و غرب شود، تهران و 
واشنگتن - بعد از چهل سال تنش - به نوعی »سیاست ِدتانت«)کاهش 
تنــش( روی بیاورنــد و این وضعیت موجــب بالندگی و ارتقــای جایگاه 
راهبــردی ایــران در منطقــه گــردد. در واقــع، ایــن رژیم هــای متخاصم 
ترکیِب سیاســت کاهــش تنش با غــرب، تحکیم روابط با همســایگان و 
انعقــاد همکاری های راهبــری ایران با شــرق را بزرگ تریــن خطر برای 
مقاصــد توســعه طلبانه، ایدئولوژیــک و متجاوزانٔه خــود می دانند؛ و به 
همین خاطر، از استفاده از هیچ ابزاری برای ممانعت از تحقق آن - که 
با بازگشــت امریکا به برجام عنصری مهمی از آن محقق خواهد شــد - 
ابایی نخواهند داشت. طبیعتًا، در این راستا تحریک قوای مسلح ایران و 

گزینٔه نظامی را نیز مد نظر دارند.
حــال، باید دید عقای واشــنگتن و قؤه مدبرٔه نظــام در ایران چگونه 
از گردنــٔه این چالش ها در ســه صحنٔه واشــنگتن، تهــران و منطقه عبور 

خواهند کرد.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:

سال۱۴۰۰سرآغازتحولبزرگ
وانقالبجهانیخواهدبود

جانشــین فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفت: ســال ۱۴۰۰ به مــدد الهی، 
ســرآغاز تحــول بــزرگ و انقــاب جهانــی بــرای اضمحــال و نابــودی 
قدرت هــای اســتکباری، ضد دینی و ضد بشــری و اخــراج آنها از منطقه 
اســت. به گزارش روابط عمومی نیروی قدس ســپاه، سردار سید محمد 
حجــازی در اولیــن جلســه فرماندهــان و مدیران نیروی قدس در ســال 
۱۴۰۰، با اشــاره به فراز و نشــیب های سال گذشــته و پدیده بیماری کرونا 
گفت: پس از شــهادت شهید ســلیمانی در اواخر سال ۱۳۹۸ و همزمان 
با شــیوع پدیده کرونا، فشــار حداکثری و بی ا مان نظام استکباری و رژیم 
تروریســتی امریــکا علیــه جمهوری اســامی ایران و کل محــور مقاومت 
برای شکســتن اراده و مقاومت ملت عزیز ایران و محور مقاومت بیشتر 
شــد و بــا اینکه نیــروی قدس در ســال ۱۳۹۹ از حضور پربرکــت فرمانده 
عزیــز و رشــیدش ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی محــروم بود و 
هرلحظه و هر روز فقدان این بزرگمرد را احســاس می کند اما به حول و 
قوه الهی جمهوری اســامی و محور مقاومت دستاوردها و پیروزی های 
بزرگــی را در ایــن میــدان کســب کــرد. وی بــا بیــان حضــور مقتدرانــه و 
مستشــاری جمهوری اســامی ایران در ســوریه گفت: نخست وزیر رژیم 
منحوس و غاصب صهیونیستی سال گذشته رسماً اعام کرد پایان سال 
۲۰۲۰ میادی باید ســال پایانی حضور ایران در ســوریه باشــد و فشــارها 
طوری باشــد که دیگر ایران در ســوریه باقی نماند، اما با وجود فشــارها و 
تهدیــدات آنها محــور مقاومت با همان صابت و قدرت و حتی کیفیت 
بهتر در سوریه حضور دارد و آنها در تحقق اهدافشان شکست خوردند.

سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نشست وین استقبال کردند

»وضعیت نهایی« به جمعه موکول شد 

رئیس سازمان انرژی اتمی دستاوردهای هسته ای کشور را تشریح کرد

ظرفیتغنیسازیبه۱6هزارو5۰۰سورسیدهاست
برجام صنعت هسته ای را نه متوقف و نه کند کرد

واکنشبهنگرانیها
دربارهردصالحیتنامزدهایشوراها

گروه سیاســی/ »وضعیــت نهایی« عنوان 
چارچوبــی اســت کــه ایــران در مذاکــرات 
روزهــای گذشــته در ویــن در دســتور کار 
گفت و گوهای حســاس با کشــورهای 4+۱ 
قــرار داده و مقــرر شــده کارگروه های فنی 
و هســته ای با بررســی های کارشناســی در 
زمینه هســته ای و تحریمی تــا روز جمعه 
نتایج حاصل از این بررسی ها را در اختیار 
هیأت های دیپلماتیک بگذارند. ماحصل 
این رایزنی های کارشناســی روشــن کننده 
ایــن خواهد بود کــه آیا در چنــد روز آینده 
وجــود  هســته ای  توافــق  نجــات  امــکان 
دارد یــا خیر. روز سه شــنبه بود که اعضای 
کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت 
ایرانــی به ریاســت ســیدعباس عراقچی، 
انریکه مورا معاون دبیرکل  سرویس اقدام 
خارجــی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین، 
روســیه، فرانسه، انگلیس و آلمان در وین 
گــرد هــم آمدند و پــس از طــی مذاکراتی 
مفصــل اعام کردند تا روز جمعه جهت 
ادامــه رایزنی ها در ســطح کارشناســی در 
ویــن خواهند ماند. ایــن مذاکــرات در دو 
هتل »امپریــال« و »گراند هتل« پایتخت 
اتریش برگزار می شــود. معاون ســرویس 
اقــدام خارجــی اتحادیه اروپا که ریاســت 
جلســه نخســت وین را عهــده دار بود این 
مذاکرات را ســازنده توصیــف و تأکید کرد 
کــه عــزم و اتحــاد جدی بــرای یــک روند 
مشــترک دیپلماتیک با تشــکیل دو گروه 
اجــرای تعهــدات  تخصصــی در زمینــه 
هســته ای و لغــو تحریم ها شــکل گرفته و 
امیدهــا بــرای رســیدن به نتیجــه پررنگ 

شده است.
ســید عبــاس عراقچی، رئیــس هیأت 
دیپلماتیــک ایــران کــه در ویــن بــه ســر 
می برد، بعد از پایان نشست روز سه شنبه 
در گفت و گویــی با »نورنیوز«، تصریح کرد 
کــه مــا »از این فرصت اســتفاده کردیم تا 
شاید یک گشایشی در خصوص مشکاتی 
کــه دربــاره برجــام پیــش آمــده حاصــل 
شود، از جمله بازگشــت امریکا به برجام 
و رفــع همــه تحریم ها کــه متعاقبــاً بعد 
از راســتی آزمایی ایــران هم بــه تعهدات 

برجامی خودش برخواهد گشت.«
عراقچی تحوالت جــاری دیپلماتیک 
پیرامــون برجــام در ویــن را رو بــه جلــو 
توصیــف کــرد و یادآور شــد کــه مذاکرات 
جاری در وین تنها بین ایران و کشــورهای 
۱+4 صــورت می گیــرد و ایــران حتــی بــه 
صــورت غیر مســتقیم هیچ مذاکــره ای با 
امریــکا نــدارد. عضــو تیــم مذاکره کننــده 

هســته ای در ادامه گفت: »مــا دو کارگروه 
درســت کرده ایــم. یکــی کارگــروه تحریم 
و دیگــری کارگروه هســته ای کــه اینها قرار 
اســت مجموعــه اقداماتــی را کــه امریــکا 
بایــد انجام دهــد در حوزه رفــع تحریم ها 
مشــخص کننــد و کارگــروه هســته ای هم 
مجموعه اقداماتی را که ایران باید انجام 
دهد تا به برجام برگــردد، تنظیم خواهد 
کــرد و مجــدد این مســائل در کمیســیون 
مشترک به بحث گذاشته خواهد شد.« او 
تصریح کرد که گفت و گوهای فعلی فنی و 
حقوقی اســت و موضوع آن نحوه اجرای 
برجام توســط امریکا و بعد ایران اســت و 
این مذاکرات حتی درباره خود برجام هم 
نیســت چه برســد به فرابرجام. عراقچی 
یــادآور شــد که ایران ســوای برجــام هیچ 

موضــوع گفت و گویی با طرف های مقابل 
نــدارد و مذاکرات جاری هــم فقط درباره 

نحوه اجرای تعهدات برجام است.
بــه گفتــه او کارگروه هــا تــا روز جمعه 
فعالیــت خود را ادامه خواهند داد و بعد 
نتیجــه را بــه کمیســیون مشــترک اعام 

خواهند کرد. 
عراقچی با این هشدار که اگر ما ببینیم 
طرف های مذاکره کننــده به دنبال اتاف 
وقت هستند و یا به دنبال اهداف دیگری 
را در همیــن ســطح  هســتند مذاکــرات 
نیز متوقــف خواهیم کرد، افــزود: »ما در 
اجــرای تعهدات هم اصــًا بحث گام به 
گام نخواهیــم داشــت. همــه مجموعــه 
اقداماتــی کــه باید صورت بگیــرد در یک 
را »وضعیــت نهایــی«  نــام آن  کــه  گام 

گذاشــته ایم انجــام خواهــد گرفــت.« او 
ازســرگیری تعهدات برجامــی ایران را به 
بعــد از راســتی آزمایی دربــاره اقدامــات 
امریــکا در زمینــه لغــو تحریم هــا مربوط 
دانســت و گفت اگر نتوانســتند که همین 

وضعیت فعلی باقی خواهد ماند.«
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امــور خارجــه ایــران هــم در گفت و گــو با 
»پرس تــی وی« گفت کــه »تمرکز بر این 
خواهــد بــود کــه ۱+۴ و ایــران اطمینــان 
یابنــد کــه ایــاالت متحــده بــه پایبنــدی 
کامــل بازگردد و بــه نحوی مؤثــر تمامی 
تحریم های اعمال شده، باز اعمال شده 
و تغییر برچسب داده شده پس از توقف 
مشــارکت امریکا در برجــام را رفع کند.« 
ایــن دیپلمات ارشــد ایرانی اضافــه کرد: 

»قطعــاً ایــران آمادگــی دارد در صــورت 
بازگشــت کامل امریکا بــه انطباق و پس 
از آن که ما این امر را مورد راســتی آزمایی 
قرار دادیم، تدابیر جبرانی را متوقف کرده 

و برجام را به صورت کامل اجرا کند.«
ë  صالحــی: تــا امــروز نشــانه های خوبی

هست
علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان 
از  پیــش  کــه  هــم  ایــران  اتمــی  انــرژی 
مذاکــرات ویــن از بن بست شــکنی اولیــه 
پیرامــون برجام خبــر داده بــود، با تأکید 
بــر اینکــه طرح گام بــه گام در دســتور کار 
نیســت، گفــت: »موضــع اصولی مــا این 
اســت که تحریم هــا را بردارند مــا هم به 
تعهدات خود برمی گردیم.« او دیروز در 
حاشیه جلســه هیأت دولت، نشست روز 
سه شــنبه وین را مثبــت ارزیابی کــرد و با 
بیان اینکــه راه برای ایجــاد تفاهم هموار 
اســت، گفت: »ممکن اســت ســؤال شود 
ایــن دو گــروه فنــی و تحریــم می خواهــد 
چکار کنند. شما می دانید در زمان ترامپ 
تحریم های دیگری اضافه شــده اســت و 
در این نشست ها می خواهند مرور کنند و 
لیســت این تحریم ها را دقیق در بیاورند. 
از طــرف دیگــر اقداماتی را که مــا کردیم 
می خواهنــد بار دیگر مــرور کنند و ببینند 
وقتی آنهــا تحریم ها را برداشــتند ما چه 

اقداماتی باید انجام بدهیم.«
وی در ادامــه بــه اقداماتــی که ممکن 
اســت ایــران و امریــکا در رونــد همکاری 
متقابل در دســتور کار قرار دهنــد، افزود: 
»مــا یــک ســری از اقدامــات را بــه طــور 
لحظــه ای می توانیم متوقــف کنیم. مثًا 
تولیــد ۲۰ درصــد را می توانیــم لحظه ای 
متوقــف کنیــم امــا اگــر ســانتریفیوژهای 
اضافه بــر تعهدمان نصب کردیم جمع 
کردن آن زمان می خواهد و همان طور که 
نصب آن زمــان می برد برچیدن آن هم 
زمــان می بــرد. اینها بحث خواهد شــد.« 
معــاون رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد: 
»برای اینکه بدانیــم این موارد عملیاتی 
می شــود بایــد تا جمعــه منتظــر ماند تا 
ایــن گروها بــه نتیجــه مطلوب برســند و 
باید صبر کنیم. تا امروز نشانه های خوبی 
هســت. جمهوری اســامی ایــران اعام 
کرده به تمامی تعهداتش پایبند خواهد 
بود به شرط اینکه آنها هم به تعهداتشان 

پایبند باشند.«
ë  از آژانــس  و  ملــل  ســازمان  اســتقبال 

نشست وین 
»رافائــل گروســی«، مدیــرکل آژانس 

بین المللــی انــرژی اتمــی در توئیتــی از 
دیــدار با نماینده امریــکا در امور ایران که 
هم اکنون برای مذاکره با طرف های دیگر 
برجام در وین به ســر می بــرد، خبر داد و 
افــزود که آژانــس از رایزنی های جاری در 
خصــوص برجام حمایت می کنــد. او در 
این رابطه نوشــت: »تبادل نظری بموقع 
با رابــرت مالــی، نماینده امریــکا در امور 
ایران داشــتم. آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی به کار خود ادامه می دهد و آمادگی 
دارد از جایــگاه فنــی بی طرفانــه خــود، از 

رایزنی های جاری وین حمایت کند.«
ســخنگوی  دوجاریــک«،  »اســتفان 
ســازمان ملل هم درباره واکنش دبیرکل 
ایــن ســازمان بــه دیدارهــای کمیســیون 
تمــام  از  مــا  گفــت:  برجــام  مشــترک 
جامــع  برنامــه  طرف هــای  تاش هــای 
اقدام مشــترک )برجام( برای انجام یک 
گفت و گــوی ســازنده حمایــت می کنیم. 
امیدواریــم کــه برگــزاری این نشســت ها 
اولین گامی باشــد که در مســیری درست 
برداشــته می شود. سازمان ملل از برجام 
حمایت می کنــد. برجام یک توافق چند 
جانبه مهم اســت که امیدواریم به مسیر 

خود بازگردد.
ë  روسیه: ایران و امریکا از طریق واسطه ها

ارتباط برقرار می کنند
»میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه 
در ویــن هــم در گفت و گــو بــا یک شــبکه 
تلویزیونــی روس اعــام کــرد که دســتور 
اســت؛  مشــخص  کامــًا  مذاکــرات  کار 
بازگردانــدن کامــل توافــق هســته ای کــه 
امریکایی هــا و ایرانی ها هــر دو می گویند 
که آمــاده این کار هســتند. »اولیانوف« با 
اشــاره به انتقاد ایــران از امریکا تأکید کرد 
که با وجود این هیچ تقابل آشکاری میان 
آنها وجود ندارد، دســت کم به این دلیل 
کــه آنها بــا یکدیگــر صحبــت نمی کنند.
او تصریــح کــرد: »ایاالت متحــده و ایران 
هیچ ارتباط مستقیمی ندارند و از طریق 
واسطه ها ارتباط برقرار می کنند. در واقع 
نماینده اتحادیه اروپا نقش اصلی رابطه 
میان ایرانی ها و امریکایی ها را ایفا خواهد 
کرد اما روسیه نیز ممکن است مشارکت 
کنــد، هماننــد هــر شــرکت کننده دیگری 
در ایــن توافق.« او با اشــاره به اینکه همه 
طرف هــا ســرانجام از حــرف زدن صرف 
دربــاره برجام عبور کردنــد، تصریح کرد: 
»مشــخص اســت که کار آســانی نخواهد 
بــود. اما من فکــر می کنم دالیــل واقعی 

برای انتظار نتیجه مثبت وجود دارد.« 

رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره 
بــه اینکــه همان طــور که در گذشــته 
قســم خوردیــم، بــا برجــام صنعت 
هســته ای ایران، نه متوقف می شــود 
و نــه کند می شــود، اعام کــرد که در 
مقایسه با سال ۹۲ صنعت هسته ای 
ایــران در عرصه هــای مختلف رشــد 
ظرفیــت  افزایــش  کــه  اســت  کــرده 
غنی ســازی از ۱۳ هزار سو به ۱6 هزار 
و 5۰۰ ســو و تولید 5 تــن کیک زرد از 

آن جمله است.
بــه گــزارش »ایــران« علــی اکبــر 
صالحــی، روز گذشــته پــس از پایان 
نشســت هیأت دولت، بــا حضور در 
جمــع خبرنگاران، با اشــاره به اینکه 
امسال در روز ملی فناوری هسته ای، 
۱۳۳ دستاورد را به نمایش خواهیم 
گذاشــت، اظهارکرد: ۶ یا ۷ دستاورد 
جمهــوری  رئیــس  ســوی  از  نیــز 
مهم تریــن  کــه  می شــود  رونمایــی 
آنهــا چند رادیودارو اســت کــه برای 
خواهــد  اســتفاده  بیمــاران  درمــان 
شــد. معــاون رئیــس جمهــوری بــا 
بیــان اینکــه ســازمان انــرژی اتمــی 
داروهــای مــورد نیــاز یــک میلیــون 
صعــب  بیماری هــای  بــه  مبتــا 
العاج را تأمین می کند، گفت: چند 
دستاورد هست که فعًا نمی توانیم 
در معــرض نمایــش بگذاریــم که از 
جملــه آنهــا، مرکــز یــون درمانی در 
اســتان البرز اســت کــه بیماری های 
را  ســرطان  بویــژه  العــاج  صعــب 
درمــان می کند.او با اشــاره بــه اینکه 
این بیمارستان، ششمین نوع از این 
بیمارســتان ها در جهان و در منطقه 
غرب آســیا هــم بی نظیر اســت، آن 
را دســتاورد بزرگی دانست که بدون 

تحمیــل بودجه بــه دولــت و با اخذ 
۲۰۰ میلیون یورو وام از منابع بانکی 

ایجاد شده است.
از  دیگــری  بخــش  در  صالحــی 
صحبت هــای خــود، بــا بیــان اینکه 
مطمئن باشــید با برجــام، صنعت 
هســته ای نــه متوقف می شــود و نه 
کنــد می شــود قســم هــم خوردیم، 
اظهارکــرد: اکنون می تــوان ارزیابی 
عرصه هــای  در   ۹۲ ســال  کــه  کــرد 
مختلــف مــا چــه چیــزی داشــتیم 
و اکنــون چــه داریــم؟ اینهــا روشــن 
نظــرات  اینکــه  ضمــن  اســت، 
امریــکا  ماننــد  کشــوری  مســئوالن 
بــر  مبنــی  اروپایــی  کشــورهای  و 
پیشــرفت صنعت هسته ای ایران را 

هم شاهد هستیم.
صالحــی با بیــان اینکه روز شــنبه 
بخش هایی از دستاوردهای هسته ای 
بــه اســتحضار مــردم خواهد رســید، 
اضافــه کــرد: مــا ۱۵ نوع ســانتریفیوژ 
جدید داریم که اورانیوم غنی ســازی 
و  آی.آر6  آی.آر4،  ماننــد  می کننــد، 
آی.آر۲ام، در صورتی که ما در ســال 
۹۲ فقــط بــا ســانتریفیوژهای آی.آر۱ 

غنی سازی می کردیم.
جمهــوری،  رئیــس  معــاون 
استفاده از نسل های سانتریفیوژها را 
جهــش بزرگی در صنعت هســته ای 
کشور دانســت و گفت: قبل از برجام 
غنی ســازی مان  ظرفیــت  حداکثــر 
۱۳۰۰۰ سو بود، اما امروز بدون اینکه 
بســیج  را  دیگــر  امکانــات  از  خیلــی 
بکنیــم، ظرفیــت غنــی ســازی ما ۱6 

هزار و 5۰۰ سو است.
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  صالحــی 
قریب به 5 تن اورانیوم غنی شــده و 

۵۷ کیلــو اورانیــوم ۲۰ درصد داریم، 
اضافــه کــرد: ایــن میــزان از اورانیوم 
۲۰ درصــد درحالــی به دســت آمده 
اســت کــه براســاس قانــون مجلس 
باید در یک ســال ۱۲۰ کیلــو اورانیوم 
۲۰ درصــد می داشــتیم کــه ایــن امر 
واقعیت هــای  و  ظرفیت هــا  نشــانه 
صنعــت هســته ای اســت و ایــن غیر 
از دو نیــروگاه هســته ای اســت کــه با 
کمــک روس هــا در بوشــهر در حــال 

احداث است.
او تصریــح کــرد: متوســط تولیــد 
کیــک زرد ما قبــل از برجــام چهار تا 
پنج تن در سال بوده که امروز به ۳۵ 

تن در سال رسیده است.
ë  ،نرخ غنی ســازی ۲0 درصدی ایران 

باالتر از سال 9۲
ســخنگوی  کمالونــدی،  بهــروز 
ســازمان انــرژی اتمــی نیــز با اشــاره 
به قانــون اقدام راهبــردی برای رفع 
تحریم هــا و اجــرای آن از ۵ اســفند 

مــاه ۱۳۹۹، اظهارکرد: بخش مهمی 
از این قانون در خصوص غنی سازی 
۲۰ درصد به میزان ســاالنه ۱۲۰ کیلو 
گرم بود کــه بافاصله اقدامات الزم 
صورت گرفت و روند غنی سازی آغاز 
شــد. به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، او گفت: تا امروز 5۷ کیلو گرم 
اورانیوم ۲۰ درصد تولید شــده است 
و تقریبــًا ما نصــف راه را رفته ایم و با 
این روند ما می توانیم زودتر از ۸ ماه 
به هدف مد نظر برســیم. کمالوندی 
اضافــه کرد: نــرخ تولیــد اورانیوم ۲۰ 
درصد ما االن بســیار باالتــر از قبل از 
برجام اســت و بر اساس آمار و ارقام 
۳۰ درصــد بیشــتر از قبــل از برجــام 

ظرفیت تولید ۲۰ درصد داریم.
به گفتــه وی در حوزه غنی ســازی 
فاصلــه ما نســبت به قبــل از برجام، 
فاصلــه ای صد هــا کیلومتــری اســت 
و وضعیــت بســیار خوبــی بــا انــواع 

ماشین ها داریم. 

گروه سیاســی/ آخریــن روزهای فرصت 
هیأت های اجرایی برای بررســی پرونده 
داوطلبان نام نویســی کرده برای حضور 
در ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای 
شــهر با باالگرفتــن نگرانی هایــی درباره 
وضعیت بررسی صاحیت همراه شده 
اســت. پــس از علــی ربیعی ســخنگوی 
روز  خبــری  نشســت  در  کــه  دولــت 
سه شنبه اش با بیان اینکه »شواهد حاکی 
اســت ردصاحیت هــا برخی شــهرها را 
از گردونــه رقابــت خارج می کنــد« ابراز 
امیدواری کرده بود »هیأت های نظارت 
شــرایطی را به وجــود بیاورنــد تــا همــه 
ســایق و جناح ها و حتی افراد مســتقل 
در  بتواننــد  مختلــف  دیدگاه هــای  بــا 
رقابت های شــورای شهر حضور یابند«، 
برخــی نماینــدگان مجلــس و اعضــای 
موضــع  این بــاره  در  شــهر  شــوراهای 
گرفتنــد و خواســتار مبنا قــرار گرفتن ُمر 
و  اجرایــی  هیأت هــای  ســوی  از  قانــون 
نظــارت در احــراز صاحیــت داوطلبان 
شــدند. تــا اینجــای کار خبرهــا حکایت 
از آن دارد کــه از ۱۲ عضــو اصاح طلــب 
شــورای شهر دوره پنجم تهران که برای 
انتخابات پیــش رو نیز ثبت نام کرده اند 
دســت کم صاحیت ســه نفــر در هیأت 
اجرایــی رد شــده اســت. بــا ایــن حــال 
موضع حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت 
مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراها در 
واکنــش به نگرانی ها این اســت که هنوز 
کار به دست هیأت های نظارت نرسیده 
و ایــن هیأت در موقع خــود به اعتراض 
رد صاحیت شــدگان رســیدگی خواهــد 
کــرد. به گــزارش ایرنــا، کاظمــی برخی 
اظهارات درباره عملکرد هیأت نظارت 
در بررسی صاحیت نامزدهای شوراها 
را قضاوت عجوالنــه خواند و گفت: »ما 
بــه نظر مراجــع قانونی پایبند هســتیم، 
افراد کمی صبر داشــته باشــند و بعد از 
رســیدگی هیأت نظــارت بــر انتخابات، 

قضاوت و ارزیابی خود را بیان کنند«.
کــه  حالــی  در  ترتیــب  هــر  بــه 
رقبــای  نســبت  بــه  اصاح طلبــان 
اصولگرایشــان بــه تعداد کمتــری برای 
انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده اند 
طبیعی است که نگرانی بیشتری درباره 
رویکــرد حاکم بــر بررســی صاحیت ها 
داشــته باشــند. در مقابل تنهــا از طرف 
شــورای وحــدت اصولگرایــان ۳۰۰ نفــر 
بــرای انتخابــات شــورای شــهر ثبت نام 
کرده اند. پیچیدگی کار انتخاب فهرست 
نهایــی بــرای شــورای ائتــاف نیروهای 
انقــاب هــم تا بــه آنجا رســیده کــه روز 
گذشــته مهــدی چمــران عضو شــورای 
اینترنتــی  ســامانه  تأســیس  از  ائتــاف 
نظرســنجی مردمی برای انتخاب افراد 
از میــان کاندیداهای متعدد خبر داد. او 
دربــاره انتخاب از میان بیــش از ۷۰ نفر 
از مدیــران و معاونیــن قالیباف در دوره 
ریاســتش در شــهرداری تهــران، حضور 
پوئــن  را »یــک  تیــم قالیبــاف  آنهــا در 
مثبت« بــرای آنها دانســت امــا مدعی 
شــد که لیســت در نهایت بــا رأی مردم 

بسته می شود.
روز گذشــته خبرگــزاری برنــا به نقل 
از حســن رســولی نوشــت که دیدار اخیر 
اصاح طلبــان بــا خاتمی در حــد دید و 
بازدیــد عیــد بــوده و مســائل انتخاباتی 
در آن مطــرح نشــده اســت. ایــن فعال 
اصاح طلــب و عضو جبهــه اصاحات 
ایــران در خصــوص کاندیداتــوری علی 
حضــور  احتمــال  و   ۱۴۰۰ در  الریجانــی 
او در اردوگاه اصاح طلبــی گفــت: مــن 
احتمال کاندیداتوری الریجانی را دور از 
انتظــار نمی دانم اما اینکــه او کاندیدای 
مــورد حمایــت جبهه اصاحــات ایران 
باشــد را به اســتناد آیین نامه این جبهه 
کــه بــه تأییــد اکثریــت اعضــای جبهــه 
اعم از حقیقی و حقوقی رســیده اســت، 

منتفی می دانم.     

R
e
u
te
r
s

یرنا
ا



ر؟
خب

چه 
گه 

دی

 پنجشنبه 19 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7598

ین
ره ب

ذ

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

ازواقعیتهافیلمبسازید
خشم ریاض از نپذیرفته شدن در مذاکرات وین

 خبــر اول اینکه، مخالفان رژیم ســعودی فــاش کردند که بی توجهی 
مقامــات امریکایــی بــه درخواســت های عربســتان بــرای مشــارکت در 
مذاکرات هســته ای با ایران، خشــم دربار این رژیم را برافروخته اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، پایــگاه »حرکه الحریــه و التغییــر« )جنبــش آزادی و 
تغییر( وابســته به مخالفان نظام پادشــاهی عربستان دیروز در گزارشی 
نوشــت کــه بی اعتنایــی دولت »جــو بایدن« به درخواســت ســعودی ها 
بــرای مشــارکت در مذاکــرات هســته ای بــا ایران موجــی از خشــم را در 
دربار ســلطنتی این کشــور به وجود آورده است. این پایگاه به نقل از یک 
منبــع آگاه در دربار ســلطنتی ســعودی افزود: مقامات رژیم آل ســعود 
با حالت خشــم بــا دولت امریکا تمــاس تلفنی برقرار کردنــد که دولت 
بایدن به آن توجهی نکرد و آن را موضوعی بین المللی دانست که هیچ 
ارتباطی با عربســتان ندارد. به گفته وی که خواســتار عدم افشای نامش 
شــده بــود، در این تماس تلفنــی تأکید کرد که مقامــات دولت بایدن بر 
تعهد امریکا در حمایت از عربستان و حفظ امنیت آن به همتایان خود 
در ریاض اطمینان خاطر دادند. این منبع اضافه کرد که حالت خشــم، 
دربار ســلطنتی رژیم سعودی را بر آن داشت تا برای تماس های تلفنی 

با شخصیت های صهیونیستی جهت فشار بر دولت بایدن تالش کند.

تکذیب خبر خلع درجه سردار آبرومند
 خبــر دیگر اینکه، ســخنگوی ســپاه با تکذیب شــدید خبر منتشــره در 
یــک کانال تلگرامــی پیرامون خلع درجه معاون هماهنگ کننده ســابق 
ســپاه گفت: عملیــات روانی و خبرســازی های کذب علیه ســپاه مذموم 
و محکوم به شکســت اســت. به گزارش تســنیم، در پی انتشــار خبری در 
یکی از کانال های تلگرامی پیرامون خلع درجه ســردار ســرتیپ پاســدار 
جمال الدیــن آبرومنــد )معــاون هماهنگ کننده ســابق ســپاه(، ســردار 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این 
خبــر، تصریح کرد: خلع درجه ســردار آبرومند معــاون هماهنگ کننده 
سابق سپاه صحت نداشته و خبر جعلی و ساختگی یک کانال تلگرامی 
در ایــن خصــوص بشــدت تکذیــب می شــود. گفتنــی اســت یــک کانال 
تلگرامی مدعی شــده بود که سردار آبرومند در ارتباط با پرونده موسوم 
بــه »یــاس« کــه مرتبط بــا اتهامات عیســی شــریفی قائم مقــام محمد 
باقر قالیباف در زمان شــهرداری اســت، خلع درجه شــده اســت. سردار 

آبرومند دستیار رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت است.

فیس بوک صدها حساب جعلی منافقین را مسدود کرد
 شــنیدیم که، شــرکت فیس بوک سه شنبه شب صدها حســاب کاربری 
جعلــی در ارتباط با گروه تروریســتی منافقیــن در آلبانی را حــذف کرد.به 
گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، شبکه اجتماعی فیس بوک در حالی 
صدها حســاب کاربــری در ارتباط با گروه منافقیــن در آلبانی را حذف کرد 
که اعضای این گروه با اســتفاده از حســاب های کاربری، تصاویر و پروفایل 
جعلی به انتشار پست های انتقادی از دولت ایران می پرداختند. بر اساس 
این گزارش، شــرکت فیس بوک تشــخیص داد که حســاب ها از یک مکان 
واحــد در آلبانــی توســط گروهی از افــراد که بــه نمایندگــی از منافقین کار 
می کنند، اداره می شود. فیس بوک سرنخ های دیگری در مورد یک مقر در 
آلبانی پیدا کرد که در آن به  کارگران برای ارسال مطالب غالباً نادرست به 
رسانه های اجتماعی دستمزد پرداخت می شود. فیس بوک در ادامه اعالم 
کرد که شــبکه حســاب های جعلی منافقین از ســال ۲۰۱۷ و در اواخر سال 
۲۰۲۰ فعال بودند که در کل بیش از ۳۰۰ حساب، صفحه و گروه از آنها در 
فیس بوک و اینســتاگرام حذف شدند.در برخی موارد، در این حساب های 

جعلی از عکس افراد مشهور ایرانی یا مخالفان متوفی استفاده می شد.

تکذیب استعفای انتخاباتی رئیسی
 دســت آخر اینکه، روز گذشــته خبری در شــبکه های اجتماعی مبنی 
بر اســتعفای ســید ابراهیم رئیسی از ریاســت قوه قضائیه جهت شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوری منتشر شــد. با وجود این، یک منبع آگاه 
در دفتر رئیس قوه قضائیه در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما انتشار 
اخبــاری مبنی بر اســتعفای حجت االســالم والمســلمین رئیســی برای 
شــرکت در انتخابــات را تکذیــب کرد. همچنیــن علی نــادری، مدیرکل 
روابط عمومی قوه قضائیه هم با انتشــار توئیتی ضمن تکذیب این خبر 
نوشــت: »با نزدیک شــدن به ماه های انتخابات، هم بازار شایعه داغ تر 
می شــود و هم شبکه های اجتماعی امکان نشر خبر فاقد منبع معتبر را 
فراهم می کنند. مثاًل امروز خبری مبنی براســتعفای رئیس قوه قضائیه 
منتشــر شــد آن هم با منبع ناشناس. این خبر کذب محض است و البته 

نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین.«

روحانی در جلسه هیأت دولت:

شاهد فصل تازه ای از تجدید حیات برجام هستیم
رئیــس  جمهــوری با بیــان اینکــه امروز ما شــاهد 
فصــل تــازه ای از تجدیــد حیات برجام هســتیم و 
همــه کشــورهایی کــه در برجام متعهــد بودند در 
ویــن اجتمــاع کرده اند، گفــت: امروز یــک صدای 
واحد شــنیده می شود و آن اینکه همه اطراف این 
توافق هســته ای به این نتیجه رســیده اند که هیچ 
راه حلــی بهتــر از توافــق برجــام و هیــچ مســیری 
جز اجــرای کامــل برجام وجــود نــدارد و این یک 

موفقیت بزرگ برای ایران است.
ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه  
جمهــوری، حجت االســالم والمســلمین حســن 
روحانی روز چهارشــنبه در جلســه هیــأت دولت، 
افــزود: یکــی از افتخــارات ایــن دولــت این اســت 
کــه در ســال های 9۷، 98، 99 و ابتدای ســال ۱4۰۰ 
بــا همه ســختی ها وفشــارهای جنــگ اقتصادی و 
شــدیدترین تحریم ها، کشــور را طوری اداره کرده 
که نه تنها دوســتان ما بلکه دشــمنان نیز اعتراف 
می کنند که فشار حداکثری شکست خورده است.

روحانــی با تأکید بــر اینکه به  دســت آمدن این 
موفقیــت در ســایه مقاومت و ایســتادگی مــردم و 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب بوده است، اظهار 
داشــت: دولــت در طــول این جنگ اقتصادی ســه 
ســاله حاضر نشــد توصیه برخی دوســتان درمورد 
برقــرار کــردن سیســتم کوپنی بــرای تأمیــن ارزاق 
عمومی را اجرا کند و تأکید کرد که می توانیم کشور را 
به شکل عادی اداره و کاال را به اندازه نیاز جامعه و به 
وفور تأمین کنیم، اگر چه قبول داریم که قیمت ها تا 
حدودی گران بود و مردم در فشــار بودند اما دولت 
این کار را برای سه سال به شکل موفقی انجام داد. 
وی این موفقیت را متعلق به ملت ایران دانســت 
و بــا تأکید بر اینکه نباید این پیــروزی افتخارآمیز را 
دســت کم بگیریم، افزود: برای اولین بار در تاریخ، 
امریکا در ســه ســال گذشــته منزوی ترین دولت در 
سازمان ملل، شورای امنیت، افکار عمومی جهانی 
و دادگاه الهــه بــوده اســت و حتی متحدین ســنتی 

اروپایی امریکا نیز او را تنها گذاشتند.

ë  برخــی می خواهنــد واقعیــت شکســت فشــار
حداکثری را بپوشانند

رئیــس  جمهــوری بــا بیــان اینکــه می خواهند 
واقعیت شکست سیاست های امریکا را بپوشانند 
ایــن پیــروزی بــزرگ را تحریــف کننــد، گفــت:  و 
رســانه های مــا آگاه باشــند که این پیــروزی عظیم 
و بــزرگ در تاریــخ ملــت، تنهــا مربوط بــه دولت 
دوازدهم نیست، بلکه متعلق به همه ملت بزرگ 
ایــران اســت.رئیس جمهوری تصریــح کــرد: ایــن 
پیروزی بزرگ در سایه همراهی و ایستادگی مردم 
و هدایت های رهبر معظم انقالب به دست آمد و 
نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. کسانی که با پول 
مردم فیلم درست می کنند، چرا برای این شکست 
امریکا و پیروزی ملت ایران فیلم نمی ســازند. وی 
افزود: چرا از این اقدامات دولت که تحریم امریکا 

را به شکست کشاند، فیلم نمی سازند؟
روحانــی افزود: اگر بناســت از پــول ملت فیلم 
درســت کنیــد و نمایــش بدهیــد، از واقعیت هــا 
فیلم درســت کنید. حقیقت ها را به مردم بگویید، 
پیروزی ملت را بگویید. نشــاطی که امروز سواحل 
ُمکــران و جنــوب ایــران دارد، از جاســک گرفتــه تا 
چابهار، تا راه آهنی که از چابهار به ســمت راه آهن 
سراســری در حال اجراســت، تا آبــی که در منطقه 
شــرق از دریای جنوب به فالت مرکزی آوردیم، تا 
گازی که وارد شــرق کشور و سیســتان و بلوچستان 
شد، تا جاده بزرگراهی که در سراسر سواحل مکران 
امروز می بینید، اینها چه وقت در تاریخ ایران بوده 
و این نشاط و زنده بودن و حیات و قدرت و توسعه 
ســواحل مکران چــه زمانی بوده اســت؟ چرا برای 

سواحل مکران فیلم نمی سازیم؟
رئیس جمهــوری گفت: آنچه امــروز در تاریخ 
کشــورمان می بینیــم که شــرق آبــاد، غــرب آباد، 
جنوب آباد، شــمال آباد، اینها در دولت یازدهم و 
دوازدهم تحقق پیدا کرده اســت. 55۰ هزار هکتار 
زمین در غرب کشور احیا شده و 46 هزار هکتار در 
شــرق کشــور احیا شــده اســت، اینها در چه زمانی 

بوده؟ این همه کانال، این همه زهکشی، این همه 
آب را بــه زمین ها بردن، این همــه اجرای آبیاری 
مدرن، چه زمان در تاریخ ما ســابقه داشته است؟ 
اینکــه در یک دولــت بتوانیم 5۰ ســد ملی افتتاح 
کنیــم کــه تا امروز 5۲ ســد ملــی افتتــاح کرده ایم. 
چه زمانی اینچنین بوده؟ شک دارید ما در بنزین 
خودکفا هستیم، شک دارید بزرگترین صادرکننده 
داریــد  شــک  هســتیم؟  منطقــه  ایــن  در  بنزیــن 
صادرکننده گازوئیل هســتیم؟ مگر در دولت قبل 
واردکننده اینها نبودیــم؟ چرا اینها را نمی گویید؟ 
مگر در زمینه محصوالت کشــاورزی امروز شرایط 
ما با دیروز متفاوت نیســت؟ ایــن تفاوت ها را چرا 
تبییــن نمی کنیم، چــرا نمی گوییــم؟ نتیجه اینکه 
مــا بگوییم یــا نگوییم، دشــمن این محاســبات را 
بخوبی مشــاهده کرده و دیده اســت و لذا در برابر 
قــدرت ایــن ملــت ســرفرود آورده و امــروز آماده 
است برای اینکه بنشیند و راجع به اجرای برجام و 

بازگشت به تعهدات خود گفت و گو کند.
رئیــس  جمهوری با بیــان اینکه اذعــان امریکا 
به شکســت و درخواســت برای مذاکره و بازگشت 

به تعهداتش از نظر ما »توبه« اســت، گفت: البته 
بایــد در مقــام عمــل هــم صداقــت امریکایی هــا 
را بســنجیم، امــا امــروز حقانیــت ملــت ایــران بر 
جهانیــان آشــکار شــده و دیگــر هیچکــس درباره 
صلح آمیــز بــودن فعالیت هــای هســته ای ایــران 

تردیدی ندارد.
ë  تأسیســات هســته ای قوی تر از همیشــه فعالیت

می کنند
وی با اشــاره به فرارسیدن ۲۰ فروردین ماه، روز 
فناوری هســته ای اضافه کرد: پس از توافق برجام 
عده ای مدعی بودند که دولت همه توانمندی های 
هسته ای کشور را فروخته و از دست داده است، اما 
این روز فرصتی است تا مردم ببینند که در همین 
سال ها با  وجود فشارهای اقتصادی چه پیشرفت ها 
فناوری هــای  عرصــه  در  بزرگــی  دســتاوردهای  و 

هسته ای کشور حاصل شده است.
روحانــی در ادامــه ســخنان خود با بیــان اینکه 
دســتاوردهای دولــت در عرصــه هســته ای دروغ  
بودن برخی ادعاها علیه دولت را آشــکار می کند، 
انــرژی اتمــی تکالیــف  اظهــار داشــت: ســازمان 

مجلــس در طــرح احیای برجــام را حتــی فراتر از 
مصوبــه مجلــس اجــرا کرد تــا گواهی باشــد برای 
اینکــه آنچه دربــاره از بیــن رفتــن توانمندی  های 
هسته ای کشور گفته شده بود، صحیح نبود. امروز 
همه مراکز و تأسیســات هســته ای کشــور قوی تر از 
همیشــه در حال فعالیت هستند و آنها باید برای 

دروغ خود از مردم عذرخواهی کنند.
ë سنگ های تحریم بر سر راه تأمین واکسن 

رئیس  جمهــوری در ادامه با بیان اینکه دولت 
در دوران کرونــا کار عظیــم و بزرگی انجــام داده و 
در اثنــای مقابله با این بیمــاری خطرناک بخش 
درمان کشور را توسعه  داده است، افزود: متأسفانه 
هنــوز درمانی برای کرونا به دســت نیامــده و تنها 
راه مقابلــه رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
و تزریق واکســن اســت. به وزارت بهداشت دستور 
داده ام که تمام اقدامات در زمینه واردات و تولید 
واکســن در داخل و نیز واکسیناسیون را با جزئیات 

کامل و به شکل شفاف برای مردم تشریح کنند.
رئیــس  جمهــوری بــا تشــریح مشــکالتی کــه 
تحریم ها برای خرید و واردات واکســن کرونا برای 
کشــور ایجاد کرده اند، اظهار داشت: ده ها میلیون 
دوز واکســن یا خریداری شــده و یا برای خرید آنها 
توافق شــده اســت، اما تحریم  امریکا مانع نهایی 
شــدن توافق ها و انتقال واکســن ها به داخل کشور 
شــده اند. روحانی در ادامه با اشــاره به فرارسیدن 
ایام ماه مبارک رمضان گفت: به سازمان برنامه و 
بودجه دستور داده ام که برای ماه مبارک رمضان 
یــک نوبــت اضافه کمک معیشــتی بــه جمعیت 
تحت پوشــش اختصاص داده شود. همچنین در 
روزهــای آینده یک کارت اعتباری در اختیار مردم 
قرار می گیرد که پشتوانه آن سهام عدالت یا یارانه 
مردم اســت و این کارت عالوه بر کمک به مردم، 
پشــتیبانی و کمکی به رونق تولید نیز خواهد بود و 
امیدوارم با بهبود شــرایط جهانــی، در تأمین کاال 
نیــز ثبــات بیشــتری در کشــور ایجاد شــده و مردم 

شرایط بهتری را تجربه کنند.

ظریف با مقامات قزاقستانی رایزنی کرد

امضای برنامه همکاری تهران - آستانه

وزیــر امور خارجه کشــورمان در ادامه ســفر منطقه ای خود به آســیای میانه، 
دیروز میهمان مقامات قزاقستان بود. او در دیدار با همتای قزاقستانی خود بر 
توسعه همکاری های دوجانبه و منطقه ای تأکید کرد. در این دیدار البته برنامه 
همکاری میان وزارت امور خارجه ایران و قزاقســتان در زمینه های سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه، محیط زیست، نظامی، امنیتی و فرهنگی 

که شامل ۱۵ بند است، به امضای دو طرف رسید.
ظریــف بعــد از دیدار با »مختار تیلو بردی« وزیــر امور خارجه و معاون 
نخســت وزیر قزاقستان، در نشســت خبری گفت: درباره مسائل منطقه ای 
بویژه بحران افغانستان گفت و گو کردیم. در حوزه روابط دوجانبه گسترش 
این روابط و حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تأیید دو طرف 
قــرار گرفت و بر اســتفاده صلح آمیــز از دریای خزر که به صورت مشــترک 
از ســوی ایران و قزاقستان انجام می شــود؛ تأکید شد. وی ضمن امیدواری 
دربــاره نتیجــه بخــش بــودن مذاکرات ترســیم خط مبــدأ در دریــای خزر، 
گفــت: راه آهن ها و مســیرهای ترانزیتی مشــترک بین ایران و قزاقســتان و 
ســایر همســایگان با جدیت در این دیدارها بررسی شد و ضرورت افزایش 
روش هــای اتصالی منطقه ای و بین المللی مورد بحث قرار گرفت. حضور 
قزاقستان در اینچه برون، بندرعباس و چابهار برای ایران محترم است و از 
افزایش این حضور خوشحال خواهیم شد. ایران مسیر دستیابی قزاقستان 
به آب های بین المللی است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار 
با »قاسم جومارت توکایف«، رئیس جمهوری قزاقستان درباره موضوعات 
مورد عالقه دو کشور گفت و گو کرد و تالش برای یافتن مسیرهای همکاری 
پایدار برای حفظ و گســترش روابط فی مابین را ضروری دانســت. توکایف 
نیــز در این دیدار با تأکید بر تاریخ مشــترک و اهمیت توســعه همکاری ها 
با کشــورمان، جمهوری اســالمی ایران را شریک کلیدی در منطقه دانست 
و بــر گســترش همه جانبه روابــط در بخش های اقتصادی و سیاســی تأکید 
کرد. تحوالت برجام، روند صلح در افغانستان، روند آستانه و سیکا از دیگر 

موضوعات مورد گفت و گو در این دیدار بود.
ë آماده همکاری با کشورهای »دی ۸« هستیم

ظریف دیروز همچنین در نشست مجازی وزرای خارجه سازمان »دی 
هشــت« که به ریاســت وزیر امور خارجه بنگالدش و با حضــور وزرای امور 
خارجه مصر، اندونزی، جمهوری اسالمی ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان 
و ترکیه در آســتانه دهمین نشســت ســران این ســازمان برگزار شد، سخن 
گفت. نشســت مجازی ســران دی هشــت امروز با حضور حسن روحانی و 
به ریاست نخست وزیر بنگالدش برگزار می شود. وزیر خارجه کشورمان در 
ســخنان خود تســهیل و افزایش تجارت، گســترش ارتباطات حمل و نقلی، 
تقویــت گردشــگری و بهره بــرداری از ظرفیت هــای فناورانه و انســانی بویژه 
جوانــان را ازجملــه اولویت هــای ســازمان دی 8 بــرای همــکاری قلمــداد و 
آمادگی کشــورمان برای همکاری جدی در این حوزه ها را اعالم کرد. ظریف 
بــه تجــارت اشــاره کرد و گفــت: در صورتــی کــه موافقتنامه موجــود تجارت 
ترجیحــی همــراه با برخی از ســاز و کارهای تکمیلــی در خصوص گمرکات، 
امــور مالــی و خرد مالــی، بانکداری، ظرفیت هــای دیجیتال و غیــره اجرایی 
شــوند، هدف تجــارت ۲۰ درصــدی درون دی8 تا ســال ۲۰۳۰ در دســترس 
مــا خواهد بود. بنابراین دولت های ما باید در نقش تســهیلگر ظاهر شــده و 
بخش خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط باید به میدان آورده شوند. 

گروه سیاسی/ بالتکلیفی لوایح مرتبط با FATF همچنان 
ادامه پیدا کرد؛ قرار بود در جلسه دیروز مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام بررســی ایــن لوایــح در صحــن ایــن 
مجموعه انجام شــود اما گویا جلســه بر اساس تصمیم 
ســتاد ملی مقابله با کرونا لغو شــد. این خبر را محســن 
مجتهد شبســتری، عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در گفت وگــو با »فــارس« مطــرح کــرد. همزمان 
در حاشــیه جلســه هیأت دولت، معاون حقوقی رئیس 
جمهوری از درخواســت روحانی برای افزودن یک ماده 
به لوایح FATF خبر داده است. خواستی که به گفته لعیا 
جنیدی ناظر به دغدغه های اعضای مجمع بوده است. 
در این شــرایط اما هنوز معلوم نیســت که بررسی لوایح 
CFT و پالرمو در مجمع چه تاریخی انجام خواهد شــد. 
هر چنــد دیروز احمد توکلی به »ایســنا« گفــت که »این 
هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلســه مجمع 
وجــود نداشــت، با آمادگــی فنی از هفته دیگر جلســات 
مجمع به صــورت مجازی برگزار خواهد شــد.« پیش تر 
قــرار بود این بررســی ها در صحن مجمــع در هفته های 
پایانی اســفندماه 99 انجام شود، اما به یک باره محسن 
رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت 
کــه تصمیم گیری در این بــاره در فروردین ۱4۰۰ صورت 
خواهد گرفــت. در آن مقطع برخی از اعضای مجمع از 
تغییر نظر اعضای مخالف FATF در این مجموعه خبر 
داده بودند. حتی برخی از مخالفان سابق نظیر مرتضی 
نبــوی هم در اظهــارات خود، موضعی متفــاوت از قبل 
اتخــاذ کرده بودند. همین دســت موضعگیری ها در آن 
 FATF زمــان باعث افزایــش امیدها به تصویــب لوایح

شده بود.
دیروز در حالی جلسه بررسی FATF در مجمع لغو 
شــد که در روزهای اخیر بحث هایی هم بر ســر اینکه آیا 
دولت پاســخ ســؤاالت مجمع را داده یا خیر، در گرفت. 
غالمرضــا مصباحــی مقــدم، یکــی از اعضــای مجمــع 
روز ۱۷ فروردیــن مــاه گفتــه بــود کــه »پیشــنهاداتی در 
خصوص لوایح FATF مطرح اســت که در جلســه آتی 
مجمع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.« اما اینکه این 
پیشــنهادات دقیقاً چه هســتند را کســی هنوز نمی داند. 
مهمتــر اینکه مشــخص نشــده کــه این پیشــنهادات در 
شــرایطی که برخی اعضای مجمع از عدم پاســخگویی 
دولــت بــه ســؤاالت این نهاد ســخن می گوینــد، چگونه 
تهیــه شــده اســت. مخالفــان FATF اصــرار دارنــد کــه 
دولت همچنان پاســخ ســؤاالت آنها را نداده. دولتی ها 
امــا می گویند این ادعاها صحــت ندارند. از جمله علی 
ربیعــی، ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری روز ۱6 
فروردیــن ماه خــود گفــت: »متخصصین مــا در دولت 
دلســوزانه و خیلی روشــن دیدگاه هایشــان درخصوص 
لوایــح FATF را بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ارائه داده اند.« برخی از اعضای مجمع هم پیش از این 
تصدیــق کرده بودند که نمایندگان دولت در دور جدید 
بررســی های مجمــع به طور مفصــل درباره ایــن لوایح 

توضیحات تازه ای داده اند.
ë FATF دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح

دولتی ها در همین شــرایط همچنــان تأکید دارند که 
گــره کار FATF باید باز شــود. هفته گذشــته محمدجواد 

ظریــف، وزیــر امور خارجه در یک جلســه مجــازی گفته 
بود که وضعیت فعلی ما در لیســت ســیاه FATF حتی 
بــرای اجــرای قــرارداد راهبردی بــا چین ایجاد مشــکل 
خواهد کرد.  محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه  
اجتماعی هم  در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
 FATF اردیبهشــت ســال 9۰ وزیر وقت اقتصاد نوشت«
ضروری است تصویب شود اعتراضی نشد. اما تا هشت 
وزیــر این دولت نوشــتند و توجه به منافع ملــی را تأکید 
کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با ۴۰۰ شرکت در 
زیرمجموعه  مرتبطم و ریسک و هزینه های انتقال پول را 
می دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می دانند؟« 
همچنین دیــروز لعیا جنیــدی، معــاون حقوقی رئیس 
جمهوری در حاشــیه جلســه هیأت دولت در این رابطه 
به اظهار نظر پرداخت. به گزارش ایرنا، وی منوط کردن 
پذیرش لوایح پالرمو و CFT به برداشتن تحریم ها را کار 
درســتی ندانســت. وی با اشــاره به سیاســت  دولت های 
مختلــف امریکا در قبال ایران و تحریم کشــورمان تأکید 
کرد: »جمهوری اســالمی ایران کشــور مســتقلی است و 
ایــن گونــه سیاســت ها از منظــر حقوقی و سیاســت های 
اقتصــادی مــا درســت نیســت.« وی افــزود: »مــا کشــور 
مســتقلی هســتیم و قطــع نظــر از اینکــه دولــت امریکا 
چــه کاری می خواهد انجام دهــد باید ببینیم مصالح ما 
در چیســت.« معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری ادامه 
داد: »امریکا یک روز تحریم ناعادالنه و نامشروع انجام 
می دهــد و روز دیگــر می گویــد مــن تحریم هــا را کاهش 
می دهــم یا برمی دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که 
او چــه می گوید. ما بایــد ببینیم که خودمــان چه چیزی 
می خواهیــم. بنابــر این من معتقــدم که ایــن کار  کاماًل 
اشــتباه اســت.« جنیدی تصریح کرد: »اینکه ما بگوییم 
ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها 
که پیش نیاز روابط بانکی بین المللی است، منوط به این 
است که امریکا تحریم های خود را بردارد. چنین چیزی 
یعنــی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان را 
در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رئیس جمهوری در 
امریکا چیســت. چنین کاری هرگز درســت نیست و من 

چنین توصیه نمی کنم.«
ë حق تحفظ های جدید ایران

جنیدی همچنین در توضیحات دیروز خود خبر داد: 
»بنــا بر دســتور رئیس جمهــوری ما در هــر دو معاهده 
CFT و پالرمو، در قالب ماده ای الحاقی تحفظی جدید 
قیــد می کنیم.« وی با بیــان اینکه »این لوایــح از حدود 
دوازده ســال پیش در دستور بررسی بود«، درباره زمینه 

دســتور مورد اشــاره رئیس جمهــوری توضیــح داد: »با 
توجــه بــه اینکه طــی یک ســال اخیر بیشــترین دغدغه 
اعضــای مجمع تشــخیص مربوط بــه تحریم هــا بود و 
اینکــه می گفتند الحاق به این معاهدات ممکن اســت 
باعث افشــای اطالعات ما در رفع آثار تحریم شــود و از 
ســوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی 
بین المللی ما مهم اســت و این مــراودات برای جهش 
تولیــد کشــور ضــرورت دارنــد، آقــای رئیــس  جمهوری 
خواســتند مالحظه مجمع مجدداً مورد بررســی دقیق 
قــرار گیرد.« ماجــرای حق تحفظ هــای جدید در بهمن 
ســال 99 هــم مطرح شــده بود امــا جنیــدی در رابطه با 
جزئیات این موضوع توضیحات بیشــتری داده اســت: 
»در مــاده  الحاقی قید می کنیم کــه اقدامات ایران برای 
کاهــش آثــار تحریم هــا مربوط بــه امنیت ملــی، منافع 
اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی 
در ارائــه اطالعات ایــن اقدامات و محدودیــت در آن را 
نخواهیم پذیرفت.« وی گفته اســت: »اصاًل قرار نیست 
بــه دبیرخانــه FATF ماهانــه اطالعــات داده شــود، ما 
خودمــان یــک واحد اطالعــات مالی داریم. کشــورهای 
متعاهــد FATF می تواننــد درصــورت مشــاهده یــک 
تخلف بگویند یک پولی در کشــور ما آمده که مربوط به 
یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در 
این شرایط هم واحد اطالعات مالی ما مطابق با امنیت 
ملی کشور، این مسائل را بررسی می کنند. دولت تحفظ 
جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تأکید کرد که 
اقدامــات ما بــرای کاهش آثار تحریم مربــوط به منافع 
اساســی ماســت و تعهدی را کــه بخواهد ایــن اقدامات 
را بــرای مــا ممنوع کنــد، نخواهیــم پذیرفــت.« معاون 
حقوقی رئیس  جمهوری تأکید کرده است: »در جلساتی 
کــه بــا مجمــع داشــتیم، هرچقدر کــه پیــش می رفتیم 
فضــای جلســه بــه لحــاظ تعامــل فکــر بهتــر می شــد. 
بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود 
اما هیچ قضاوتی ندارم. اگر مبانی ما کارشناســی باشــد 
می تواند به یک راهکار مشــترک رســید.« وی با اشــاره 
به ســابقه حق تحفظ های کشورهای دیگر در خصوص 
FATF، گفت: »تحفظ های ما احتیاطی اســت و دلیلی 
نــدارد کــه FATF آن را نپذیرد. حتی اگــر نپذیرند، بدتر 
از شــرایطی که امروز داریم، نخواهیم داشت.« جنیدی 
افزود: »دولت معتقد اســت برای یــک ضرر احتمالی، 
نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم. همیشه 
می تــوان بــرای یــک ضــرر احتمالــی مدیریــت مؤثری 

داشت.«

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد

FATF جزئیات حق تحفظ های جدید ایران برای

حادثه برای کشتی ایرانی »ساویز« در دریای سرخ
رسانه های خارجی شامگاه سه شنبه ۱۷ فروردین از »حمله« عوامل ناشناس 
به یک فروند کشــتی ایرانی در دریای ســرخ، در نزدیکی ســواحل یمن، خبر 
دادنــد. ســاعتی پــس از این گزارش، خبرگزاری تســنیم خبر منتشــر شــده را 
تأییــد کرد و نوشــت که طبق اطالعات کســب شــده توســط ایــن خبرگزاری، 
»کشــتی ســاویز به دلیل انفجار مین های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب 
شــده است«. به نوشته این خبرگزاری، کشتی ســاویز در چند سال گذشته در 
دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت اسکورت 

شناورهای تجاری اعزام می شوند مستقر بوده است. 
در ســاعات اولیــه رســانه های رژیــم صهیونیســتی و همین طور عربســتان 
ســعودی آســیب وارد شده به این کشــتی را »شــدید« توصیف کرده بودند. در 
همان مقطع هم شبکه سعودی الحدث گزارش داد که احتماالً اسرائیل عامل 
حمله باشــد. این در حالی بود که شــبکه کان رژیم صهونیســتی هم در برنامه 
خبری خود در شامگاه سه شنبه گفت که عامل حمله به کشتی ایرانی درصدد 
رساندن »پیامی خاص« به ایران بوده است. شامگاه چهارشنبه نیویورک تایمز 
به نقل از یک مقام امریکایی در همین رابطه مدعی شــده بود که اســرائیل به 
امریکا اعالم کرده که حمله به کشتی ساویز کار این رژیم بوده. به گزارش مهر و 
به نقل از این روزنامه امریکایی، قرار بود رژیم صهیونیستی پیشتر این کشتی را 
هدف قرار بدهد اما نزدیک بودن یک ناو هواپیمابر امریکایی به ساویز موجب 
شــد تــا تل آویــو عملیات خــود را تا زمان دور شــدن نــاو »دوایت آیزنهــاور« به 
تعویق بیندازد. همزمان سخنگوی وزارت دفاع امریکا ضمن رد هرگونه نقش 
نیروهای نظامی ایاالت متحده در حادثه کشتی »ایران ساویز« در دریای سرخ 

مدعی شد که هیچ یک از نیروهای امریکایی در این حادثه نقشی نداشته اند.
بــا ایــن وجود پیــش از ظهــر دیــروز ســخنگوی وزارت خارجه در ایــن باره 
توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که آسیب های وارد شده به کشتی »جزئی« 
بوده اســت. ســعید خطیب زاده در این رابطه توضیح داد: »بر اســاس اعالم 
قبلی رسمی و هماهنگی های انجام شده با سازمان بین المللی دریانوردی به 
عنوان نهاد مرجع، کشتی غیر نظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی 
در مســیر خطوط کشــتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ 
و خلیج عدن مســتقر شده بود. این کشتی عماًل به عنوان ایستگاه لجستیکی 
)پشتیبانی فنی و تدارکات( ایران در دریای سرخ عمل می کرد و لذا مشخصات 
و مأموریت این کشــتی قباًل به صورت رسمی به آن سازمان اعالم شده بود.« 
خطیــب زاده افــزود: »در اثر حادثه رخ داده خوشــبختانه هیچگونه خســارت 
جانی به وجود نیامده اســت و بررســی های فنی در مورد چگونگی این حادثه 
و منشأ آن در حال انجام است و کشورمان کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع 

بین المللی را در این خصوص انجام خواهد داد.«
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گروه اقتصــادی - گزارش عملکــرد اقتصاد 
ایران درسال گذشته ازسوی مراجع داخلی 
و بین المللی حاکی از دورخیز اقتصاد ایران 
بــرای خــروج از رکــود اســت. پــس از اعالم 
نرخ رشــد اقتصادی کشور ازسوی مرکزآمار 
ایران و بانک مرکزی که نشان دهنده بهبود 
معنــادار تولیدناخالــص داخلی بخصوص 
دردو فصــل تابســتان و پاییز ســال گذشــته 
بود، روزگذشته صندوق بین المللی پول در 
تازه تریــن گزارش خــود از مثبت بودن نرخ 

رشد اقتصادی ایران خبرداد.
گــزارش  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
بازبینــی شــده خــود از وضعیــت اقتصادی 
کــرد  به روزرســانی  را  مختلــف  کشــورهای 
کــه قســمت مربــوط بــه ایــران، تغییــرات 
گــزارش  در  اســت.  داشــته  توجهــی  قابــل 
جدید صنــدوق بین المللی پــول همچنین 
پیش بینی شــده اســت در ســال جاری رشد 
اقتصادی ایران بیشــتر از ســال قبل خواهد 
بــود. این نهاد که پیشــتر با توجه به تشــدید 
تحریم هــای امریــکا بر ضــد ایران و شــیوع 
گســترده کرونــا پیش بینــی کــرده بود رشــد 
اقتصــادی ایــران در ســال ۲۰۲۰ منفی پنج 
درصــد باشــد، در گزارش جدید خود رشــد 
نهایــی اقتصــاد ایــران در ســال قبــل را بــا 
اصالحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعالم کرد.

اقتصاد ایران در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ 
نیــز با رشــد منفی مواجــه و بــه ترتیب ۶.۵ 
و ۵.۴ درصــد کوچک تــر شــده بــود و بدیــن 
ســال  در  ایــران  اقتصــادی  رکــود  ترتیــب 
۲۰۲۰ رســماً پایــان یافتــه اســت. ایــن نهاد 
بین المللــی رشــد اقتصادی ایران در ســال 
۲۰۲۱ را نیــز ۲.5 درصــد پیش بینــی کــرده 

است.
ë تورم کم می شود 

صنــدوق  قبلــی،  گــزارش  ماننــد  بــه 
بین المللــی پول روی عقیده خــود مبنی بر 
کاهشــی شــدن نرخ تورم ایران استوار مانده 
است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان 
امسال ۳۶.۵ درصد پیش بینی کرده که ۱.۵ 
درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. 
صنــدوق بین المللــی پــول همچنین اعالم 
کرده اســت کــه بــا از ســر گیری رونــد نزولی 
نرخ تورم، در ســال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ 
درصــدی در ایــران خواهیــم بود. ایــران در 
ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های 

۲5 و ۲6 درصدی را تجربه کرده بود.
ایــن نهاد تراز حســاب جاری ایــران را در 
از  درصــد   ۰.۷ منفــی  معــادل  ســال جاری 
تولیــد ناخالــص داخلــی و برای ســال ۲۰۲۱ 
معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
پیش بینی کرده است. این برای نخستین بار 

در طول ۱۰ ســال اخیر اســت که این حســاب 
در ایــران منفــی می شــود. بااین حــال ایران 
کمــاکان یکــی از بهتریــن شــرایط را در بیــن 
کشــورهای منطقــه و جهــان در ایــن زمینــه 
دارد. طبق اعــالم صندوق بین المللی پول، 
نرخ بیکاری امســال ایــران ۱۱.۲درصد و نرخ 

بیکاری سال آینده ۱۱.۷درصد خواهد بود.
ë موتور رشد اقتصاد جهان روشن می شود 

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود 
از رشــد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ 
درصــد افزایش داد. براســاس این گزارش، 
صندوق بین المللی پــول اعالم کرد انتظار 
دارد اقتصاد جهان 6 درصد در ۲۰۲۱ رشــد 
کند. آخرین پیش بینی این صندوق از رشد 
اقتصــاد جهــان در مــاه ژانویه برابــر با 5.5 
درصــد بــود. گســترش واکسیناســیون کرونا 
باعــث افزایــش رقــم پیش بینــی صنــدوق 

بین المللی پول شده است.
 گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق 
بین المللــی پــول در گــزارش ایــن صندوق 
از دورنمای اقتصاد جهــان گفت:»با وجود 
بی ثباتــی بــاال در مــورد همه گیــری ویروس 
کرونــا، بــه نظر می رســد راهی بــرای بیرون 
رفتن از این بحران اقتصادی و ســالمتی باز 

شده است.«
 پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص 
بــا 4.4  برابــر  بــرای ۲۰۲۲  داخلــی جهــان 
درصــد باشــد در حالــی که قبــاًل 4.۲ درصد 
ناخالــص  تولیــد  رشــد  بــود.  شــده  اعــالم 
جهــان در ۲۰۲۰ معــادل منفی ۳.۳ درصد 

بود. البتــه گوپینات هشــدار داد روند بهبود 
اقتصــاد جهــان در تمام نقاط دنیا یکســان 

نخواهد بود.
 صنــدوق بین المللــی پــول 5.۱ درصــد 
تولیــد ناخالص داخلی را برای اقتصادهای 
پیشــرفته در ســال جاری میالدی پیش بینی 
می کند. انتظار می رود رشد تولید ناخالص 
داخلی امریکا در ســال جاری از ســطح قبل 
ولــی در ســایر  رود  فراتــر  کرونــا  بحــران  از 
اقتصادهــای پیشــرفته در ۲۰۲۲ بــه ســطح 

قبل از بحران کرونا برسد.
در بیــن اقتصادهــای نوظهــور و در حال 
تولیــد  توانســت   ۲۰۲۰ در  چیــن  توســعه، 
ناخالــص داخلــی خــود را به ســطح قبل از 
بحــران کرونــا برســاند ولــی انتظــار می رود 
بیشتر این اقتصاد ها تا ۲۰۲۳ به سطح قبل 
از کرونــا بازگردند. پیش بینــی این صندوق 
توســعه در  اقتصادهــای در حــال  از رشــد 
ســال جاری میــالدی 6.۷ درصــد اســت در 
حالــی که انتظــار می رود رشــد اقتصاد هند 

برابر با ۱۲.5 درصد باشد.
 صندوق بین المللی پول اعالم کرد:»به 
خاطر سیاســت بی ســابقه ای کــه در مقابل 
ایــن  پیــش گرفتــه شــد،  بحــران کرونــا در 
رکــود تأثیــرات کمتــری نســبت بــه بحــران 
داشــت  خواهــد   ۲۰۰۸ در  جهانــی  مالــی 
ولــی اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای در 
حــال توســعه کم درآمد ضربه ســخت تری 
خورده انــد و با خســارت های قابــل توجهی 

در میان مدت مواجه هستند.«

ë اقتصاد ایران درمدار رشد 
پیــش از ایــن گــزارش مرکــز آمار ایــران از 
نــرخ رشــد اقتصــادی در۹ ماهــه ســال ۱۳۹۹ 
نشــان داد کــه با وجود منفی بودن نرخ رشــد 
اقتصــادی بــا نفت و بــدون نفت درایــن بازه 
ناخالــص  محصــول  فصلــی  رشــد  زمانــی، 
داخلــی از تغییــر جهــت اقتصــاد ایــران بــه 

سمت بهبود داللت دارد.
طبــق آخرین محاســبات صــورت گرفته، 
محصــول ناخالــص داخلی بــه قیمت ثابت 
ســال ۱۳۹۰ در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به 
رقم 5۲۳۱ هزار میلیارد ریال با نفت و 4546 
هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه 
ســال قبل با نفت 5۲۹5 هــزار میلیارد ریال و 
بــدون نفت 45۹۳ هزار میلیارد ریال بوده که 
نشــان از رشــد منفــی ۱,۲ درصــدی محصول 
ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی 

محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
براســاس ایــن اطالعــات با وجــود منفی 
بودن نرخ رشــد بخش با نفــت و بدون نفت 
اقتصــاد کشــور در۹ ماهه امســال، اما شــاهد 
نــرخ رشــد هــر دو شــاخص  مثبــت شــدن 
درفصــل پاییــز هســتیم. بررســی نرخ رشــد 
فصلــی اقتصاد ایران ازســال گذشــته گویای 
کاهــش شــتاب نــرخ رشــد منفــی و حرکــت 
تدریجــی بــه ســمت بهبــود اســت. دررشــد 
اقتصــاد بــا نفــت دربهــار و تابســتان ســال 
گذشــته شــاهد بــه ترتیب نــرخ منفــی ۹.۲ و 
۹.۷ درصــدی هســتیم، اما پس از نرخ رشــد 

منفــی 4.4 درصــدی بهــار امســال، این نرخ 
درتابســتان بــه منفــی ۲ دهــم درصد رســید 
و درپاییــز مثبــت شــد. درنــرخ رشــد بخــش 
غیرنفتــی اقتصاد نیزدرحالی که از تابســتان 
پارسال، برای دو فصل پیاپی نرخ رشد مثبت 
شد، اما درزمستان به منفی نیم درصد رسید 
و در بهار امسال با افت بیشتری به منفی ۲.۷ 
درصد رســید. درتابستان امسال نیز این نرخ 
منفی کاهش یافت و به منفی ۷ دهم درصد 
رسید و درپاییز به مثبت ۲ دهم درصد رسید.

درمجموع در فصل پاییز رشــد اقتصادی 
کشــور، به مثبت ۰,۸ درصد و رشد اقتصادی 
بدون نفت به مثبت ۰.۲ درصد رسیده است. 
بــر اســاس آخریــن اطالعــات و محاســبات 
صــورت گرفتــه در فصــل پاییــز، رشــد گــروه 
کشــاورزی به مثبت 5.5 درصد، گروه صنایع 
و معــادن به مثبــت ۳.۷ و گــروه خدمات به 

منفی ۱.۸ رسیده است.
بدین ترتیب در پاییز سال گذشته، بخش 
کشاورزی با رشد مثبت درچهارفصل متوالی 
عماًل از رکود خارج شــده است و گروه صنایع 
و معــدن نیــز بــا دو فصــل مثبت در آســتانه 
خــروج ازرکــود قرارگرفتــه اســت و تنهــا گروه 
خدمــات به دلیــل کرونــا درشــرایط مطلوب 
قــرار نــدارد. البتــه براســاس رونــد نرخ رشــد 
اقتصادی در۹ماهه پارسال انتظار می رود که 
رشــد اقتصاد ایران درکل سال گذشته مثبت 
شــود، یعنــی همــان موضوعــی کــه صندوق 
بین المللــی پول نیز برای ســال ۲۰۲۰ برآورد 

کرده است.
در همیــن حــال رئیس کل بانــک مرکزی 
گفت: درخواست وام از صندوق بین المللی 
پول حــق ما اســت و دریافت آن مشــروط به 

هیچ شرطی نخواهد بود.
به گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
)چهارشــنبه(  دیــروز  همتــی«  »عبدالناصــر 
صنــدوق  از  وام  دریافــت  درخصــوص 
بین المللــی پــول بــرای مقابله بــا پیامدهای 
اقتصــادی شــیوع کرونــا توضیحاتــی را ارائــه 
را  موضوعــی  چنیــن  برخــی  افــزود:  و  کــرد 
اعــالم مــی کنند که بــه چه دلیل درخواســت 
وام از صنــدوق بیــن المللی پــول داریم؟ در 
ایــن زمینــه بایــد گفت کــه ایــن پول حــق ما 
اســت، نرخ بهره این وام بســیار پایین است و 
همچنین »آر اف آی« از جمله مواردی است 
 که مشــروط بــه هیچگونه شــرایطی نیســت.

وی اظهــار داشــت: برخــی معتقدنــد کــه در 
خواســت وام از صندوق بین المللی مشروط 
بــه شــرایطی اســت که ممکــن اســت باعث 
کــه  ایجــاد دخالــت هایــی شــود، در حالــی 
دریافــت ایــن وام هیچ شــرطی نــدارد وما به 

دنبال استفاده از حق خود هستیم.

 

از زمــان ورود جو بایدن بــه کارزار انتخاباتی 
برای ریاست جمهوری امریکا، گمانه زنی ها 
درخصــوص لغــو تحریم هــا علیــه صنعت 
نفــت ایــران و بازگشــت نفــت آن بــه بــازار 
برخــی  مــدت  ایــن  در  شــد.  آغــاز  جهانــی 
شــکل گیری  احتمــال  بــه  نســبت  رســانه ها 
مــازاد عرضه در بــازار نفت هشــدار داده اند 
که موجب کاهش قیمت نفت می شود و در 
مقابــل نیز برخی دیگر به بی اثری بازگشــت 
نفت ایران بر قیمت های جهانی نفت اشاره 
داشته اند. اما آیا بازگشت نفت ایران به بازار 

قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در ایــن بــاره، نرســی قربــان کارشــناس 
بین الملل نفــت به »ایــران« می گوید: »در 
ماه هــای اخیــر و بــا خــروج دونالــد ترامپ 
از کاخ ســفید بخــش قابل توجهــی از نفت 
ایران به بازارهای جهانی بازگشته است. اما 
این بازگشــت بدون تأثیر بــر قیمت ها بوده 
و بــه نظر می رســد کــه بــا ورود مابقی نفت 
تولیــدی ایران به بــازار نیــز قیمت ها تغییر 

قابل مالحظه ای نداشته باشند.«
پایتخــت  ویــن  در  سه شــنبه  روز  از 
قالــب  در  گفت وگو هــا  تــازه  دور  اتریــش، 
کمیسیون مشترک برجام آغاز شده و برای 
نخستین بار است که تیمی از ایاالت متحده 
به ریاست رابرت مالی، مسئول ویژه امریکا 
در امور ایران، نیز به شــکل غیرمســتقیم در 
این نشست حضور دارد. حاال با پایان یافتن 
گفت وگو هــا  طرفیــن  مذاکــرات،  اول  دور 
را ســازنده دانســته اند و بــه اعتقــاد فعاالن 
بازار نفت، اگرچه ممکن اســت که این یک 
پروســه زمانبر باشــد اما یــک گام رو به جلو 
محســوب می شــود و نفت ایران را یک گام 

به بازار رسمی نزدیک کرده است.
ë بازار جلوتر از مذاکره کنندگان فکر می کند

لغــو  بــا  می توانــد  برجــام  احیــای 
محدودیت هــای فروش نفــت ایران همراه 

باشــد. قربــان در این زمینه اذعــان می کند: 
»رفــع تحریم هــای ایــاالت متحــده اولین و 
مهم تریــن جنبــه در احیــای برجــام اســت 
کــه فــروش نفــت را نیز دربــر می گیــرد. اما 
این مســأله بازار نفــت را متالطم نمی کند. 
چــرا که بازار جهانــی نفت خام پیش از این 
ورود نفت ایران را در محاسبات خود آورده 
است. بازار جلوتر از تحوالت و روند مذاکره 
فکــر می کند و از ایــن رو ثبات در بازار پایدار 

خواهد بود.«
او ادامــه می دهــد: »ایــران در مجمــوع 
تــوان تولیــد نزدیــک بــه 4 میلیــون بشــکه 
نفت در روز را دارد. احتمااًل اختالف میزان 
عرضه کنونی با ظرفیت تولید حدود یک تا 
۱.5 میلیــون بشــکه در روز خواهــد بود. این 
رقــم تأثیــر چندانی بر ثبــات بــازار نخواهد 
داشــت و احتمــااًل در کوتاه مــدت یک تأثیر 
موقتــی روی قیمت هــا می گذارد که بیشــتر 
هیجانی است. ضمن آنکه شرایط بازگشت 
نفــت ایــران به بازار بســیار مهم اســت. اگر 
کشــورهایی مانند عربســتان و امارات که در 

این مدت بخشــی از بازار ایران را در دســت 
گرفته انــد، حاضــر بــه کاهش تولید شــوند، 
حتــی در کوتاه مدت نیز تغییــر چندانی در 

بازار رخ نمی دهد.«
این کارشــناس ارشــد انرژی با اشــاره به 
دوران برجام و بازگشــت ســریع نفت ایران 
به بــازار عنــوان می کنــد: »ایران با ســرعت 
می تواند بازارگشــایی انجــام دهد و بازارش 
را برای باقیمانده توان تولید خود پیدا کند. 
امــا این مســأله تأثیــر چندانی بــر قیمت ها 
نمی گــذارد. ضمــن آنکه احتمااًل بازگشــت 
نفــت ایــران به بــازار، بــه دوره رشــد تقاضا 

برخورد خواهد کرد.«
قربــان با اشــاره بــه پیش بینــی و برآورد 
صندوق بین المللی پول از رشــد اقتصادی 
»ایــن  می گویــد:   ۲۰۲۱ ســال  در  جهــان 
جــاری  ســال  اقتصــادی  رشــد  صنــدوق 
میــالدی را 6 درصــد عنوان کرده اســت که 
رقــم قابــل مالحظــه ای اســت. ایــن یعنی 
افزایــش تقاضا برای نفت و انرژی که ترس 
از آب گرفتگــی بازارها را با ورود نفت ایران 

خنثی می کند. ضمن آنکه  در ســال گذشته 
با کاهش تقاضا، قیمت و سرمایه گذاری در 
صنعــت نفت جهان بخشــی از تــوان تولید 
نفت دنیا محدود شــده اســت. افــت تولید 
حــدود 5 تــا ۱۰ درصــد پیش بینی می شــود 
و بــه نظر می رســد در چنین شــرایطی یک 
میلیون نفت اضافی ایــران در بازار جهانی 

گم می شود.«
ë شوکی در کار نیست 

همزمان با برگزاری نشســت کمیســیون 
مشترک برجام در وین، برخی از موسسات 
بین المللی و رســانه ها نیز بررســی تحوالت 
احتمالــی بــا ورود نفــت ایــران بــه بــازار را 
شــروع کرده انــد. پیش بینــی آنهــا نیــز ایــن 
است: »بازگشت نفت ایران به بازار، شوکی 
بــه بــازار وارد نمی کنــد. ضمــن آنکــه ایــن 
 رونــد احتمااًل تا تابســتان ســال آینده زمان 

خواهد برد.«
گلدمن ســاکس که یک شرکت خدمات 
مالــی امریکایی اســت ایــن تحلیــل را ارائه 
می کنــد و در ادامــه می نویســد: رســیدن به 

توافقــی کــه به لغــو کامــل تحریم هــا علیه 
ایران منجر شــود، ماه ها زمــان خواهد برد. 
ایــن مــدت گروه اوپــک پالس کــه اکنون در 
حال بررســی شــرایط بــرای افزایــش تولید 
نفت هستند، رویدادها را زیر نظر می گیرند 
و اگر الزم باشد سیاست ها را تغییر خواهند 
داد تــا فضا را برای بازگشــت نفت ایران به 

بازار فراهم باشد.
بلومبرگ نیز در این رابطه گزارش داده 
اســت کــه ایــران پیش از ایــن بــا پیش بینی 
تخفیــف و کاهش تحریم هــا حداقل با پنج 
مشــتری قدیمی آسیایی خود تماس گرفته 
اســت تــا معامالت جدیــد را با آنهــا انجام 
دهــد. چیــن و هند به طور ســنتی بزرگترین 
خریــدار نفت ایران در آســیا هســتند و پس 
از آنهــا کره جنوبــی و ژاپن قــرار دارند. هند  
ســومین واردکننــده بزرگ نفــت در جهان، 
امیدوار اســت کــه منابع نفت خــام خود را 
متنــوع کند و وابســتگی خــود را بــه عراق و 
عربســتان کاهش دهد. به نظر می رســد که 
شرایط برای بازگشت بشکه های نفت ایران 

به بازار فراهم است.
ë آخرین وضعیت قیمت نفت 

انتظــار  در  بــازار  کــه  حاضــر  حــال  در 
افزایــش ۲ میلیــون بشــکه ای عرضــه نفت 
در  متحدانــش(  و  )اوپــک  اوپک پــالس 
۳مــاه آتــی اســت؛ قیمــت نفــت همچنان 
شــرایط قابــل قبولــی دارد و بــازار در ثبــات 
بــه ســر می بــرد. کاهــش ارزش دالر از یــک 
ســو و پیش بینــی بهبــود ســریع تر تقاضــا از 
ســوی دیگــر دو مؤلفــه ای هســتند کــه ایــن 
روزها همزمــان با گمانه زنی هــا درباره لغو 
تحریم هــای ایــران به حمایــت از قیمت ها 
می پردازنــد. به طــوری که روز گذشــته و در 
زمــان تنظیم ایــن گزارش، هر بشــکه نفت 
خام شــاخص برنت در نــرخ 6۳.۳۲ دالر و 
هر بشــکه نفت خام  شــاخص WTI نیز در 
قیمــت 5۹.۸۰  دالر معامله می شــد که هر 
دو در نزدیکــی یــک درصــد نســبت بــه روز 

سه شنبه افزایش داشتند.

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نشان داد

»ایران«، میزان تأثیرگذاری بازگشت نفت ایران بر قیمت ها را بررسی می کند

عبوراقتصاد ایران از دوران رکود

بازگشت بی صدای نفت ایران

انحصار و تحریم  بالی جان بازار
اگر کارنامه کاری دولت فعلی و دولت های گذشته را بررسی کنیم 
می بینیــم که در هــر دوره یک بحران کاالیی به وجود آمده اســت. 
بحرانی که چالش جدی ایجاد کرده و باعث شــده است که مردم 
دغدغه خرید یک کاال را داشــته باشــند. حال ســؤال این اســت که 
چگونــه می توان از این بحران ها جلوگیری کرد و بازار را به ســمت 
آرامش برد؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید علت چنین 
بحران هایــی را بررســی کــرد. به نظر می رســد دو عامل بیشــترین 
تأثیر را در بهم ریختگی کاال دارد که اولین آن »انحصار« و دیگری 
»تحریم« است. اگر کاالهایی را که طی سال های گذشته با کمبود مواجه شدند بررسی کنید 
می بینید که دو موضوع یاد شده بیشترین نقش را داشتند. زمانیکه در تولید، تأمین و توزیع 
یک کاال انحصار وجود داشــته باشد طبیعی است که در برهه های مختلف آن کاال با کمبود 

و گرانی مواجه شود.
 تحریــم هــم از جملــه مواردی اســت کــه بارها بــر بــازار کاال اثرگذاشــته اســت.زمانیکه 
فشارهای تحریم بیشتر می شود بر ناکامی ها در تأمین مواد اولیه و حتی خوراک دام و طیور 
افــزوده می شــود و همیــن امر می تواند بــر زنجیره مواد غذایی و ســایر بخش هــا اثربگذارد. 
نمونه بارز این اتفاق از قبل از ســال جدید آغاز شــد. مرغداران اظهار می کردند که تأخیر و 
کمبود خوراک طیور باعث شد که قیمت مرغ افزایش پیدا کند و حتی کمبود آن در بازار رخ 
دهد. وقتی قیمت خوراک طیور باال می رود یا تأمین آن با ارز دولتی سخت می شود مرغدار 
نمی توانــد هزینه هــای باال را متقبل شــود و بدون رشــد قیمت، تولید را ادامــه دهد از این رو 

چاره ای جز رشد قیمت نیست.
بــر این اســاس نمی تــوان عنوان کرد کــه وجود یک مشــکل باعث بحــران در تأمین کاال 
می شــود، بلکه مشــکالت متعددی که در تحریم نهفته اســت دست به دست هم می دهد 
تــا بــازار کاال با اختالل مواجه شــود. وقتی کشــوری با تحریم مواجه اســت نمی تواند در امور 
اقتصــادی و کنتــرل بــازار موفق عمل کند چرا که پیوســتگی در ظهور مشــکالت وجود دارد. 
وقتــی دولت نتواند در زمان مقرر ارز تأمین کند یا کشــتی بموقع به بنادر نرســد  مشــکالت 

مشابه طبیعی و واقع بینانه است که دولت ها نتوانند در تأمین کاال موفق عمل کنند.
به غیر از دو مبحث اصلی که در ابتدا به آن اشاره شد موضوعات دیگری هم می توانند 
باعــث بهم ریختگی بازار شــوند. یکــی از آنها وجود اختــالف بین دســتگاه ها در گمرکات و 
دیگری دخالت دولت در تنظیم بازار اســت. برخــی اوقات تنظیم بازار باعث بی نظمی در 
بازار می شــود. چرا که بعضاً پیش می آید که در ســتاد تنظیم بازار افرادی که صاحب نفوذ 
هســتند تصمیم های غیر کارشناســی را تحمیــل می کنند یا افرادی که بــه هر دلیلی منتفع 
می شــوند تصمیم هایی می گیرند که از نظر کارشناســی اشتباه اســت. زمانیکه تضاد منافع 
باشــد تصمیم هایــی اتخاذ می شــود که در کوتاه مــدت و بلندمدت باعث آشــفتگی تولید و 

مصرف می شود.
از آنجا که تجربه چنین اتفاق هایی)کمبود و گرانی مداوم کاالها( در سایر کشورها وجود 
ندارد نمی توان با توجه به تجربیات ســایر کشــورها به جوابی که آزمون و خطای آن صورت 
گرفته اســت، رسید. اما بررسی بازار کشــورهای مختلف نشان می دهد که دولت ها کمترین 
دخالت را در بازارها دارند. از این رو در پاســخ به ســؤالی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره 
شــد باید عنوان کرد که باید بازار براســاس عرضه و تقاضا کنترل شــود. یعنی در اولین گام 
دولت به سمت حذف انحصارها برود و اجازه ندهد در کاالهای مصرفی مردم کوچک ترین 
انحصاری باشــد چرا که انحصار بشــدت بــه بازار صدمه وارد می کنــد. زمانیکه چنین امری 
حل شــد در گام دوم می توان به ســمت آزادسازی قیمت ها رفت به گونه ای که دیگر دولت 
قیمت گذاری نکند. در چنین شرایطی قیمت ها شفاف تر خواهد بود و بازار به صورت رقابتی 

کنترل می شود.
اگر چنین اتفاقی دنبال شود دیگر شاهد نارضایتی مردم از کمبود و گرانی کاالها نخواهیم 
بود و بازار به سمت آرامشی که نیاز دارد حرکت می کند. امیدوارم در دولت فعلی زیربنای 

این امر گذاشته شود تا دولت های آینده با یک فرمول درست تنظیم بازار را دنبال کنند.

ثبت اطالعات سکونتی در سامانه امالک و اسکان 
نوبت بندی شد

جزئیات ثبت اطالعات ســکونتی خانوار در سامانه امالک و اسکان از ۱۹ فروردین 
اعــالم شــد. معاونت مســکن و ســاختمان در اطالعیه ای نســبت بــه درج اطالعات 
ملکی و ســکونتی در ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور که از ۱۹ فروردین ماه آغاز 
خواهد شــد، نکاتی را ارائه کرد. در این اطالعیه تأکید شــده اســت: بر اســاس تکلیف 
مقرر در اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم مصوب دی ماه ۱۳۹۹، 
همــه سرپرســتان خانوارها و مالــکان واحدهای مســکونی مکلف هســتند، اطالعات 
محل ســکونت )اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 

۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه امالک و اسکان کشور درج کنند.
بدین منظــور سرپرســتان خانــوار می تواننــد بــر اســاس آخرین رقــم کدملی خود 
)سرپرســت خانــوار( مطابق با جدول زمانبندی که در ســامانه ملی امالک و اســکان 

کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir اعالم شده، مراجعه کنند.
گفتنی است، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ همه سرپرستان خانوار می توانند بدون 
در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطالعات مذکور به سامانه امالک 
و اســکان مراجعــه کنند. بر اســاس این اطالعیــه زمانبندی مراجعه به ســامانه ملی 

امالک و اسکان جهت درج اطالعات سکونتی و ملکی به این شرح است:
۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۹ است.
۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۸ است.
۲۳ و ۲۴ فروردین ۱4۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۷ است.
۲۵ و ۲۶ فروردین ۱4۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۶ است.
۲۷ و ۲۸ فروردین ۱4۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۵ است.
۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۴ است.

۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی 
آنها ۳ است.

۲ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۲ است.
۴ و ۵، ۶ و ۷ اردیبهشــت ۱۴۰۰ مختص سرپرســتان خانواری که آخرین رقم کد ملی آنها یک 

است.
۸ و ۹ اردیبهشــت ۱۴۰۰ مختص سرپرســتان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها صفر 

است.
ایــن گزارش افزوده که همه سرپرســتان خانــواری که موفق به ثبت نــام در تاریخ 
اعالم شــده نشــوند، می تواننــد از تاریخ ۱۰ اردیبهشــت تــا ۱۹ خرداد نســبت به ثبت 

اطالعات سکونتی خود در سامانه امالک و اسکان اقدام کنند./مهر

مجوز بانک مرکزی برای »واردات کاال با رمزارز« بزودی 
صادر می شود

 بانــک مرکــزی بــزودی مجــوز واردات کاال بــا رمزارزهای تولیدشــده داخلــی را از 
طریق بانک ها و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با 

آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
یــک مقــام مســئول در نظام بانکــی گفت: اگرچــه بانــک مرکزی به هیــچ عنوان 
معامــالت فعلی رمزارزها در داخل کشــور را تأیید نمی کنــد اما با ضوابط خاصی که 
تدوین می شــود، مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد اســت 
آینــده اقتصادهــای دنیــا با رمزارزهــا گره خورده اســت و باید ایران هم بــه این خیل 
بپیوندد؛ اما ضوابط و شــرایط آن باید دقیق مشــخص گــردد و این اطمینان حاصل 

شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افــزود: در همیــن راســتا، برای »تولیــد« رمــزارز در داخل کشــور آیین نامه ای 
تصویــب و تولیــد رمز ارزها قانونی شــد؛ اکنون بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی در حال پیگیــری تصویب آیین نامه ای برای مبادله رمزارزهایی هســتند که 
در داخــل کشــور تولید می شــود؛ قرار اســت این آیین نامه در شــورای عالــی مبارزه با 
پولشــویی )وزارت اقتصاد( به تصویب برســد؛ بر اســاس این آیین نامه، به بانک ها و 
صرافی های مجاز اجازه واردات کاال از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول، شــورای عالی مبارزه با پولشــویی تا آخر فروردین ماه 

آیین نامه را به تصویب خواهد رساند./مهر 

عطیه لباف 
خبرنگار

سیدعزیز آرمن
 استاد دانشگاه 

چمران اهواز
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رکنا



آغاز پیک چهارم کرونا با تغییر رنگ شهرها، 
5 رقمی شدن تعداد بیماران جدید مبتال به 
کرونا و افزایش مــرگ و میر مبتالیان همراه 
بوده است. پیک غم انگیز و اندوهناکی که 
تا همین جای کار هم برخی از مردم را درگیر 
خود کرده است. این اتفاق در حالی رخ می 
دهد که قبل از عید مسئوالن بهداشتی کشور 
گفتــه بودنــد میــزان رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در روزهای آخر اسفند به کمترین 
میــزان خــود در ۴ مــاه اخیــرش رســیده و 
بــاز  نــوروز،  هفتــه ای  دو  تعطیــالت  البتــه 
بــودن جاده هــا، رفتن مردم به ســفر و نبود 
محدودیت های ســختگیرانه همه دســت 
به دســت هم داد تــا دوباره بیمارســتان ها 
شلوغ شود. در این میان کاربران شبکه های 
اجتماعی هم نســبت به این وضع واکنش 
 هــای متفاوتــی نشــان دادنــد. برخــی بــه 
مســئولیت اجتماعی مردم اشاره می کنند 
و برخی دیگر هم از نبود قوانین سختگیرانه 
می گویند. با این حال هادی خانیکی، استاد 
علــوم ارتباطات در این باره معتقد اســت: 
»با ایــن موضوع مشــکل دارم کــه وقتی با 
مســأله ای مواجــه شــدیم، صرفــاً بگوییم 
به دلیــل عدم رعایت مــردم بوده یا اشــاره 
کنیم که حاکمیت مشــکل داشــته اســت. 
این نگاه جامعی نیست. اگر مردم رعایت 
نمی کنند باید بررسی شــود که چه مسائلی 
موجــب عــدم رعایــت پروتکل هــا شــده 

است.«
ë  این روزها شاهد شیوع بیماری کرونا و باال 

رفتن مرگ و میرها هســتیم. بیمارستان ها 
شــلوغ شــده اســت و دوبــاره پرســتاران و 
پزشکان درگیر خیل بیماران شده اند. شما 
فکر می کنید چه اتفاقی در سطح مدیریتی 
و مردم به وجود آمده که دوباره شاهد پیک 
جدیدی از این بیماری هستیم که به کرونای 

انگلیسی معروف است ؟
رصــد رونــد شــیوع کرونــا در کشــور در 
ســطوح مختلــف بــه گونه هــای متفاوتی 
انجام می شــود. صاحبنظران و نهادهای 
معتبر که مسئولیت ســامت و بهداشت 
را در ایــران و دنیــا برعهــده دارنــد در این 
باره حرف هــای ثابتی می زنند و آن حرف 
هم این اســت کــه کرونــا را بایــد به عنوان 
بخشــی از زندگــی جامعه کنونــی قلمداد 
کرد و جنبه های مختلف زندگی را ســازگار 
بــا وجــود کرونــا هماهنــگ کرد. حتــی در 
وضعیتــی کــه همــه جامعــه بــا واکســن 
هم ایمن شــده باشــند. آنها می گویند که 

کرونــا یــک پدیــده جدید اســت کــه حاال 
حاالهــا هــم در کشــورها وجــود دارد. بــا 
این همه بــرای مدیریت کرونا دو ســطح 
تصمیم گیــری اجرایی و توجه به الزامات 
و محدودیت هــای کرونا در همه بخش ها 
مهــم اســت. در ایــن بخش هــا مــا بایــد 
نســبت به وضعیت معیشتی، اجتماعی 
و حتی سیاســی افراد فکر کنیــم و بدانیم 
کــه جامعــه چقــدر تحمــل مصونیت ها 
و الزامــات کرونایــی را دارد. ایــن الزامات 
شامل رعایت فاصله اجتماعی، قرنطینه، 
محدودیت هــا  رعایــت  و  ســفرنکردن 
در ســوگ و شــادی اســت. ایــن الزامــات 
البته زمانی ســختگیرانه می شــود و گاهی 
وقت ها هم کمترین توجه به آن می شود. 
بنده برای محدودیت ها معتقدم که کرونا 
و الزامــات آن یکــی از اجبارهــای زندگــی 
مردم است. در این همه گیری مردم باید 
به مســائل اقتصادی، اشــتغال، کســب و 
کار و آمــوزش هم توجــه کنند. همین این 
موارد موجب می شود که میزان تاب آوری 

جامعه باال و پایین شود.
ë  مســئوالن می گوینــد کــه تعطیــالت دو

هفته ای نوروز و سفر رفتن مردم و فراموش 
کردن مسئولیت اجتماعی موجب پیک 
چهارم بیماری شــد و برخی هــای دیگر هم 
نسبت به نحوه مدیریت ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا انتقــاد دارنــد و بر ایــن باورند باید 
راه ها بســته می شــد. نظر شــما در این باره 

چیست؟
مهــار بیمــاری کرونا با درک مشــترک 
خطر هم از ســوی نهادهای اجرایی و هم 
از طــرف نهادهــای مدنــی و عامــه مردم 
امکان پذیر اســت. اما مــن با این موضوع 
مشــکل دارم که وقتی با مســأله ای مواجه 
شــدیم، صرفاً بگویم عــدم رعایت مردم 
بــوده یــا بگویم حاکمیت مشــکل داشــته 
است. این نگاه جامعی نیست. اگر مردم 
رعایت نمی کنند باید بررسی شود که چه 
مســائلی موجب عدم رعایــت پروتکل ها 
شــده اســت. رعایت نکردن خودش یک 
پدیــده فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
است. در امر سامت و بهداشت موضوع 
آمــوزش و پیشــگیری بســیار مهم اســت. 
در آن ســو هــم بایــد دیــد اساســاً بــا یــک 
می توانیــم  ســختگیرانه  دســتورالعمل 
کنترل کنیم. باید اجرای دســتورالعمل ها 
بــر اســاس جامعــه ای کــه در آن زندگــی 
می کنیم، طراحی و اجرا شود. که به نظرم 
این محدودیت های ســخت برای جامعه 

ما امکان پذیر نیست.

ë  همیــن زمانــی  مــردم  دکتــر  آقــای  امــا 
محدودیت هــا را با جدیــت می  پذیرفتند 
و رفتارشــان نشــان می  دادکه به پروتکل ها 

توجه می کنند.
محدودیت هــای  اعمــال  به نظــرم 
ســختگیرانه امــکان پذیر نیســت. به دلیل 
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  اینکــه 
یــک منظومه فرهنگــی، اجتماعی و حتی 
سیاســی اســت. در کنــار همــه اینهــا بایــد 
بــه الزامــات بهداشــتی هــم توجــه کنیم. 
اگــر اعتمــاد مــردم بــه نهادهــای رســمی 
ســرمایه  اگــر  و  نباشــد  بــاال  حاکمیتــی  و 
اجتماعــی و پیام های بهداشــتی پی در پی 
بــه مــردم داده نشــود اعمال قهر و فشــار 
و  نــدارد  پروتکل هــا معنــا  اجــرای  بــرای 
مــردم رعایــت نمی کننــد. آنهــا باالخــره 
گریزگاه هایی برای عدم اجرا پیدا می کنند. 
اصل اینکه بشود مسأله پیشگیری را جدی 
گرفت، این اســت که یک درک مشترک و 
اعتمــاد به نهادهای مجری وجود داشــته 
باشــد و از آن طرف هــم نهادهای مجری 
بتواننــد مشــارکت شــهروندان را در ایــن 
کار جلــب کنند.کارهــا به صــورت درونــی 
انجــام شــود. ســازمان بهداشــت جهانی 
دســتورالعمل های مختلفــی بــرای مهار 
کرونــا و همــه بیماری های همه گیــر دارد. 
شــما شــیوه نامه ها را یــک بار مــرور کنید، 
می بینید در این شــیوه نامه هــا تأکید روی 
باال بردن واکنش مردم در کنار آماده سازی 
آنهــا اســت. افزایــش آگاهی بــا اطاعات 
دقیق با مقابله با شــایعات و فراهم کردن 
خدمــات مورد نیــاز و برقــراری ارتبــاط در 
مواقع اضطراری با نهاد های رســمی همه 

در ارتباط با هم قرار دارد. برای همین این 
شــیوه نامه ها روی قدرت نهادهای مدنی 

تأکید می کنند.
ë  شــما برنامه های رســانه ها، انجمن های

تخصصی پزشکی، نهادهای مردمی، ستاد 
ملی مقابله با کرونــا و البته رفتار مردم را در 

یک سال اخیر چطور ارزیابی می کنید؟
در مجمــوع حرکــت همــه رو بــه جلو 
بــوده اســت. البتــه برخــی قســمت ها بــا 
آزمــون و خطــا همــراه بــوده اســت. فکــر 
می کنــم ما در مــوج اول مواجهــه با کرونا 
خیلی موفق تر عمل کردیم هم نهادهای 
رســمی وهم رســانه ها خــوب کار را پیش 
بردند. یکی از انتقادهایی که بدرســتی به 
نهادهای رسمی وارد شده است این است 
کــه گاهی خودشــان بــه گروه هــای منتقد 
تبدیل می شــوند. شــما مســئول هستید و 
بایــد کار انجــام دهیــد آنها فکــر می کنند 
جایشــان با رسانه ها عوض شده است. در 
ایــن بحران اگر تصمیمی گرفته می شــود 
تصمیــم بایــد فراتــر از وزارت بهداشــت 
باشــد. همه بایــد وارد شــوند و هماهنگی 
بیــن نهادهــای حاکمیتــی بســیار مهــم 
اســت. اگر یــک تصمیــم گرفته می شــود 
در آن تصمیــم همــه مســئوالنه برخــورد 
کننــد نه اینکه دســتگاهی از خــودش رفع 
تکلیــف کنــد و دســتگاه دیگــر را مقصــر 
بدانــد. البته باال بــردن مصونیت جامعه 
فقط کار حکومت نیست. نخبگان و مردم 
جامعه هم نســبت به اجــرای پروتکل ها 
بــه پروتکل هــای  اگــر  مســئولیت دارنــد. 
موفقی کــه نهادها در جهان داشــتند هم 
نــگاه کنیــم، متوجه می شــویم کــه نقش 

مؤثــر در کاهــش اثــرات عالــم گیــر ایــن 
بیمــاری در مجموعه همــکاری نهادهای 
حاکمیتی، سازمان های مختلف، جامعه 
مدنی، خانواده ها یعنی خود شــهروندان 
و گروه هــای مرجــع اســت. یکــی از دالیل 
اشکال کار ما این است که این مجموعه ها 

با هم در ارتباط مناسب نیستند.
ë  ایــن هماهنگ نبــودن دســتگاه ها مورد 

نقد مردم در شبکه های اجتماعی هم بوده 
اســت. یک بحثی کــه در همین شــبکه ها 
مطرح شــده این اســت که چرا ســتاد قبل 
از عید راه ها را نبســت و جلوی ســفر رفتن 
مــردم را نگرفــت. به نظــر شــما و بــا توجه 
بــه رفتار مــردم در نوروز آیا می شــد جلوی 

سفرها را گرفت؟
به نظــرم بــا توجه بــه مجموعــه ای از 
عوامــل اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی و 
حتی سیاســی امکان اینکه ســفر در نوروز 
مطلقــاً انجام نشــود، وجود نــدارد. قطعاً 
ســفر باید محدود شــود. مهم ترین شکل 
محدودیــت وقتــی اســت کــه بــه صورت 
درونــی انجام شــود یعنــی افــراد نه فقط 
بــا نظــارت بیرونــی و اعمــال محدودیت 
بلکــه  نکننــد  ســفر  انتظامــی  و  نظامــی 
بیشــتر بداننــد کــه اگــر حتی هیــچ نیروی 
نظامــی هم مانع ســفر نباشــد خودشــان 
تشــخیص بدهند کــه باید در این شــرایط 
ســفر نروند. این موضوع هــم برمی گردد 
بــه آمــوزش و اعتمــاد و ارتباطــی که بین 
دارد. مــردم وجــود  و  نهادهــای رســمی 

یکــی از مهم تریــن آســیب های مــا پایین 
بــودن ســرمایه اجتماعــی اســت. وقتــی 
سرمایه اجتماعی پایین است شهروندان 
و افــراد جامعه تصمیم گیــری حاکمیتی 
را در امتداد منافع خودشــان تحلیل نمی 
کنند. این همه در محاوره روزمره ما ســوم 
شخص مجهول به کار برده می شود، مثًا 
می گوینــد: »کار خودشــونه« یــا »معلومه 
کــه ایــن کار رو بــرای ایــن کرده انــد« اصًا 
مشــخص نیســت که چه کســی این کار را 
کــرده اســت. ایــن ناشــی از بی اعتمادی و 
شــکافی اســت که وجود دارد. در کنار این 
بی اعتمادی که وجــود دارد یک غفلت از 
آینده نگری و دوراندیشی هم وجود دارد. 
معمــوالً تصمیــم گیری هــای رســمی ما 
وقتی انجام می شــود که مشــکل پشت در 
خانه اســت. پیک چهارم بــرای نهادهای 
بــود. بســیاری از  رســمی کامــًا مشــهود 
پزشکان و متخصصان قبل از عید هشدار 
داده بودنــد ولــی معمــوالً مــا می گذاریم 
وقتــی که خطــر کامًا مشــهود شــد به آن 

می پردازیــم. در نــوروز هــم روز ١٣ عیــد 
اعمال محدودیت کردند.

ë  با این حال االن که در پیک چهارم کرونا
هســتیم چه باید کرد تا بتوانیــم با کمترین 

تلفات این مرحله را پشت سر بگذاریم؟
سیاســتگذاری  هرگونــه  موفقیــت 
حاکمیتــی بــرای مقابلــه با شــیوع کرونا یا 
سهل گرایانه ومتناسب نبودن آن سیاست و 
اقدام با زمینه های غالب در افکارعمومی، 
اعتماد شــهروندان بــه صداقت و صحت 
و  سیاســتگذار  نهادهــای  تصمیمــات 
مجــری، مشــارکت مؤثر نهادهــای مدنی 
و علمــی و حرفــه ای در سیاســتگذاری و 
اجراســت. به ایــن لحــاظ رصــد منظــم و 
مســتمر افکار عمومی و روندهای مســلط 
در آن بســیار ضروری اســت. هم اکنون که 
کشــور در آســتانه مواجهه با مــوج پر خطر 
چهــارم شــیوع کرونــا قــرار دارد، توجــه به 
گزارش های نظرسنجی دیدگاه های مردم 
و مؤسســه ها پیش از شــیوع جدید و حین 
آن ضرورت دارد. من آخرین نظرســنجی 
که در سطح کشوری دیده ام، البته موضوع 
مهــم، گــزارش مــوج چهــارم دیدگاه های 
مردم اســت که گــروه افکارســنجی و افکار 
عمومی دفتر طرح های ملی در پژوهشگاه 
فرهنگــی، هنــر و ارتباطــات در بهمن ماه 
99 )نهــم تــا بیســت ویکم بهمــن( یعنی 
یکســال پــس از آگاهــی از شــیوع کرونــا در 
ایران در ســطح شــهرها و روستاهای کشور 
انجــام داده اســت.در این نظرســنجی 49 
درصد پاسخگویان اعام کرده اند که مردم 
پروتکل های بهداشتی را نسبت به ماه قبل 
کمتــر رعایت می کننــد، امــا 45.5 درصد 
آنان خود را نسبت به ماه قبل ملتزم تر به 

دستورالعمل های بهداشتی می دانند.
42.5  درصد پاسخگویان با محدودیت 
رفت وآمــد شــبانه، ٣9.6درصــد بــا عدم 
تــردد مجــدد بــرای رفتــن بــه شــهرهای 
دیگــر و ٣7.7درصــد بــا عدم بازگشــایی 
مدارس موافقند. 68 درصد پاســخگویان 
واکسیناسیون عمومی را یک امر ضروری 
در شــرایط کنونی می دانند و ســالمندان، 
کادردرمــان و افــراد دارای بیماری خاص 
ســه اولویــت اصلی مــردم برای واکســینه 
شــدن در برابــر کرونــا هســتند. 4١ درصــد 
پاســخگویان اعام کرده اند که زمان تمام 
شــدن کرونا برایشــان مشــخص نیست و 
46 درصــد آنها بی توجهی مردم نســبت 
به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی را 
مهم ترین عامل استمرار بیماری در کشور 

می دانند. 
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دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات در گفت و گو با »ایران« از دالیل عدم رعایت پروتکل ها توسط مردم می گوید

زنگ خطر خشکسالی در سال 1400
صفحه 7

هدی هاشمی
خبرنگار

استان های دارای تنش آبی تا 91 درصد نسبت به سال گذشته کمبود بارش داشته اند

گزارش »ایران« از قرمز شدن تمامی مراکز استان ها و چرایی صعودی شدن آمار مبتالیان

خیز وحشتناک کرونای انگلیسی در شهرها  
فریبا خان احمدی - پرستو رفیعی
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در جلسه هیأت دولت تصویب شد؛

افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400

 هیأت وزیران در جلسه دیروز به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری 
با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ١۴۰۰ 

و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.
در ایــن جلســه مصــوب شــد از ابتــدای فروردیــن ماه ســال جاری، 
کلیــه مســتمری های بازنشســتگی، از کارافتادگی و مجموع مســتمری 
بازمانــدگان مشــمولین قانــون تأمیــن اجتماعــی کــه تــا پایــان ســال 
١٣99 برقــرار شــده اســت، براســاس مصوبــه شــورای عالــی کار بــرای 
دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی 
که مســتمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به 
میــزان ٣9 درصد مســتمری آنان در پایان اســفند مــاه ١٣99 افزایش 

یابد.
برای سایر سطوح باالتر از حداقل مستمری نیز به میزان 2۶ درصد 
مستمری آنان در پایان اسفند ماه ١٣99 به عاوه مبلغ ثابت 2 میلیون 
و ۴8٣ هــزار و ۵۵۰ ریــال افزایــش می یابد.همچنین بــه منظور ترمیم 
بخشــی از متناسب ســازی مرحلــه دوم حقــوق مســتمری بگیران و در 
اجــرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبلغ عائله مندی 
و حق اوالد کلیه مســتمری بگیران واجد شــرایط، همانند بازنشستگان 
دســتگاه های اجرایی وفق بند )۴( مــاده )۶8( قانون مدیریت خدمات 

کشوری تأمین و پرداخت می گردد.

رئیس سازمان حج و زیارت: 

سفر به عتبات تا اطالع ثانوی انجام نمی شود
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت دربــاره اعــزام زائر به عتبــات گفت: 
کاروان هــای آزاد بــدون رعایت مســائل بهداشــتی زائــران را به عتبات 

عالیات اعزام می کنند.
به گــزارش ایرنــا، علیرضــا رشــیدیان بــا تأکید بــر اینکه مســئوالن 
کاروان هــای آزاد بایــد بــرای رفــع دغدغه های بهداشــتی، ســفرهای 
زیارتی را با رعایت تمامی ضوابط اعام شــده بهداشتی انجام دهند 
امــا آنهــا همچنــان با ایــن موضــوع مخالفت می کننــد، بیان کــرد: با 
توجــه بــه مذاکرات انجــام گرفته با مســئوالن عراقی و بــا  وجود تهیه 
دســتورالعمل های بهداشــتی و از طرفــی آغــاز مــوج چهــارم کرونا و 
عدم موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی برجلوگیری از هرگونه 
اعزام، ســفر رســمی به عتبات عالیات تا اطاع ثانوی انجام نخواهد 

شد.
وی اظهــار داشــت: بــا  وجــود افزایــش بیمــاری کرونا هــم اکنون 
شــماری از هموطنــان از طریــق برخــی افــراد در قالــب کاروان آزاد 
بدون توجه به دســتورالعمل های بهداشتی به عتبات عالیات اعزام 

می شوند.

تبدیل فرصتی ایرانی به تهدیدی انگلیسی!
حساســیت اولیــه بــرای نصب دقیــق ماســک در مکان های شــلوغ 
کاهش یافته، در فروشگاه ها و مراکز خرید پروتکل های بهداشتی کمتر 

رعایت می شود و...
در کنــار مســافرت های بی ماحظــه افــراد بــه مناطق گردشــگری و 
پرخطر مانند اســتان های مازندران و گیان، پروازها در تعطیات نوروز 
به کشــور ترکیه، که یکی از آلوده ترین کشــورها بــه ویروس جهش یافته 
انگلیسی به شــمار می رود، جریان داشته و مسافران از تعطیات خود، 
سوغات مرگ  را برای هموطنان و هم میهنان خود به ارمغان آورده اند.
همچنیــن به نظر می رســد در کشــور، نوعی ناهماهنگی بیــن نهادها و 
ســتادهای درگیر برای پیشــگیری از کرونا مشاهده می شود که شرایط را 
پیچیده تر می کند. تصمیم هایی که از ســوی ستاد مقابله با کرونا گرفته 
می شود، الزاماً از سوی نهادهای اجرایی رعایت نمی شود یا در بسیاری 
از مــوارد به صــورت ســلیقه ای اعمال می شــود. هشــدارها و فریادهای 
ناشی از اجرایی نشدن دستور پیشگیرانه وزیر محترم بهداشت عمدتاً با 
چند روز تأخیر شنیده می شود و همه اینها شرایط را برای کنترل بیماری 

دشوار کرده است.
تعطیات نوروز، فرصت بسیار مناسبی بود تا با بسیج همه نهادها 
و اطاع رســانی عمومی، با قرنطینه ای سراســری و سختگیرانه، شرایط 
کشــور را از حالت درآســتانه خطر، به شــرایط نزدیک به ســفید تبدیل 
کنیم اما عمًا این فرصت به تهدیدی مرگبار مبدل شــده اســت. کرونا 
انگلیسی جایگزین کرونا معمولی شده است و باید انتظار داشته باشیم 
که تعداد فوتی هــای کرونا از بعد از تعطیات، حتی به عددهای چهار 

رقمی نزدیک شود.
فــارغ از تمهیدات و تصمیمات نهادی، امروز این ما مردم هســتیم 
که با رعایت های مسئوالنه و پیشگیرانه تر، می توانیم مرگ ناخواسته را 
که بیش از پیش به ما نزدیک شــده، از خانواده، دوستان، همشهریان و 

هموطنان خود دور کنیم و راه را برای بهبودی اوضاع هموارتر سازیم.

همچنیــن  او   - اول  صفحــه  از  ادامــه 
افزایــش مبتایــان خانوادگــی بیماری 
کرونــا را از جملــه دالیــل مهــم رونــد 
جدیــد  بیمــاران  تعــداد  تصاعــدی 
عمومــی  ابتــای  می گویــد  و  می دانــد 
ویــروس  بــه  خانــواده  اعضــای 
جهش یافته انگلیســی نشان از سرعت 
و چرخــش بــاالی ویــروس بریتانیایــی 
هنــوز  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  دارد، 
در  نــوروزی  ســفرهای  کامــل  نتایــج 
افزایش تعــداد ابتــا و فوتی های کرونا 
در هفته هــای آینده بیــش از پیش بروز 
خواهد کرد.از چند روز گذشــته رؤســای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی اســتان ها 
نیــز از اوج گیــری کرونــا و قرمــز شــدن 
شهرهای کشور خبر می دهند و خواستار 
اعمــال محدودیت های جدید کرونایی 
هســتند. در ایــن شــرایط متخصصــان 
حوزه سامت و اســتانداری ها نیز چاره 
کار را بازگشــت محدودیت هــای جدید 
دیــروز  کــه  تــا جایــی  می داننــد  کرونــا 
اســتانداری تهــران از توقــف فعالیــت 
مشــاغل گروه های 2، ٣ و 4 در تهران به 
مدت دو هفته خبــر داد و در عین حال 
تأکیــد کــرد کــه قرنطینه تهــران منتفی 
اســت. انوشیروان محســنی بندپی روند 
روبه شــتاب بیماری در ٣۰ استان کشور 
را حاصــل گــردش ویــروس انگلیســی 
دانســته و خواســتار اتخــاذ تصمیمــات 

کنترل بیماری شده است.
مســئوالن وزارت بهداشــت نگرانند 
وضعیتی که برای خوزستان در ماه های 
پایانی ســال ایجاد شــده بود برای همه 
٣١ اســتان کشــور تکرار شــود. اوضاع به 
قــدری وخیــم گــزارش می شــود کــه به 
گفته متخصصان حوزه سامت با پایان 
تعطیات نوروزی و بازگشــت مسافران 
منحنی ابتا و فوت، وضعیت سینوسی 
بــه خــود گرفته و با شــیب بســیار تندی 
پیشــروی می کند. نگرانی هایی از رکورد 

بی ســابقه در افزایش تعداد مبتایان و 
وخامت اوضاع بیماران بدحال آن هم 
با گذشــت تنها چند روز از آغاز رســمی 
پیــک چهــارم بــه قــدری شــدت گرفته 
کــه اعضــای کمیته هــای علمــی ســتاد 
ملــی مقابله با کرونــا و متخصص های 
پیــش رو  شــرایط  بــه  نســبت  عفونــی 
هشــدار های جــدی می دهند. مســعود 
مردانــی به اخبــار ناگــوار و تکان دهنده 
در روزهــای پیــش رو تأکیــد می کند و به 
»ایــران« می گویــد: در دو هفتــه اخیر با 
شــیب تند مبتایــان مواجه شــده ایم و 
افزایــش تصاعــدی آمــار مبتایــان بــه 
دلیــل ســرعت بــاالی ســرایت ویروس 
جهش یافته کرونای انگلیســی نســبت 
به ویروس کرونای قبلی است. در واقع 
این ویروس جهش یافتــه با 7۰ درصد 
سرعت باالتر در انتقال بیماری به افراد 
ســالم توانســته در حال حاضــر به گونه 

غالب در کشور تبدیل شود.
او ســفرهای نوروزی و دورهمی های 
عامــل  را  نــوروز  ایــام  در  خانوادگــی 
مؤثــر گــردش ایــن ویــروس می دانــد و 
در ادامــه بــه خبر پــر شــدن تخت های 
بیمارستان ها اشــاره می کند و می گوید: 
عده ای که در گذشــته بــه بیماری مبتا 
نشــده اند گمان می کنند برای همیشــه 
در ایمنی هســتند اما این طور نیســت و 

بیشــتر افرادی که به کرونای انگلیســی 
مبتــا شــده اند همان هایی هســتند که 
تاکنــون بیمــار نشــده بودنــد. چــون آن 
دســته که قبًا مبتا شــده اند در مقابل 
این ویــروس ایمنی نســبی یافته اند اما 
عمدتــاً افــرادی کرونــای بریتانیایــی را 
گرفته اند که به ویروس قبلی که جهش 
نیافته بود مبتا نشده اند و نسبت به آن 

ایمنی ندارند.
او نیز اعمال جــدی محدودیت ها و 
تعطیلی مشــاغل گروه 2 در شــهر های 
قرمز به مدت دو هفته را روندی راهگشا 
تصاعــدی  آمــار  شــدن  معکــوس  در 
مبتایان کرونــا می داند و تأکید می کند 
که همه مــردم و متولیان دســتگاه های 
دولتــی باید در اجرای دســتورالعمل ها 
کمــک کنند تــا شــاید از ایــن بحــران با 

کمترین آسیب گذر کنیم.

ë  در مشــاغل  تعطیلی  جزئیــات  اعالم 
شهرهای قرمز و نارنجی

دیــروز همچنیــن همزمــان بــا ورود 
قرمــز  محــدوده  بــه  اســتان ها  همــه 
کرونایــی، معاون کل وزارت بهداشــت 
اســامی شــهرهایی را که قرمز و نارنجی 
هستند و باید تعطیل باشند اعام کرد.

ایــرج حریرچی با اشــاره به جزئیات 
تعطیلی دوهفته ای مشــاغل گروه 2 در 

شــهرهای قرمز گفــت: به عنــوان مثال 
مشاغل گروه 2 در شهرهای قرمز حتماً 
بایــد بــه مــدت دو هفتــه از روز اعــام، 
تعطیــل باشــند. ایــن مشــاغل شــامل 
به طــور  تفریحــی  مراکــز  و  بوســتان ها 
سربســته،  و  ســرباز  پاســاژهای  کامــل، 
بازارهای سرپوشیده، تاالر های پذیرایی، 
رســتوران ها و کافی شاپ ها، استخرهای 
و  مردانــه  آرایشــگاه های  سرپوشــیده، 
زنانــه، مراکــز خریــد و فــروش بــزرگ 
کــه اصطاحاً بــه آنها مــال می گویند و 
بازارهــای موقــت شــامل بازارهــای روز 
در  کــه  مشــاغلی  دربــاره  او  محلــی.  و 
شــهرهای نارنجــی باید تعطیل شــوند 
نیز گفت: لیست مشــاغل گروه٣ که در 
شــهرهای نارنجی باید تعطیل باشند، 
شــامل تاالرهای پذیرایی، اســتخرهای 
ورزشــی،  باشــگاه های  و  سرپوشــیده 
چایخانه ها، قهوه خانه هــا و... که در کل 
ســاعات شــبانه روز باید تعطیل باشند. 
همچنیــن آموزشــگاه های موســیقی و 
زبــان با حضــور ١۰ نفر و موزه هــا و تئاتر 
و مهدهای کودک که باید در شــهرهای 

نارنجی تعطیل شوند.

ë  تأکیــد بر تعطیلــی دو هفته ای کشــور
صحت ندارد

وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
اطاعیــه ای  صــدور  خبــر  پزشــکی 
هفتــه ای  دو  تعطیلــی  لــزوم  دربــاره 
کشــور را تکذیــب کرد.به گــزارش پایگاه 
اطاع رسانی شبکه خبر، براساس اعام 
بهداشــت  معاونــت  عمومــی  روابــط 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی، هیچ گونــه اطاعیــه ای مبنــی 
لــزوم تعطیلــی دوهفتــه ای کشــور  بــر 
و همچنیــن احتمــال افزایــش تعــداد 
فوتی هــا تــا ۶۰۰ نفــر از ســوی معاونت 
بهداشــت صادر نشده اســت. براساس 
این اطاعیــه، همه اخبار و توصیه ها در 
مــورد بیمــاری کووید ١9 توســط معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت و سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعام می شود.
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   افقي: 
1- ژانري براي فیلم و سريال- چنین باري 

به منزل نمي رسد
2- نشــاني- جايي کــه قصــد و آهنگ آن کنند- تســلي 

دهنده
3- رگ هــاي خونــي بســیار ظريــف- پــول خودمــان- 

خداحافظي
4- آخريــن نماز يومیه- حرف نشــانه مفعــول- درخت 

مسواک- جايگزين »اصل«
5- نفس خسته- کیسه زر- سنگ انداز
6- عطر مايه- میهماني نوبتي!- غرور

7- جلسه و گردهمايي- فیلمي از »حامد محمدی«)روی 
پرده سینما(- فرمان

8- تأمینات فعلي- بد و زشت- چاشني مرکباتي کباب 
کوبیده

9- پول »قرقیزستان«- يکپارچگي- مخفف خاموش
10- پول »ژاپن«- آماسیدن- فرکانس

11- زيبا، خوش نما- خوش اخالق- تفاله کنجد
12- حیله- گروه، فوج- تازه- قاچ

13- سراينده- آبیاري زمستاني- هماهنگي اجزا
14- مقدمه چیني و زمینه سازي- به ديني پايبند شدن- 

کم
15- به معني بگو- مشهورترين شاعر زن ايران

 عمود ي: 
1- علم االجتماع- جدا شده

2- شهری در استان »يزد«- يمن و تبرک- ناقص نیست
3- نژاد ايراني- ايالتی در »هند«- نصیب و بخت و سهم
4- درخت تســبیح- مرکز اتــم- آتش مازنــي- زدني در 

موتور ماشین!
5- دماي زياد و سوزاننده- پادشاه- مرواريد

فــوت-  دوازدهــم  يــک  »لیختنســتاين«-  تابلــوي   -6
خوراکي از اسفناج

7- قرارگاه- انقباض عضله- ورزشگاه »اهواز«
8- سرپیچي، طغیان- کشیدني نامطلوب- گذاشتن

9- مسیر الکترونیکي- گريپ فروت- امر به آمدن
10- لغتنامه فرانسه- آرامبخش- نه عامي

11- عنصر گواتر- جعبه مقوايي- برادري
12- زرد انگلیسي- بزرگ- عبوس- کمبود، نارسايي

13- مربــوط به ادب اســت- بیمارســتاني در »تهران«- 
فوق

14- بي رونق- باران شاعر- کشیدن
15- جعل کننده- از آثار تاريخي شهرستان »دماوند«

   افقي: 
1- فیلم »مسعود جعفری جوزانی«- 

لقب »فرگوسن«
ــفاف- از عناصر  ــ ــاف و ش ــ ــتي- آبگینه ص ــ ــوه بهش ــ 2- می

شیمیايي فلزي
ــگین شهر  ــ ــربازي- مش ــ 3- کار معمول و روزانه- دوره س

قديم
ــايه  ــ ــود- دهان- کناره دريا- همس ــ ــر وقت خ ــ 4- نماز س

»انگلیس«
5- شکم بند- الشه جانور- رديف

6- تحت نظارت- مارکي بر تلويزيون بود- نت يکي به 
آخر

ــن بانکي  ــ ــاط مالي بی ــ ــي- ارتب ــ ــس ماه ــ ــو تنف ــ 7- عض
بین المللي- واحد گاو و گوسفند

8- روزانه- خارج از محوطه بازي- خطه
9- دندان آذري- شهري نزديک »خوی«- پسوند شستن

10- حرف معرفه- بي باک- ينگه دنیايي
11- تباهي ها- روزگذراني- درون دهان

ــودرو- يکي از  ــ ــپر خ ــ 12- غلبه و چیرگي- قطعه اي در س
ضماير شخصي پیوسته- شبانگاه

13- شکر- از گناهان- هوله
14- قابل درک و فهم- يک ششم- خوراکي صبحانه

ــبق و نامدار  ــ ــن اس ــ ــو- بازيک ــ ــت و ش ــ ــاروي شس ــ 15- ج
»آژاکس«

 عمود ي: 
ــره.... ما نقطه  ــ ــي- در داي ــ ــیله اي پروازي و تفريح ــ 1- وس

تسلیمیم
2- گوش کردن- معطر- نامرتب

ــاز »هند«- نوعي خشکبار- رفتن  ــ 3- شرکت خودروس
با ناز

4- نامي که به زبان ادبي پارسي نو داده مي شده- دبیر- 
برج داستاني- جشن

5- کراهت- عددي دورقمي- طرف
6- بافت اينترنتي- شهری در »هند«- فرمان مغولي

7- الي آخر- روستايي در »سرعین«- از نام هاي دختران
ــیع »گیالن«- هنرپیشه چیني-  ــ ــهر وس ــ ــومین ش ــ 8- س

شانس
9- سوغات زمستان- عنصر شیمیايي کمیاب- مزه سريع

10- دگرگون سازي- کوه »مازندران«- گدايي
11- تعجب زن- کشوري در قاره »آفريقا«- کمیاب

12- بالنگ- لنگه بار- قشون- بخشش
13- زن شوهر مرده يا طالق گرفته- حکايتگر- پر

14- بسیار روان- کشیدني در رانندگي!- شاعر ايراني سده 
چهارم

15- جمع رمز- مالک کنوني باشگاه بسکتبال »کلیپرز« 
لس آنجلس

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح
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يهشيتانايللي4

نازوستبقنمورد5

خسانيکالقتره6

ونرسکولشيالا7

داهمانناياپتچ8

دزمانگنوسنسر9

دناويديعلمات10
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سر رودخانه مال من، ته رودخانه مال تو
مديريت درازمدت خشکسالی؛ برنامه ای ملی يا محلی گرا؟

باید در دوره های 
ترسالی هم به فکر 
باشیم و مصرف را 
معقول نگه داریم. 
متأسفانه در کشور 

ما یک مدیریت 
پایدار و  همه جانبه 

وجود ندارد و این 
امر باعث می شود 

که ذینفعان مجبور 
باشند در این 

شرایط کشت خود 
را به طور قابل 

مالحظه ای کاهش 
دهند. اگر یک 

وزارتخانه مسئول 
آب بود انجام 

سیاستی یکپارچه 
کار سختی نبود 

اما وجود نهادها 
و سازمان های 

مختلف از یک طرف 
و ذینفعان از طرف 

دیگر باعث شده کار 
برای یک مدیریت 
منسجم و طوالنی 
مدت، سخت شود

باعث می شود که مسئوالن آن توجهی 
را کــه به بالهای دیگــر دارند معطوف 
بــه خشکســالی نکنند. بــرای فهمیدن 
حرکــت آرام ایــن پدیده بد نیســت به 
آمــاری کــه احــد وظیفــه رئیــس مرکز 
ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ســازمان هواشناسی به رســانه ها داده 
نگاهــی بیندازیم: »از ابتــدای مهرماه 
تاکنــون در کشــور حــدود 110 میلیمتــر 
بارش داشــته ایم که این میزان نسبت 
به ســال گذشــته 49 درصد کمتر بوده 
و از مهرمــاه تاکنون تنهــا 48 درصد از 
آب ســاالنه حاصــل از بارش ها تأمین 
شــده اســت.« بــا توجه بــه ایــن آمار و 
شروع کشاورزی در کشور، تا چند وقت 
دیگر کفگیر سدها به کف زمین خواهد 
خــورد و تــازه آن زمــان همــه از خواب 

بیدار خواهند شد.
عمــران  دکتــرای  رحیم پــور  نــدا   
آب  منابــع  مدیریــت  و  مهندســی 
معتقــد اســت: »بایــد در این شــرایط 
مدیریــت ریســک و بحــران را جــدی 
بگیریــم. باید جلســاتی کاربردی برای 
ســازگاری با کم آبی تشــکیل شــود. ما 
مدیریت ریسک نداریم و اگر مدیریتی 
مدیریــت  بــه  معطــوف  فقــط  باشــد 
بحران اســت.« او با اشــاره به تأسیس 
برخــی مراکز تحقیقاتــی در این زمینه 
می گوید: »تأســیس مراکز پژوهشــی و 
کار مطالعاتی به تنهایی کافی نیست، 
باید این نتایج به اطالع مردم برسد تا 
آگاهی بخشی انجام شود و حساسیت 
مــردم بــاال بــرود. از ایــن طریق اســت 
که کشــاورز ما متوجــه ارزش هر قطره 
آبی می شــود که مصــرف می کند و اگر 
کشــاورز ما قیمت واقعــی آب را بداند 
مطمئنــًا مشــکالت کمتــری خواهیــم 

داشت.«
رحیم پــور هــم ماننــد رئیســی معتقد 
در  یکپارچــه ای  مدیریــت  اســت 
مدیریــت آب وجود ندارد تا هم منابع 
بهینــه  و  درســت  را  مصــارف  هــم  و 
مدیریــت کند. او با اشــاره بــه مصرف 
باالی بخــش کشــاورزی می گوید: »در 
کشــاورزی با توجه به راندمــان پایینی 
کــه مــا داریــم یــا بایــد راندمــان را باال 

ببریــم کــه آب مصرفــی مفیــد باشــد 
را  کشــاورزی  محدوده هــای  اینکــه  یــا 
کم کنیــم. ما باید از برداشــت بی رویه 
منابع  آب زیرزمینــی جلوگیری کنیم، 
چاه هــای غیرقانونــی را ببندیــم و بــه 
چاه هــای مجوزدار هم از طریق نصب 
کنتور، اجازه میزان مصرف مشــخصی 
را بدهیــم. همه اینها اگر انجام بشــود 
کنیــم.«  عبــور  بحــران  از  می توانیــم 
رحیم پــور عواقب رها شــدن مدیریت 
آب را فاجعــه بار می دانــد و از تجارب 

کشورهای پیشرفته می گوید.
رحیم پور تدوین ســندهای ملی و بعد 
از آن اجرای درســت آنهــا را الزمه کم 
شدن آسیب های خشکسالی می داند: 
»یکــی از مهم ترین مســائل در تدوین 
سندهای ملی مشارکت خود ذینفعان 
در تدوین ســند اســت. در پروژه تاالب 
جازموریــان کــه مــن مدیریــت علمی 
طرح را داشــتم  قــرار بود بــا اقداماتی 
تــاالب را از وضعیــت موجــود و  ایــن 
خشــک شــدن نجات بدهیم. در ســند 
جازموریــان  تــاالب  مدیریــت  جامــع 
در  ذینفعــان  مشــارکت  از  مــا  وقتــی 
تدوین ســند اســتفاده کردیم به نتایج 
خوبــی رســیدیم چــون افــراد بومــی، 
و  ای  منطقــه  آب  کشــاورزی،  جهــاد 
محیــط زیســت در ایــن کار مشــارکت 
کردند و وقتی خودشان دخیل هستند 
مطمئنًا احســاس مســئولیت بیشتری 

دارند.«
بــرای درک تبعــات خشکســالی بایــد 
ســری به حاشــیه شــهرهای بزرگ زد. 
جایی کــه مردمی روســتایی مجبور به 
ترک زمین های آبا و اجدادی شــده اند 
و تــن بــه قواعــد شهرنشــینی داده اند. 
آنهــا را می تــوان از تهــران تا مشــهد و 
بیرجند و زابل دید؛ کشاورزانی که حاال 
ســرخورده و رها شــده دور میدان های 
شــهر می ایســتند تا به کارگری روزمزد 
برونــد. مــردان و زنانی که نه در شــهر 
کــه در رؤیــای روزی زندگــی می کننــد 
زمین هــای  بــه  برگردنــد  دوبــاره  کــه 
کشاورزی و بوی خاک باران خورده در 
سرشــان بپیچد و عصر خسته به خانه 

برگردند.

گذشــته  ســال   30 در  کــه  آب هایــی 
وســیله  بــه  غیرمتعارفــی  به صــورت 
چاه های بی شــماری در ســطح کشــور 
مصرف شده است: »باید در دوره های 
ترســالی هم بــه فکر باشــیم و مصرف 
را معقــول نگــه داریــم. متأســفانه در 
کشــور ما یــک مدیریــت پایــدار و همه 
جانبــه وجــود نــدارد و ایــن امــر باعث 
می شــود کــه ذینفعــان مجبور باشــند 
در ایــن شــرایط کشــت خــود را به طور 
قابــل مالحظــه ای کاهــش دهنــد. اگر 
یــک وزارتخانه مســئول آب بود انجام 
سیاســتی یکپارچه کار ســختی نبود اما 
وجــود نهادها و ســازمان های مختلف 
از یک طــرف و ذینفعان از طرف دیگر 
باعــث شــده کار بــرای یــک مدیریــت 
ســخت  مــدت،  طوالنــی  و  منســجم 

شود.«
رئیســی اردکانــی معتقــد اســت یکــی 
را  مصــرف  می توانــد  کــه  راه هایــی  از 
در خشکســالی و ترســالی کنتــرل کنــد، 
گذاشتن کنتور روی تمامی چاه های آب 
اســت: »2 ســال پیش محاســبه شد اگر 
روی همه چاه ها کنتــور بگذاریم اندازه 
ساخت یک سد هم هزینه برنمی دارد. 
با این همه می گوییم کنتور را خود زارع 
بگذارد در حالی که معلوم اســت زارع 
عالقــه ای به این کار ندارد. با این روش 
حتی کســی کــه در کنار منبع آب اســت 
هــم نمی تواند به صورت بی رویه از آب 
برداشــت کند؛ کاری که باعث می شود 
آب به پایین دســت نرسد. با این روش 
حتــی در دوره های پــر آب هم می توان 
برداشــت  از  و  کنتــرل  را  آب  مصــرف 
بی رویــه آن جلوگیــری کــرد.« او یکــی 
از اشــتباهات مدیریــت آب را اســتانی 
منطقــه ای  آب  ســازمان های  کــردن 
می داند: »متأسفانه این کار غیرعلمی 
به علت فشــارهای سیاســی انجام شد 
امــا خوشــبختانه در حــال تغییــر رویــه 
اســت. مــا بایــد در مدیریــت آب نــگاه 

حوزه ای داشته باشیم.«
خشکســالی بالیی خزنده و آرام اســت 
که باعث ویرانی و خسارت اقتصادی و 
اجتماعی می شود اما بدون سر و صدا 
و لــرزه و غــرش. شــاید همین مســأله 

دو ســال پیــش بــود کــه عکس هایی از 
خــورده  بــاران  و  سرســبز  دشــت های 
فالت ایران دســت  به  دســت می شــد؛ 
دشــت هایی کــه چند ســالی بــود رنگ 
روشــن بهار را بــه خود ندیده بــود و به 
لطف بارندگی سیل آســا نوید روزهای 
بهتــری مــی داد. کارشناســان از شــروع 
ترسالی ســخن گفتند و به نظر می آمد 
کابوس خشکســالی بــه تاریخ هــزاران 
ســاله خــود پیوســته بود تــا اینکــه پاییز 
و زمســتان ســال گذشــته از راه رســید، 
هرچنــد  بــارش.  میــزان  کمتریــن  بــا 

همچنــان این امیــدواری بود که شــاید 
مانند ســه ســال گذشــته بارندگی ها به 
بهار موکول شــود که نشــد. حــاال »احد 
وظیفــه« رئیس مرکز ملی خشکســالی 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، 
از خشکســالی شــدید در بیشــتر نقــاط 
کشــور خبر داده و گفته است: »آثار کم 
 بارشــی را بــزودی روی ســدهای کشــور 

خواهیم دید.«
خبر خشکســالی برای کشوری که روی 
کمربنــد خشــک کره زمین قــرار گرفته 
خبــر تــازه ای نیســت. تاریــخ ایــران پر 
آســمانش  کــه  اســت  ســال هایی  از 
دســت آشــتی بــه زمیــن نــداده و ایــن 

اتفــاق باعــث خســارت ها و تغییراتــی 
بنیادین در زندگی مردم شــده اســت؛ 
کوچ هــای دســته جمعی، جابــه جایی 
و  روســتاها  شــدن  خالــی  جمعیــت، 
تنش های آبی بین شهرهای همسایه، 
اســت.  خشکســالی  اثــرات  از  بخشــی 
عزت اهلل رئیســی اردکانی اســتاد رشته 
زمیــن  علــوم  بخــش  هیدروژئولــوژی 
دانشــگاه شــیراز معتقد اســت: »حتی 
در دوره های  ترســالی هم امکان وقوع 

خشکسالی وجود دارد.«
بــا  مقابلــه  در  مــردم  فرهنــگ  از  او 
خشکسالی در ســال های دور می گوید، 
از  فــرار  بــرای  مــردم  کــه  روزگاری  از 

قحطــی در دوران کــم آبی گنــدم را در 
ظرف هایــی بــزرگ نگهداری و ســعی 
میهمانــی  و  ولخرجــی  از  می کردنــد 
خــودداری  گرفتــن  عروســی  و  دادن 
کننــد: »حــاال مــردم انتظــار دارنــد در 
دوران خشکســالی و ترســالی بــه یــک 
اندازه درآمد داشته باشند. خشکسالی 
باعث شــده در کشــورهای دیگر مردم 
به ســمت بیمه کــردن زمین های خود 
بروند تا در دوران کم آبی به مشکالت 

شدید اقتصادی برخورد نکنند.«
راه هــای  از  یکــی  اســت  معتقــد  او 
خشکســالی  بــا  مقابلــه  زیربنایــی 
مدیریــت آب هــای زیرزمینــی اســت. 

محمد معصوميان
گزارش نویس



آغاز پویش مردمی انتخابات بدون پوستر
ایران زمین - در آســتانه شــروع فعالیت های انتخاباتی سال 1400، پویش 
مردمی»انتخابات بدون پوستر« از سر گرفته شد. این پویش، نخستین بار 
در ســال 1۳۹۶ و بــه ابتــکار آرش بامدادیــان هنرمند فعــال اجتماعی، در 

قالب کمپینی زیست محیطی اعالم موجودیت کرد.
بر اســاس این گزارش، تاکنون جمعی از هنرمندان، فعاالن اجتماعی 
و کنشــگران سیاســی، حمایــت خــود را از دور جدیــد فعالیــت این پویش 
اعالم کرده اند.نادر مشایخی )آهنگســاز(، محمدجواد حق شناس )فعال 
سیاســی(، فریــدون رضــوی )روزنامه نــگار(، غالمعلــی دهقــان )فعــال 
سیاســی(، جــالل صــدری )فعــال اجتماعــی(، ژالــه صادقیــان )مجری و 
گوینده رادیو(، بامداد جویباری )نویسنده، شاعر و محقق( از جمله کسانی 

هستند که در سه روز نخست ازسرگیری این کمپین به آن پیوسته اند.
پویش مردمی انتخابات بدون پوســتر، با یادآوری مسئولیت اجتماعی 
کاندیداهــا از آنــان و طرفــداران شــان می خواهــد بــرای حفــظ درختــان 
 و محیــط  زیســت از مصــرف بی رویــه  کاغــذ و چــاپ پوســتر امتنــاع کننــد.

در همیــن رابطــه آرش بامدادیــان در مصاحبــه ای بــا خبرنــگار ما گفت: 
مطابــق بــا این دیدگاه، تأثیر قطع یک درخت در هــر کجا که اتفاق بیفتد، 
فقط محدود به محیط زندگی یک شــخص یا یک خانواده یا یک شــهر یا 
 کشور نیست و تأثیر آن بر کل اکوسیستم زمین قابل اندازه گیری خواهد بود.

بامدادیــان ضمــن تأکید بــر غیرسیاســی و فراجناحــی بودن ایــن پویش، 
افزود: از کســانی که قرار اســت مســئولیت اداره  یک روستا، شهر یا کشور را 
بــر عهــده گیرند فارغ از آنکه به کدام حزب، جریان یا گروه سیاســی تعلق 
فکــری دارند، انتظار می رود با امتناع از چاپ پوســترهای کاغذی، احترام 
خود را به محیط زیست و سرنوشت بشر نشان داده و به این ترتیب اولین 

تصمیم مدیریتی خود را در جهت خیر عمومی جامعه بردارند.

استان همدان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت
 همدان - استاندار همدان گفت: ۹ شهرستان این استان در وضعیت قرمز 
و شهرســتان اســدآباد در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت که با توجه 
به روند افزایش شمار بیماران در روزهای آتی وضعیت اسدآباد نیز قرمز 

می شود.
به گزارش ایرنا، سیدســعید شــاهرخی در نشســت اضطــراری اعضای 
ســتاد مدیریت کرونا همدان بیان کرد: آنچه هم اینک در کشــور و اســتان 
همــدان رخ داده وضعیــت بســیار خطرناکــی اســت هــر چند ریشــه موج 
چهــارم شــیوع ویــروس کرونــا مربــوط بــه خــارج از کشــور و مــوج فراگیــر 
جهانــی اســت. وی اضافــه کــرد: ایــن مــوج بــا ایــام نــوروز و خریدهــای 
نــوروزی و دیــد و بازدیــد نــوروزی متقــارن شــده و مــا را دچــار حرکــت 
آسانســوری در جهــش ویــروس کرونــا کــرد بــه گونــه ای کــه هر روز شــمار 
مراجعان بســتری و ســرپایی به اورژانس بیمارســتان ها در حــال افزایش 
 اســت و بایــد منتظــر فوتی هــای بیشــتر در هفته هــای آینــده نیــز باشــیم.

اســتاندار همــدان اظهــار داشــت: گزارش هــای دریافتــی مؤیــد وضعیت 
نگران کننده اســتان همدان اســت به گونه ای که همه شهرســتان های این 
استان به جز اسدآباد وضعیت قرمز پیدا کرده و هم اینک خطرناک ترین 

شرایط ممکن را در همدان شاهد هستیم.

محیط  زیست مازندران مجوزی برای ساخت 
جزیره مصنوعی صادر نکرده است

نوشهر- محیط  زیست مازندران اعالم کرده که تاکنون هیچ مجوزی برای 
ساخت جزیره مصنوعی در دریای خزر صادر نکرده و درباره موضوع ایجاد 
 چنین جزیره ای در محدوده آب های ساحلی نوشهر هم درخواستی دریافت
نشــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، ســاخت جزیــره مصنوعــی در محــدوده 
ســاحلی نوشهر را اخیراً شــهرداری این شهر مطرح و اعالم کرد که بزودی 
کار ســاخت آن بــا مشــارکت ســرمایه گذار قطــری آغــاز می شــود، اگــر چه 
اظهــار نظر شــهردار نوشــهر در این 
واکنــش منفــی  بــا  بالفاصلــه  بــاره 
فنــی  توانایــی  بعــد  از  کارشناســان 
برخــی  و  اقتصــادی مواجــه شــد  و 
از کارشناســان هــم بــر ایــن اعتقــاد 
بودند که شــهرداری قبل از دریافت 
وعــده  نمی توانــد  الزم  مجوزهــای 
اجرای چنیــن پروژه هایــی را بدهد، 
ولی شــهردار نوشــهر مدعی شد که 
مجــوز و موافقــت اولیه این طرح را از اداره کل ســازمان بنادر و دریانوردی 
اســتان مازنــدران و میراث فرهنگی و گردشــگری اخذ کرده اســت. رئیس 
روز  مازنــدران  زیســت  محیــط   کل  اداره  دریایــی  زیســت  محیــط   اداره 
چهارشــنبه به خبرنگار ایرنا گفت: شــهرداری نوشهر تاکنون برای دریافت 
مجوزهای زیســت محیطی درخواســتی را برای این اداره کل ارسال نکرده 

است.  

مدارس خوزستان سبز می شوند
اهواز - طرح مدارس ســبز تاکنون برای پنج مدرســه قدیمی در خوزستان 
اجرا شــده اســت. به  گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما مدیرکل نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس خوزســتان گفت: در ســطح کشــور، هنــوز هیچ 
ارگانی رسماً ساختمان های سبز را اجرا نکرده است، اما سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس احداث این ســاختمان ها را در اولویت قرار داده 
اســت. علــی قربانــی افزود: در حــال حاضر طــرح مدارس ســبز به منظور 
کاهش مصرف انرژی برای پنج مدرســه قدیمی در خوزســتان اجرا شــده 
اســت.  همچنیــن یک پــروژه در اهواز تصویب شــده که بــه محض تأمین 

اعتبار، اجرا خواهد شد. 
وی گفت: یک پروژه ۲۴ کالسه با عنوان مدرسه سبز با پیشرفت ۶0 درصدی 
در حال اجرا است و امیدواریم که سال 1۴00 تکمیل شود. مدرسه سبز عالوه 
بر ارائه دروس الزم به دانش آموزان، به آنها روش های ســازگاری با محیط 
زیســت را هم آمــوزش می دهد و دانش آموزان یــاد می گیرند تا جهان را به 

سمت آینده ای سالم تر، پاک تر و پایدار سوق دهند.

قرارداد واگذاری بخشی از پهنه های جنگلی و 
مرتعی اردبیل متوقف شد

اردبیل - رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل از توقف قــرارداد واگذاری و 
احاله مدیریت هزار و 1۵0 هکتار از پهنه های جنگلی و مرتعی مناطق 

 دریاچه سو ها و جنگل های فندقلو اردبیل با ورود دستگاه قضایی خبرداد.
بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما ناصــر عتباتــی اظهارکرد: ایــن قرارداد 
واگذاری مربوط به یک شــرکت بود که توســط دادگســتری اســتان اردبیل و 

شورای حفظ حقوق بیت المال لغو شد.
محافظــت  نــگاه  بــا  موضــوع  بررســی  جهــت  الزم  دســتورات  افــزود:  او 
از پهنه های جنگلی و ذخیره گاه های ژنتیک مناطق سو ها و فندقلو خطاب 

به دادستان مرکز استان و بازرس کل استان صادر شده است.
وی صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال را یکی از مهم ترین برنامه های 
دادگســتری اســتان اردبیل ذکر کرد. اســتان اردبیل یک میلیون و ۵0 هکتار 

مرتع ییالقی، قشالقی و میان بند و ۶۵ هزار هکتار جنگل دارد.

زهرا کشوری 
خبر نگار

 زهره افشار 
خبر نگار

هرچنــد کمبــود بارش هــا در ماه هــای 
پایانی ســال ۹۹ در ۳1 اســتان کشور خبر 
از کاهــش بارش ها نســبت به وضعیت 
نرمــال مــی داد ، امــا کاهــش شــدید را 
بارش در فروردین ماه جاری، مهر تأیید 
بــر وجود خشکســالی شــدید در ســطح 
کشــور بویژه استان های جنوبی و جنوب 

شرقی می زند.
آمــار ارائــه شــده از ســوی مرکز ملی 
اقلیــم و مدیریــت بحــران خشکســالی 
نشــان می دهد در ســال آبی جــاری )از 
اول مهرماه ۹۹( تــا روز 16 فروردین ماه 
جــاری میــزان بارشــی کــه در کل کشــور 
آمــده نســبت بــه بلندمــدت ۳0 ســاله 
۳1.۳درصــد کمبــود دارد و مــا در همه 
استان ها با کمبود بارش مواجه هستیم. 
امــا میــزان کمبــود بارش هــا در برخــی 
استان ها مانند هرمزگان با 78.5 درصد 
کمبــود بــارش، سیســتان و بلوچســتان 
بــا 7۳.۳درصد کمبــود بــارش، کرمان 
58.6 درصــد کمبــود بارش، خراســان 
جنوبــی بــا 4۹.1 درصد کمبــود بارش و 
فــارس بــا 4۳.8 درصد کمبــود بارش، 
وضعیــت بحرانی و نگــران کننده ای به 
لحاظ خشکسالی دارند. »احد وظیفه«، 
اقلیــم ومدیریــت  رئیــس مرکــز ملــی 
بحران خشکسالی به »ایران« گفت: این 
آمار وجود خشکســالی شــدید در کشور 
بویژه اســتان های جنوب وجنوب شــرق 

را تأیید می کند. 
از ســوی دیگر فروردیــن ماه معمواًل 
پایــان ســال آبی بــرای برخی اســتان ها 
مانند هرمزگان به شــمار مــی رود بدین 
معنــی کــه پــس از آن وتــا پایــان ســال 
آبــی)اول مهــر 1400( دیگــر بارشــی در 
ایــن اســتان ها اتفاق نمی افتــد و این در 
حالــی اســت که مــا در روزهــای آغازین 
ســال 1400 بــا کمبــود شــدید بــارش در 
کل کشــور روبه رو بودیم. به گفته وظیفه 
از ابتــدای فروردیــن مــاه جــاری تــا روز 
16 فروردیــن میانگیــن بارش در کشــور 
۲.۹ میلیمتــر بــوده کــه ایــن میــزان در 

میانگیــن بلنــد مــدت ۳0 ســاله در این 
16 روزه ۲0.۳ میلیمتــر بــوده و این رقم 
حاکی از کاهــش 85.5 درصدی میزان 
بارش در کل کشــور اســت و این مســأله 
وقتــی برای ما نگران کننده می شــود که 
بدانیــم بارش های رگبــاری بهار در کنار 
ذوب شــدن تدریجی برف ها در نهایت 

به پرشدن نسبی سدها منجر می شد. 
وظیفــه تصریح کرد: پیش بینی های 
مــا نشــان می دهــد امســال مــا نتوانیم 
بــه وضعیــت مطلــوب در ذخیــره آب 
سدها برســیم. وی افزود: اما باید گفت 
وضعیت خشکسالی در هرمزگان بسیار 
ناگــوار اســت وما درســال آبی جــاری تا 
روز 16 فروردیــن ماه تنهــا 11.۹ میلیمتر 
بــارش در هرمزگان داشــته ایم واین در 
حالــی اســت کــه در میانگین ۳0 ســاله 
ایــن  در  بــارش  میلیمتــر   1۳6 حــدود 
اســتان رخ مــی داده که حاکــی از کمبود 
۹1 درصدی بارش در این اســتان اســت 
و چــون هرمــزگان پــس از فروردین ماه 
بارشی ندارد این آمار نهایی برای پایان 

سال آبی آن است.
وظیفه خاطرنشــان کــرد: البته ما در 
سیســتان و بلوچســتان هــم وضعیــت 
مناســبی نداریم چراکه از اول مهر ۹۹ تا 
روز 16 فروردین ماه 1400 میزان بارشی 
کــه در کل ایــن اســتان بــه ثبت رســیده 
5.۲ میلیمتــر بــوده که حاکــی از کمبود 
۹۳ درصــدی میــزان بــارش نســبت به 

بلندمدت است. 
پایتخــت نشــینان هــم با کمبــود 16 
درصــدی بارش هــا روبــه رو بوده انــد که 
بــا توجــه بــه تراکــم جمعیتــی تهــران 
کــرد:  تأکیــد  وی  اســت.  حائزاهمیــت 
مســئوالن و مردم بایــد این نکته رامورد 
توجه قرار بدهند که چون ما در سال های 
متوالی برداشت های نامتعارف از منابع 
آب زیرزمینی داشــته ایم حتی اگر باران 
در کشــور نرمال هم باشــد ما باز مشکل 
خواهیم داشت.  وی همچنین تصریح 
کرد: درســت اســت که ما در خوزســتان 
با کمبــود ۲۹ درصــدی بارش ها مواجه 
بوده ایم ولی نکته قابل توجه این است 

که خوزســتان آب رودخانه ها و سدهای 
خــود را از اســتان های باال دســت مانند 
ایالم، لرستان و کرمانشاه تأمین می کند 
که خود آنها وضعیت مناســب بارشــی 
نداشته اند. به عنوان مثال ما در لرستان 
۳۳۹ میلیمتــر بــارش داشــته ایم و این 
در حالی اســت که این اســتان نسبت به 
بلندمــدت هنــوز 1۳7 میلیمتــر کمبود 
بــارش دارد که این میزان کمی نیســت 
و به اندازه بارش ســاالنه کرمان اســت. 
 4۳ کاهــش  بــا  کرمانشــاه  همچنیــن 
نرمــال مواجــه  از وضعیــت  درصــدی 
بوده که این مســأله می تواند به کم آب 
شدن سدکرخه دامن بزند از سوی دیگر 
ما در اســتان پرآبــی مانند چهارمحال و 
بختیاری که سرچشمه زاینده رود است 
نیــز بــا مشــکل روبــه رو هســتیم و آمــار 

حاکــی از کاهش ۳1درصــدی بارش ها 
و ۲8 درصــدی بارش ها در خود اســتان 

اصفهان نسبت به بلندمدت است. 
رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران 
خشکســالی گفــت: همــه ایــن آمــار در 
اختیار مســئوالن کشــوری و استانی قرار 
گرفتــه تا بتواننــد برنامه ریزی مناســبی 
داشته باشند. وی تأکید کرد: خشکسالی 
پدیده ای اســت کــه با جغرافیــای ایران 
گــره خــورده و بــرای مــا یکــی از بالیای 
تاریخی و بلندمدت به شمار می رود. لذا 
ما باید رفته رفته با آن ســازگار تر شویم. 
در عین حال خشکســالی که ما در سال 
1400 با آن روبه رو هســتیم خاص ایران 
نیست و کشورهای همسایه و منطقه نیز 
مانند افغانســتان، تاجیکســتان، عراق، 
ســوریه و حتی ترکیــه با درجاتــی از این 

مخاطره روبه رو هستند.
ë کاهش 19 درصدی ذخیره آب سدها 

شــرکت  گــزارش  حــال  همیــن   در 
مدیریــت منابــع آب ایــران از وضعیت 
مخــازن 1۹8 ســد در حــال بهره برداری 
کشور حاکی اســت میزان آب ورودی به 
ســدها از ابتدای ســال آبی جــاری )اول 
مهــر مــاه ۹۹( تا تاریــخ 1۳فروردین ماه 
1400 معــادل 1۹.8 میلیارد مترمکعب 
بوده که نسبت به آورد سال گذشته آبی 
در همیــن بازه زمانی حــدود ۳4درصد 
از ســوی دیگــر  کاهــش داشــته اســت. 
میزان خروجی آب ســدها نیز با کاهش 

۳۳درصدی روبه رو بوده است. 
مخــازن  آب  موجــودی  درمجمــوع 
سدها نســبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته 1۹ درصد کاهش داشته است.

ë بحران دوباره آب در خوزستان
رابعــی«،  »فــراز  حــال  همیــن   در 
معــاون مطالعات جامع آب، ســازمان 
آب و برق خوزستان به »ایران« گفت: از 
آغاز سال آبی جاری تاکنون میزان آورد 
آب بــه حوضه هــای آبــی اســتان کمتــر 
از انتظــار بــوده و کاهــش قابــل توجهی 
نســبت به شــرایط نرمــال دارد. وی این 
کاهش را حــدود ۲7 درصد اعالم کرد و 
نسبت به وقوع خشکسالی در خوزستان 

هشدار داد.
به گفتــه وی آورد آب حوضــه کرخه 
بــا کاهــش ۳۳درصــدی، دز بــا کاهش 
۳7 درصــدی و مــارون بــا کاهــش ۲5 
درصدی روبــه رو بوده اســت. وی تأکید 
کــرد: کاهــش میــزان بارش هــا و به تبع 
آن کاهش ورود آب به سدها را به دنبال 
داشــته و نشان می دهد امســال شرایط 
مناسبی در خوزستان نخواهیم داشت. 
تابســتان  یــک  مــا  انتظــار  متأســفانه 
خشک همچون سال ۹7 است که برای 
محدودیــت برخــی کشــت ها بــا جهــاد 

کشاورزی تدابیری اتخاذ شده است. 
ë  کاهش 99 درصدی آورد آب

رودخانه های سیستان و بلوچستان
 از ســوی دیگر »محمد دلمردانی«، 
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
سیستان و بلوچستان به »ایران« گفت: 
در حال حاضر 48 درصد حجم مخازن 
ســدهای اســتان پرشــده کــه نســبت به 
بازه زمانی مشــابه در ســال آبی گذشته 
بــا کاهــش ۲6 درصــدی روبه رو اســت. 
وی تأکیــد کــرد: سیســتان و بلوچســتان 
با وســعت 11درصــدی از کل مســاحت 
کشــور اقلیــم خشــکی دارد و متوســط 
بارش ساالنه آن در حد 10۳ میلیمتر با 

تبخیر زیاد است. 
وی افزود: آمــار نگران کننده کاهش 
اســت.  اســتان  رودخانه هــای  آب  آورد 
به گفته وی در ســال آبــی جاری تاکنون 
آورد آب رودخانه های اســتان نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل از آن با کاهش 
۹۹ درصــدی روبه رو بوده که قابل تأمل 

است.

شــکارچیان بــه محیطبانــان مهدی 
مجلــل و میکائیل هاشــمی تیر خالص 
محافظــان  محیطبــان  دو  ایــن  زدنــد. 
آهوهــای منطقــه حفاظــت شــده فیله 
خاصه زنجان بودند. عصر روز دوشــنبه 
هفتــه جــاری محیــط  زیســت به انــدازه 
دو محیطبــان جــوان تنهــا شــد. بــا این 
حادثه تلخ تعداد شــهدای محیطبان و 
جنگلبــان در چهار دهه گذشــته به 1۶0 

نفر رسید.
در ۴0 ســال گذشــته بیش از ۴00 نفر 
از محیطبانــان نیــز مضــروب ، مجروح 
و دچــار نقص عضــو دائم شــده اند؛ اما 
چگونگــی شــهادت ایــن دو محیطبــان 
در زمــره تلخ تریــن اتفاقاتــی اســت کــه 
چشــم  بــه  ایــران  محیــط  زیســت،  در 
دیــد. هرچنــد داســتان تلــخ و دردناک 
محیطبانان و جنگلبانانی که خودشــان 
را فدای جنگل های هیرکانی و زاگرسی، 
مرال هــا و شــوکاها، یوزهــا و پلنگ هــا، 
آهوها و جزیره کبک ها و تیهو  و... کردند، 
کم نیســت. هنوز جامعه نحوه شهادت 
تلــخ »ناصر پیروی« محیطبان و رئیس 
نبــرده  خاطــر  از  را  ماســال  جنگلبانــی 
اســت. در آن حادثه تلــخ مافیای چوب 
او را ربــود و بــا آنکــه اســلحه داشــت اما 
گــردن او را با تیــغ تیز موکت بری  برید تا 
او را زجرکــش کند. ناصــر پیروی حاضر 
نشــده بود بــا آنها بــرای قطــع درختان 

جنگل های هیرکانی کنار بیاید.
به رگبــار بســتن جنگلبان  تالشــی 
رشــید غفاری جلوی چشم خانواده اش 
را در  کــه دختــر کوچکــش  و در حالــی 
آغــوش داشــت را هــم  هرگــز راش هــا 
فرامــوش  هیرکانــی  شمشــاد های  و 
نکرده اند. هنوز صدای صفیر گلوله های 
شــکارچیانی  کــه چهــار جنگلبــان را در 
کرمانشــاه بــه رگبــار گلولــه بســتند و هر 
4 نفــر را بــه قتــل رســاندند بــه گــوش 
می رســد. هنــوز هــم کابــوس خانــواده 
رئیس اداره منابع طبیعی ایالم افرادی 
اســت که وارد خانه شــان می شــوند و با 
پرتاب نارنجک آنها را راهی بیمارستان 
می کننــد. همیــن چنــد مــاه پیــش بــود 
کــه افــرادی بــه زانــوی امیــن هادی پــور 
محیطبان منطقه گتوند شــلیک کردند. 

او بــرای همیشــه پایش را از دســت داد. 
آن افراد برای کشــتن محیطبان دیگری 
آمدند اما وقتی او را نیافتند همکارش را 
با گلوله زدند. داســتان تلخ محیطبانان 
و جنگلبانــان ایــران در ســال 1400 با تیر 
خالصی که به پیشانی مهدی و میکائیل 

زدند، ادامه دارد.
شــکارچیان در کمــال نابــاوری پیکر 
مجروح آنها را از ماشین پیاده می کنند و 
به آنها تیر خالص می زنند. شــکارچیان 
شــروری که ســالح جنگــی داشــتند. آن 
شــب تلــخ محیطبانــان موفــق بــه پیدا 
کــردن مهــدی و میکائیــل نمی شــوند.
سحرگاه روز سه شــنبه یکی از اکیپ های 

جســت وجو، خــودروی محیــط  زیســت 
را در جــاده ای فرعی می بینــد. وقتی به 
خــودرو نزدیــک می شــود متوجــه پیکر 
بی جــان دو محیطبان و حضور یک فرد 
مشــکوک در محل حادثه می شــوند. به 
گزارش ســایت خبــری دیده بان محیط 
او  بالفاصلــه  مأمــوران  ایــران،   زیســت 
را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی تحویل 

می دهند.
ادعــا  بازجویی هــا  در  مظنــون  فــرد 
می کنــد کــه در قتل محیطبانان نقشــی 
نداشــته امــا از طــرف قاتالن بــرای پاک 
کردن آثار جرم به محل حادثه فرستاده 
شده است. با شناسایی قاتالن، مأموران 

پلیس اطالعات زنجان برای دستگیری 
آنهــا عــازم روســتای محل سکونتشــان 
می شــوند. دو شکارچی که از افراد شرور 
هســتند بــا نیروهــای پلیــس نیــز درگیر 
شــده و دســت یکــی از مأمــوران را نیــز 
می شــکنند.متخلفان ســعی داشــتند با 
ریختن بنزین روی مأموران آنها را آتش 
بزننــد کــه پــس از درگیــری طوالنــی در 
نهایت دستگیر می شوند. متهمان چند 
ســاعت پس از انتقال بــه پلیس آگاهی 
به درگیری مسلحانه و قتل محیطبانان 

اعتراف می کنند.
خانــه  از  بازرســی  در  همچنیــن 
متهمان، سه اسلحه شکاری و مقادیری 

گوشــت شــکار متعلق بــه آهو کشــف و 
ضبط شــده اســت؛ متأســفانه شهادت 
مظلومانــه ایــن دو محیطبان نــه اولین 
حادثه تلخ محیط  زیست ایران است نه 
آخرین  آن خواهد بود. آمار محیطبانان 
و جنگلبانان کشــته شــده در ایران در ۴0 
ســال گذشــته چنــد برابر کشــوری چون 
امریــکا اســت. ایــن کشــور وســیع در ۹0 
ســال گذشــته تنهــا ۲۵ محیطبــان را از 
دســت داده کــه علت مــرگ ۹۵ درصد 
آنان نیز حوادث و سوانح بوده  است؛ در 
حالــی که در امریکا شــهروندان به انواع 
و اقسام سالح های گرم دسترسی دارند. 
مهدی مجلل و میکائیل هاشمی اولین 
محیطبانانی  نیســتند که با سالح جنگی 
زیســت  محیــط   از  شــکارچیان  توســط 
ایــران گرفته می شــوند؛ ســالح هایی که 
مبدأ آنها را همسایه های شرقی و غربی 
پاکســتان  و  عــراق  افغانســتان،  چــون 
می دانند. تعداد محیطبان ها کم اســت 
و شــکارچیان بی رحــم در کمیــن آنهــا 
با وجــود قوانیــن مصــوب،  نشســته اند. 
محیطبان هــا شــکار می شــوند تا بــا تیر 
خــالص، محیــط  زیســت به عــزای آنها 

بنشیند. 
ســاعت  ها  آنهــا  بی جــان  پیکــر 
شــده  حفاظــت  مناطــق  و  بیابــان  در 
بــرای  حتــی  شــکارچیان  و  می مانــد 
پاک کــردن ردپــای خودشــان، افــراد را 
اجیــر می کنند. ســال ها پیــش در دوران 
احمدی نــژاد یکــی از مدیــران ســازمان 
محیط  زیســت که در جمع محیطبانان 
مــا  گفــت:  مــی  می کــرد،  ســخنرانی 
برنامــه داریــم بــرای گشــت در مناطق 
بگذاریــم. اختیارتــان  در   هلی کوپتــر 
بلنــد  را  دســتش  محیطبانــان  از  یکــی 
کــرد و گفــت: »آقا بــه ما پوتیــن بدهید، 
هلی کوپتــر پیشــکش!« اما آنهــا پهپاد و 
هلی کوپتر می خواهند. این اسلحه هایی 
که دســت محیطبان هاســت فقط جان 

آنها را می گیرد. 
اگــر شــکارچی را بزننــد، قصــاص 
پهپــاد  کشــته.  نزننــد  اگــر  می شــوند 
می خواهنــد و تجهیزاتــی کــه بتواننــد 
آنهــا را در حیــن تعقیــب و گریز رصد 
کننــد تــا شــکارچیان آنهــا را بــه جاده 
بــر  خــالص  تیــر  و  نکشــانند  خلــوت 

سرشان نزنند.

1400 سال  در  خشکسالی  خطر  زنگ 
استان های دارای تنش آبی تا 91 درصد نسبت به سال گذشته کمبود بارش داشته اند

رئیس مرکز ملی اقلیم ومدیریت بحران  خشکسالی : از ابتدای 

فروردین ماه جاری تا روز 16 فروردین میانگین بارش در کشور 2.9 

میلیمتر بوده که این میزان در میانگین بلند مدت 30 ساله در این 16 

روزه 20.3 میلیمتر بوده و این رقم حاکی از کاهش 85.5 درصدی 

میزان بارش در کل کشور است. پیش بینی های ما نشان می دهد 

امسال ما نتوانیم به وضعیت مطلوب در ذخیره آب سدها برسیم

یرنا
ا
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 تشییع پیکر ۲ محیطبان شهید زنجانی
زنجان - پیکر محیطبانان این اســتان که در حین انجام وظیفه، آســمانی شدند ظهر چهارشنبه 18 فروردین 
مــاه در میــان حــزن و اندوه خانواده، همکاران و دیگر اقشــار مختلف مردم، تشــییع و به خاک ســپرده شــد. 
سرپرســت روابــط عمومی اداره کل حفاظت محیط  زیســت اســتان زنجان، گفت: پیکرهای مطهر شــهیدان 
»میکائیل هاشــمی« و مهندس »مهدی مجلل« که در راه حفاظت از محیط  زیســت و ســرمایه های طبیعی 
کشــور در این اســتان به درجه رفیع شهادت نایل شدند در بهشت زهرا)س( شــهر زنجان، آرام گرفتند.علی 
مرشــدی افزود: شــهید هاشــمی متولد 1۳۵8 و با بیش از ۲0 ســال ســابقه خدمت و شــهید مجلل نیز متولد 
1۳۶۶ و افــزون بــر هفت ســال خدمت، متأســفانه دوشــنبه شــب 1۶ فروردین مــاه، در حین تعقیــب و گریز 

شکارچیان غیرمجاز بر اثر درگیری و شلیک گلوله از سوی این متخلفان، آسمانی شدند.
 وی اظهار داشــت: شــهید مجلل مجرد و شهید هاشمی دارای همســر و یک فرزند پسر هفت ساله است 
 و اکنون نیز همســرش باردار اســت که متأســفانه این شــهید گرانقدر نتوانســت تولد فرزند دوم خود را ببیند.

به گزارش ایرنا، این دو محیطبان، نخســتین شــهدای حفاظت محیط  زیست اســتان زنجان هستند که در راه 
خدمت و انجام وظیفه به خیل شهدا پیوستند که یاد و نامشان برای همیشه، جاودانه خواهد ماند.

ش
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حکایت تنهایی محیط  زیست و دست های خالی بانیان طبیعت ایران ناتمام است

پیکر دو محیطبان زنجانی در خاک آرام گرفت
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تنها ۴ درصد تاالب 
بین المللی گاوخونی 

رطوبت دارد
اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان گفت: تنها چهار 
درصد تاالب گاوخونی رطوبت دارد 

و ۹۶ درصد آن خشک شده است.
شیشــه  منصــور  ایرنــا  گــزارش  بــه 
فــروش افــزود: تخصیــص نیافتــن 
حقابــه زیســت محیطــی به صورت 
منظــم در ســال های گذشــته و البته 
تــا حــدودی کاهــش بارش ها چنین 
شرایط نامناسبی را برای این عرصه 
زیســت محیطــی گرانبهــا به وجــود 

آورده است.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد پرندگان 
از ۲  بــه کمتــر  تــاالب  ایــن  مهاجــر 
هــزار قطعــه کاهــش یافتــه اســت 
شــرایط  ایــن  ادامــه  اظهارداشــت: 
بدتــر  روز  بــه  روز  را  آن  وضعیــت 
می کند و جانوران بیشتری را تهدید 

خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تاالب 
گاوخونی در سال 1۳7۵ زیر پوشش 
تاالب هــای بین المللی کنوانســیون 
رامسر قرار گرفت خاطرنشان کرد: بر 
همین اساس حمایت و توجه به آن 
نه تنها از بعد اســتانی بلکه از ابعاد 

ملی و بین المللی ضروری است.
شیشه فروش با تأکید بر اینکه خشک 
متعــددی  خطــرات  تــاالب  شــدن 
مانند انتشــار ریزگردها را در پی دارد 
اظهارداشــت: بر مبنــای مطالعات 
صورت گرفته این ریزگردها تا شعاع 
هــزاران کیلومتــری و افزون بر هفت 
استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
وی اضافه کرد: جاری ســازی دائمی 
رودخانــه زاینــده رود، جلوگیــری از 
برداشــت های بی رویــه و غیرقانونی 
از منابــع آبــی باالدســت منطقــه و 
کمک در راســتای اجــرای طرح های 
انتقــال آب بــه حوضه آبریــز زاینده 
 رود چــاره ســاز ایــن معضل اســت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهــان گفــت: متولیــان امــر باید 
زیســت  حقابــه  تخصیــص  بــرای 
محیطــی و زنــده نگــه داشــتن ایــن 
زیســت  عرصه هــای  از  کــه  تــاالب 
محیطــی و بســیار ارزشــمند اســت 

بیش از گذشته بکوشند.
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جایزهایکهکامتانراتلخمیکند
گروه حوادث/ چند ســالی اســت که در کشورمان با پدیده جدیدی با عنوان 
کالهبرداری به بهانه برنده شــدن در مســابقات مختلف رو به رو شده ایم. 
یک شگرد مجرمانه که هزاران نفر را در دام کالهبرداران گرفتار و میلیاردها 

تومان به جیب خالفکاران و مجرمان سرازیر کرده است.
در ایــن شــگرد فــردی در تمــاس با تلفــن همــراه قربانی خــود مدعی 
یــا مســابقات  تلویزیونــی  و  رادیویــی  یــک مســابقه  کــه وی در  می شــود 
شــرکت های مخابراتی برنده جایزه شــده اســت و حاال بــرای دریافت این 
جایزه که معموالً نیز مبالغی بین 2 تا 10 میلیون تومان عنوان می شود فرد 
مورد نظر باید به نزدیک ترین دستگاه عابر بانک مراجعه کند تا با اجرای 
دستوراتی که فرد تماس گیرنده به وی می دهد پول به حسابش واریز شود.
این در حالی است که اغلب افراد پس از این تماس ها به واقعی بودن 
آن شــک نکــرده و بالفاصله برای دریافــت جایزه خیالی خود به دســتگاه 
عابــر بانک مراجعه می کنند اما فقط با وارد کردن چند شــماره و فشــردن 
چند کلید نه تنها پولی به حسابشــان واریز نمی شــود بلکه تمام موجودی 
حسابشــان نیز در کمتر از چند ثانیه خالی شــده و به حســاب کالهبرداران 

منتقل می شود.
خانــم جوانــی کــه چنــد مــاه قبــل قربانــی یکــی از همیــن تماس های 
کالهبردارانــه شــده بــود در تمــاس بــا روزنامه ایــران گفت: عصــر یک روز 
جمعــه تلفن همراهم زنگ خورد و خانمی خوش بیان خبر برنده شــدن 
مرا به خاطر خوش حســابی در پرداخت هزینه تلفن همراهم اعالم کرد. 
او به من گفت 5 میلیون تومان جایزه به من تعلق گرفته اســت. ســپس از 
من خواست برای دریافت جایزه ام به پای دستگاه عابربانک بروم. من که 
کمی مشکوک شده بودم پرسیدم چرا باید این کار را بکنم و چرا خودشان 
این جایزه را به حسابم واریز نمی کنند که با چرب زبانی به گونه ای مرا قانع 
کرد که بدون هیچ پرسشــی به نزدیک ترین عابر بانک رفتم. به شــماره ای 
کــه با من تماس گرفته بود زنگ زدم همان خانم گوشــی را جواب داد و از 
من خواســت مراحل انتقال وجه را انجام دهم وقتی دکمه پایان عملیات 
را فشــار دادم ناگهان پیامکی برایم ارســال شــد که از دیدن آن شوکه شدم 
پیامــک از بانک بــود اما نه تنها پولی به حســابم واریز نشــده بود بلکه کل 

موجودی حسابم نیز خالی شده بود.
خانــم جــوان ادامه داد: امــا بدتر از ایــن کالهبرداری اتفاقی بــود که در 
پیگیــری پرونده ام رخ داد. وقتی به پلیس شــکایت کــردم و پرونده ام پس 
از حدود دو ماه به دادســرا رفت پس از بررســی پرونده در حالی که پلیس 
حتــی رد مــرد کالهبــردار را هــم پیدا کــرده بود در دادســرا بــرای پرونده ام 
منــع تعقیب زدنــد و گفتند جــرم کالهبــرداری اتفاق نیفتاده اســت. حاال 
مانــده ام که باید چه کار کنم؟ این در حالی اســت کــه نمونه این پرونده ها 
در کشور بشدت افزایش یافته است و تحقیقات پلیسی نشان می دهد این 
کالهبرداری ها اغلب از ســوی زندانیان سابقه دار و از داخل زندان هدایت 
می شــود. در همین رابطه روز گذشته سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت، این موضوع را کالهبرداری دانســته و گفت: در چند ســال 
اخیر جرمی در ســطح کشــور به صــورت حرفه ای و شــبکه ای تحت عنوان 
کالهبــرداری تلفنی یا همــان کارت  به کارت رواج پیدا کرده اســت .   در این 
روش کالهبــرداران بــا اســتفاده از گوشــی تلفــن همــراه اقدام بــه برقراری 
تماس با شــهروندان کرده و به بهانه های مختلف مثل برنده شــدن ســفر 
زیارتــی در قرعه کشــی همــراه اول، برنامــه رادیویــی و... افــراد را مجاب به 
حضــور در پــای خودپرداز کــرده و با القای اعــداد و ارقام، اقــدام به انتقال 
وجوه آنها به حســاب های در اختیار خود می کننــد. حتی با مواردی مواجه 
بودیم که با در اختیار گرفتن رمز دوم حساب وجوه شاکی ها را از حسابشان 
برداشت کردند. سردار لطفی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع این جرم 
اقدامات متعددی انجام شــده، افزود: از جمله تعــدادی از بانک ها اقدام 
بــه درج مطالبی در صفحــه مانیتور دســتگاه خودپــرداز کردند، همچنین  
 اطالع رسانی  در جراید و رسانه های گروهی منجر به کاهش وقوع این جرم 
شــد اما با وجود اطالع رســانی انجام شده متأســفانه هنوز آمار وقوع بسیار 
زیاد بوده و تعداد زیادی از هموطنان گرفتار حیله کالهبرداران می شــوند. 
با تحلیل علت وقوع جرم و مصاحبه با مالباختگان متوجه شدیم که این 
افراد به علت عدم اطالع دقیق، قربانی شــیادان شده اند.  وی خاطرنشان 
کــرد: مهم ترین نکته کلیدی  کــه  همه افراد باید بدانند این اســت که برای 

دریافت جایزه نیازی به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست!

فراروالدینبعداز
مرگنوزاد8روزهازبیمارستان

گروه حوادث/ تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ مرموز کودک 8 روزه 
درحالی به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد کــه والدین کودک پس از 

انتقال به بیمارستان، متواری شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، سه شــنبه 17 فروردین زن و 
مــرد جوانــی در حالی که کودکــی 8 روزه را در آغوش داشــتند به یکی 
از بیمارســتان های تهران رفتند. آنها مدعی بودند که کودکشــان بیمار 
بوده و ناگهان حالش وخیم شــده اســت.نوزاد در بیمارســتان بستری 
شــد اما پس از آن والدین نوزاد ناپدید شــدند، نوزاد پسر تحت درمان 
قرار گرفت اما با گذشــت حدود 24 ســاعت، حال نوزاد وخیم تر شــد و 

درنهایت ظهر چهارشنبه 18 فروردین فوت کرد.
فــوت نــوزاد توســط مأمــوران کالنتــری 106 نامجــو بــه بازپــرس 
حبیب اهلل صادقی اعالم شــد که باتوجه به مشکوک بودن مرگ نوزاد 
و ناپدیــد شــدن والدین بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی 
پایتخــت دســتور تحقیقــات از خانــواده او را صــادر کرد،اما بررســی ها 
نشــان می داد  مشــخصاتی کــه والدین نــوزاد در برگه پذیرش نوشــته 
بودنــد دروغیــن بوده اســت؛ به دســتور بازپرس جنایی جســد نوزاد با 
توجه به نامشــخص بودن علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد. 
همچنین بازپرس جنایی دســتور شناســایی و بازداشت والدین کودک 

فوت شده را صادر کرد تا راز مرگ نوزاد 8 روزه برمال شود.

تیراندازیدرخیابانبرایقدرتنمایی
گروه حوادث/ عامالن تیراندازی و درگیری خیابانی در تهران با تالش 

پلیس دستگیر شدند.
 ســرهنگ »ســعید راســتی« رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت 
عمومی تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع 
یــک فقــره درگیری منجر بــه تیرانــدازی و تخریــب خودروهای پارک 
شــده در کنارخیابان شهید نامجو با سالح جنگی توسط 2 موتورسوار، 
شناســایی و دســتگیری عامالن درگیری به صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس قرار گرفت.
مأمــوران انتظامــی بــا کار اطالعاتــی، هویــت هــر دو عامــل اصلی 
درگیری و تیراندازی را شناســایی کردنــد و با هماهنگی مرجع قضایی 
طی عملیاتی پلیســی در مخفیگاهشــان در حوالی هفت تیر دســتگیر 
شــدند. متهمان در همان بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف و علت 

آن را قدرت نمایی اعالم کردند.
ســرهنگ راســتی با بیــان اینکــه متهمان از افراد شــرور و با ســابقه 
بوده و پیش تر با همین عنوان مجرمانه دســتگیر شده اند، اضافه کرد: 

متهمان پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. 

گروه حوادث/ برخورد 2 دســتگاه تریلی با یک دستگاه پراید در محور بیرجند 
- زاهدان پنج سرنشین پراید را به کام مرگ کشاند.

ســرهنگ علیرضــا رضایی، رئیس پلیس راه خراســان جنوبی در تشــریح 
این حادثه گفت: عصر سه شــنبه  خودرو پراید با یک دستگاه تریلی اسکانیا و 
یک دســتگاه تریلی کشــنده ماک در کیلومتر پنج جاده بیرجند - زاهدان حد 
فاصل پل فرودگاه تا پل غدیر برخورد کرد. خودرو پراید در وســط 2 دســتگاه 
تریلــی قــرار داشــت و یــک دســتگاه تریلــی از عقب بــا پراید برخــورد کرد که 

متأسفانه در این حادثه پنج نفر جان باختند و یک نفر مجروح شد.
رئیس پلیس راه خراســان جنوبی اظهار داشــت: همه فوتی ها و مصدوم 
ایــن حادثــه، راننــده و سرنشــینان پرایــد هســتند. مصــدوم ایــن حادثــه بــه 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( بیرجنــد منتقــل شــد و حــال عمومــی وی خوب 
گزارش شــده اســت. ســرهنگ رضایی گفت: علت این حادثه خونین توسط 

کارشناسان پلیس در دست بررسی است. 

گــروه حــوادث/ زن جوان کــه با تهدید 
اسیدپاشــی از ســوی پســرش از تــرس 
خانه اش را ترک کرده بود وقتی فهمید 
پســرش مرتکب قتل شــده در دادسرا 

بی هوش شد.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایران«، ســاعت 9 شــب سه شنبه 17 
فروردین در یکی از بوســتان های غرب 
تهران پســری 17 ســاله با چاقو زخمی 
شــده و پــس از انتقــال به بیمارســتان 
فوت کرد. گزارش این جنایت از سوی 
مأمــوران کالنتــری 140 بــاغ فیــض به 
بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعالم 
شــد. بالفاصلــه تحقیقــات به دســتور 
بازپــرس ساســان غالمــی آغــاز شــد. 
دوســت مقتول که در صحنه جنایت 
حضور داشت، گفت: ایمان - مقتول- 
مدتی بود که با قاتل در فضای مجازی و 
حتی بیرون کری داشت. حسادت های 
آنها بــه قدری بــود که ســر کوچکترین 

مسأله ای باهم کری خوانی داشتند. هر 
کدام شــان می خواســت ثابت کند از 

دیگری برتر است.
 روز حادثه، ایمان به ســراغم آمد و 
گفت بابک)قاتل( با من قرار گذاشته 
و گفتــه به یکی از بوســتان های نزدیک 
خانه بــروم. امــا نمی خواهــم تنهایی 
بــروم و تو و چند نفــر از بچه ها با من به 
محل قرار بیایید تا اگر درگیری و بحثی 
شد از من حمایت کنید. من هم قبول 
کردم و به همراه چند نفر از دوســتانم با 
ایمان راهی پارک شــدیم. داخل پارک 
ایستاده بودیم که ناگهان بابک سوار بر 
موتورسیکلتش به سمت ما آمد. بدون 
هیچ حرفــی او در مقابــل ایمان توقف 
کرد و از موتورش پیاده شد و با چاقویی 
که به همراه داشــت ضربه ای به ســینه 
ایمان زد و دوباره ســوار موتورش شد و 
فرار کرد. این حرکت او به قدری ســریع 

بود که ما شوکه شدیم.

ë فرار متهم
 18 قاتــل  هویــت  شناســایی  بــا 
ســاله، بازپرس دادســرای امور جنایی 
پایتخــت دســتور بازداشــت بابک را 
صادر کرد.اما پسر جوان فرار کرده بود. 
در حالی که تحقیقات در این خصوص 
ادامه داشــت روز گذشــته مــادر بابک 
بــه دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
رفت تــا از علت تحت تعقیب بودن 
پســرش بپرســد. زن جــوان کــه تــا آن 
لحظه نمی دانســت پسرش دست به 
قتل زده، از شــوک شــنیدن این ماجرا 
بی هوش شــد پس از به هوش آمدن و 
بهبودی نسبی شروع به شــیون و زاری 
کرد و گفت: زمانی که پســرم یک سال 
و نیمش بود پدرش ما را ترک کرد. من 
با ســختی زیادی بابــک و خواهرش را 
بزرگ کردم. باورم نمی شــود که بابک 
دست به چنین کاری زده باشد و مادری 

را داغدار کرده باشد.

ë تهدید مادر به اسیدپاشی
او ادامــه داد: بابــک مشــکل روحی 
و روانــی دارد و تحــت درمــان اســت. 
مدام مرا کتــک می زند و تهدید به مرگ 
می کنــد. حتــی یک بــار بــه قــدری مرا 
کتک زد که مجبور شــدم از او شــکایت 
کنم. پرونده ای برای پســرم در دادسرای 
اطفال تشکیل شد اما از آنجایی که مادر 
هستم و دلم نمی آمد که بچه ام به زندان 
بیفتد، از شــکایت صرف نظر کردم. زن 
جوان گفــت: بعــد از آزادی اش به من 
گفــت برایم خــودرو بخــر امــا وقتی با 
پاســخ منفی من مواجه شــد مرا تهدید 
به اسیدپاشــی کرد. ترس از اسیدپاشــی 
باعث شد که به خانه خواهرم پناه ببرم. 
از این ماجرا هم خبر نداشتم و االن هم 
نمی دانــم بابک کجاســت. تحقیقات 
برای دســتگیری متهم فراری به دســتور 
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور 

جنایی پایتخت ادامه دارد. 

گروه حوادث/ زلزله ۵.۳ ریشتری شامگاه سه شنبه در مریوان، به 297 واحد مسکونی 
در2۳ روســتای ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد و 9 نفــر مصدوم شــدند. محمد 
فالحی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اعالم این خبر گفت: ساعت 
19 و 42 دقیقه و 2۳ ثانیه شامگاه سه شنبه زلزله ای با قدرت ۵.۳ ریشتر در مرز عراق و 
استان کردستان، حوالی مریوان و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. این زلزله در 2۴ 
کیلومتری مریوان، 27 کیلومتری چناره و 28 کیلومتری بوئین سفلی، 98 کیلومتری 
ســنندج روی داد و مردم شــهرهای سنندج، سروآباد، ســقز، بانه و دیواندره نیز آن را 
احساس کردند. پس از وقوع زلزله، تیم های ارزیاب هالل احمر و دیگر دستگاه های 
مسئول، به منطقه اعزام شدند و در بررسی های اولیه، خسارت به 297 واحد مسکونی 
در 2۳ روستای مریوان گزارش داده شد. وی با بیان اینکه 18 واحد مسکونی بین ۳0 تا 
۶0 درصد خسارت دیده است، افزود: صبح چهارشنبه تیم های ارزیاب بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی نیز برای ارزیابی خســارت هــای وارده و جبــران آن به منطقه اعزام 
شدند. در زمین لرزه شامگاه سه شنبه، 9 نفر بر اثر ترس و هنگام خروج از منزل، دچار 
مصدومیت و به صورت سرپایی درمان شدند. زلزله مریوان دو پس لرزه نیز به دنبال 
داشت که بزرگترین آن ۳.8 ریشتر قدرت داشت. علی بختیاری، سخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشور نیز گفت: مشکلی به لحاظ قطعی آب، برق و ارتباطات وجود 
نــدارد و تیم های عملیاتی در منطقه در حــال رفع عیب احتمالی بوده و تالش ها تا 
حل کامل مشکل در منطقه ادامه خواهد داشت. شرایط در منطقه زلزله زده عادی 
است و مشکل خاص و جدی از سوی مردم و مسئوالن دخیل در امر مدیریت بحران 
و ســوانح به این سازمان گزارش نشــده و نیروهای امدادی و ستادی در حالت آماده 

باش پاسخگویی به نیازهای احتمالی زلزله زدگان قرار دارند. 

خسارتبه23روستادر
زلزلهمریوان

باحکمقضاییانجامشد

تخریب90ویالوباغچه
غیرمجازدرپاکدشت

ابهامدرپرونده

گروه حوادث/ رســیدگی بــه پرونده 
مرد ایرانــی که در مرز ترکمنســتان 
باختــه  جــان  گلولــه  اصابــت  بــا 
بــرای  دم  اولیــای  درخواســت  بــا 
وارد  بیت المــال  از  دیــه  دریافــت 

مرحله تازه ای شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از 5 ســال قبــل با شــکایت خانواده 
مقتــول بــه قــوه قضائیه آغاز شــد. 
کــه  مقتــول  بودنــد  مدعــی  آنهــا 
شــکارچی بوده در مرز ترکمنســتان 
مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفته و 
بعــد از چند روز در بیمارســتانی در 
آن کشــور جانــش را از دســت داده 
آنهــا  بــا  ترکمنســتان  پلیــس  ولــی 

همکاری نمی کند.
توضیــح  در  مقتــول  همســر 
بیشــتر به مأمــوران گفت: شــوهرم 
بعضــی از روزهــا صبح برای شــکار 
از خانــه خــارج می شــد و عصر هم 
برمی گشــت امــا روز حادثــه پس از 
بازنگشــت.  از خانــه دیگــر  خــروج 
بســیار  پیگیری هــای  از  پــس  مــا 
اصابــت  بــا  او  کــه  شــدیم  متوجــه 
گلولــه مجــروح شــده و در یکــی از 
بیمارستان های ترکمنستان بستری 
اســت. پــس از آن بــه ترکمنســتان 

رفتیــم و پــس از چند روز همســرم 
فوت کرد. در آنجا با طرح شــکایتی 
دســتگیری  و  شناســایی  خواســتار 
عامــل تیراندازی شــدیم اما پلیس 
آن کشــور بــا ما همکاری نکــرد و به 
ایران برگشــتیم و شــکایت مان را از 
طریــق مراجــع قضایــی کشــورمان 

ادامه دادیم.
پــس از ایــن شــکایت، مأموران 
در نخســتین گام متوجــه شــدند که 
مقتــول و خانــواده اش در خراســان 
ایــران  شــمالی و در نزدیکــی مــرز 
و  می کننــد  زندگــی  ترکمنســتان  و 
مقتــول در حیــن شــکار احتمــااًل به 
ترکمنســتان  مــرز  نزدیــک  اشــتباه 
شــده و پــس از درگیری بــا مأموران 
مرزبانــی کشــته شــده اســت. وقتی 
پلیــس ایــران در این بــاره از پلیس 
ترکمنســتان توضیح خواســت آنها 
ادعایــی عجیــب را مطــرح کردنــد 
خودکشــی  وی  شــدند  مدعــی  و 
کــرده اســت. آنهــا در گــزارش خود 
مــرز  نزدیکــی  بــه  کــه وی  آوردنــد 
ترکمنســتان رســیده بــود و در حال 
از  کــه  بــوده  ترکمنســتان  بــه  ورود 
ســوی مرزبانــان بــه او اخطــار داده 
شــد. امــا وی بــه ســمت مرزبانــان 
ترکمنستانی شلیک کرده و موجب 

مجــروح شــدن یــک مرزبــان هــم 
اقدامــی  در  هــم  ادامــه  در  و  شــد 
عجیب لوله تفنگ را در دهان خود 
گذاشــت و شــلیک کــرد و مأموران 
مرزبانی ترکمنســتان بالفاصله وی 
را بــه بیمارســتان منتقــل کردند که 

فوت کرد.
اولیــای دم  از ســوی  ادعــا  ایــن 
پذیرفتــه نشــد و آنها عنــوان کردند 
که مقتول به هیچ انســانی شــلیک 
نمی کرد. ضمــن اینکه دلیلی برای 
اینکه به خودش شــلیک کند وجود 

ندارد و به قتل رسیده است.
قاتــل  از  ردی  حــال  ایــن  بــا 
احتمالــی به دســت نیامد تــا اینکه 
در  شــکایتی  بــا  مقتــول  فرزنــدان 
حکــم  صــدور  خواســتار  تهــران 

پرداخت دیه از بیت المال شدند.
بــا ایــن درخواســت پرونــده بــه 
شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد و در جلســه رسیدگی 
به این درخواســت فرزندان مقتول 
عنــوان کردنــد: خواســته اصلــی ما 
پیگیــری پرونده اســت امــا چون 5 
سال از رســیدگی به آن گذشته و به 
نتیجه خاصی نرســیده، درخواست 

دیه از بیت المال را داریم.
از  پــس  قضــات  حــال  ایــن  بــا 

بررســی دقیــق پرونــده و همچنین 
بــا توجه بــه  نظریه پزشــکی قانونی 
فاصلــه  و  مــرگ  علــت  دربــاره 
شــلیک گلولــه و... نظــر خودکشــی 
مقتول را درســت تشــخیص دادند 
از  دیــه  پرداخــت  درخواســت  و 
ایــن  رد  کردنــد.  رد  را  بیت المــال 
درخواســت با اعتــراض اولیای دم 
همراه شــد و آنها با ارسال الیحه ای 
به دیوان عالی کشــور مدعی شدند 
اســت.  رســیده  قتــل  بــه  پدرشــان 
بــا بررســی مــدارک موجــود و رأی 
صــادره و الیحــه ای کــه اولیــای دم 
نوشــته بودنــد دیــوان عالــی کشــور 
رأی صــادره را نقض کــرد و پرونده 
را بــرای رســیدگی دوباره به شــعبه 
تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه   10
فرستاد. در جلســه رسیدگی به این 
پرونــده، فرزنــدان مقتــول و پــدر و 
مــادر او در دادگاه حاضــر شــدند و 
بار دیگر خواســتار پیدا شدن عامل 
قتــل شــدند و گفتنــد تــا آن زمان با 
توجه به طوالنی شدن روند پرونده 
بیــت  از  دیــه  پرداخــت  خواســتار 

المال هستیم.
دم،  اولیــای  اظهــارات  از  پــس 
قضات بــرای صدور رأی وارد شــور 

شدند.

مرگمرموزمردشکارچیدرمرز

باقــــــتلپایانیافت
شرارت های پسر روانی
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مــرد امریکایــی بــرای کمک بــه همســر کالهبــردارش وانمود کــرد او 
مرده اســت تا در جلســه محاکمه حاضر نشــود اما با افشای این دروغ 
خودش نیز بازداشت شد. به گزارش کرایم، »ردلی ویلر« متهم است 
کــه وانمــود کرده همســرش فوت شــده تا در جلســه دادرســی پرونده 

کالهبرداری اش در دادگاه ویرجینیای امریکا حاضر نشود.
با ادعای این مرد، تحقیقات پلیس در این ارتباط آغاز شد و روشن 
شد که همسر »ردلی« زنده است و تنها قصد فرار از حضور در دادگاه 

را داشته از این رو این زن و شوهر با هم دستگیر و راهی زندان شدند.
ســخنگوی پلیس ویرجینیا بیان کرد که این نخســتین  باری نیست که 
مــا با مرگ هــای جعلی برای فــرار از قانون روبــه رو هســتیم از این رو در 
صورت بروز چنین شرایطی تحقیقات دقیقی در این زمینه آغاز می شود 

و در صورت جعلی بودن مرگ با متخلفان برخورد خواهد شد.  

زندان
برایشوهریکه
ازمرگهمسرشخبرداد

جشــن عروســی زوج چینــی هنگامــی کــه مادرشــوهر 
متوجه شد عروس، همان دختر گم شده خودش است 

به هم خورد.
به گــزارش دیلــی میــل، زن چینــی در روز عروســی 
پسرش هنگام مالقات با عروس ناگهان با دیدن نشانه 
روی دســت او متوجه شــد ایــن دختر همــان فرزند گم 

شده خودش است.
مادر داماد وقتی این نشانه را دید از خانواده عروس 
پرسید که آیا او دختر واقعی شان است و آنها نیز عنوان 

کردنــد کــه دخترشــان را 20 ســال پیش کنار جــاده پیدا 
کرده و او را به فرزند خواندگی قبول و بزرگ کرده اند.

با روشــن شــدن ایــن ماجرا مادرشــوهر کــه از دیدن 
دختر گم شــده اش پس از 20 ســال شوکه شده بود او را 

در آغوش گرفت و مراسم عروسی منتفی شد.
ایــن زن به خبرنگاران گفت که 20 ســال پیش دختر 
خــود را گم کرده و به نظر می رســد خانواده دیگری او را 
کنــار جــاده روســتایی در چین پیدا و بزرگــش کردند اما 

این راز را برای 20 سال پنهان نگه داشته بودند.

رازعجیبیکه
عروسیزوجچینیرا

بههمزد

اخراجدوپلیس
بعدازکتکزدنمردبدونماسک

پلیس هند مرد جوانی را که  قصد داشت بدون ماسک به مالقات پدرش در بیمارستان »مادیا پرادش« برود به باد کتک گرفت.
بــه گــزارش ان دی تــی، »کریشــنا کی یــر« راننده ۳5 ســاله هنگام مالقــات با پدرش ماســکش زیر چانــه اش بوده و همیــن موضوع باعث 
عصبانیت مأموران پلیس هند شــده و او را مورد ضرب و شــتم قرار داده اند. تصاویر و فیلم این مرد جوان که زیر مشــت و لگد و دســت و پای 
مأموران پلیس افتاده، ســوژه رســانه های اجتماعی شــد. بنابر گزارش های موجود، این دو پلیس ابتدا قصد داشــتند تا این راننده را بازداشت 
کنند اما هنگامی که با مقاومت وی روبه رو شــده اند، او را مورد ضرب و شــتم قرار داده اند. این درحالی اســت که پســر خردســال وی که شاهد 
ماجرا بوده مدام فریاد می کشید و درخواست کمک می کرده است اما هیچ یک از رهگذران کمکی به او نکرده و تنها نظاره گر ماجرا بوده اند. 

با انتشار فیلم رفتار خشن  پلیس، هر دو مأمور از کارشان تعلیق شده و سخنگوی پلیس اعالم کرد که در حال پیگیری این حادثه است.

گــروه حوادث/ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در 10 هکتــار از 
اراضــی کشــاورزی مرغــوب شهرســتان پاکدشــت بــه ارزش 
یــک هــزار میلیارد ریــال با حکــم قضایی تخریــب و زمین ها 

آزادسازی شد.
ایلنــا، ســردار »کیومــرث عزیــزی«  فرمانــده   بــه گــزارش 
انتظامی شــرق استان تهران با اعالم این خبر گفت: به منظور 

تالش برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با حکم قضایی  و 
با حضور مقتدرانه نیــروی انتظامی در کنار عوامل اداره جهاد 
کشــاورزی و دیگــر نهادهــای مرتبط ،  90 مورد ســاخت و ســاز 
غیرمجاز از جمله ویال، باغچه و چهار دیواری  در روستای کبود 
گنبــد تخریب و بیــش از 10هکتار از اراضی کشــاورزی به ارزش 

کارشناسی شده یک هزار میلیارد ریال آزاد سازی شد.

 فرمانــده انتظامــی شــرق اســتان تهــران در پایــان ضمــن 
هشــدار بــه متعرضــان امــالک و اراضــی ملــی و کشــاورزی به 
شــهروندان توصیــه کــرد: بــرای جلوگیــری از تضییــع حقوق و 
زیان هــای مالــی، قبــل از خرید و یــا هرگونه اقــدام عمرانی در 
زمین های کشــاورزی و ... نســبت به استعالم اصالت و کاربری 

ملک از اداره های مربوطه اقدام کنند.



 مجله فوربز در سی و پنجمین گزارش 
ســاالنه خــود از میلیاردرهــای جهان، 
لیســت ثروتمندترین مــردم دنیا را در 
ســال 2021 ارائه داده که بخش عمده 
ایــن میلیاردرهــا مالکان شــرکت های 
فنــاوری هســتند یــا ایــن کــه شــرکت 
فنــاوری  بــا  مســتقیم  ارتباطــی  آنهــا 
دارد. موضــوع جالــب توجــه در ایــن 
گــزارش این اســت که با وجود شــیوع 
کرونا و بســته شــدن بســیاری از کسب 
و کارهــا، بــه تعویــق افتــادن رونمایی 
کام  بــه  اوضــاع  و...  محصــوالت  از 
ثروتمندان جهان بوده و ثروت آنها در 
مجموع 5 تریلیون دالر نسبت به سال 

2020 افزایش یافته است.
فناوری پول ساز ترین حوزه دنیا �

شــیوع کرونــا در ســال 2020 بــا رشــد 
آنالیــن،  فــروش  و  خریــد  چشــمگیر 
ارزش ارزهای دیجیتــال و نیز افزایش 
در  کمپانی هــا  برخــی  ســهام  ارزش 
جهــان همــراه شــد و حــاال در لیســت 
مجلــه فوربــز شــاهد افزایــش تعــداد 
میلیاردرهــای جهان هســتیم هرچند 
کنــار آن، در ســال کرونایــی 2020  در 
بیــکاری و فقر در بخش هــای زیادی از 

جهان گسترش یافت.
تعــداد  امســال  گــزارش،  ایــن  طبــق 
میلیاردرهای جهــان به 2 هزار و 755 
نفر رســیده که این رقم 660 نفر بیش 
از گزارش سال 2020 این مجله معتبر 
است. گفتنی است که امسال در حوزه 
معرفــی  میلیــاردر   365 تکنولــوژی 
شــده اند در حالی که این رقم در ســال 
گذشــته 241 نفر بــوده اســت. در حال 
حاضــر مجمــوع ثــروت میلیاردرهای 
 13.1 بــه  فوربــز  لیســت  در  حاضــر 
تریلیــون دالر رســیده اســت درحالــی 
که در ســال 2020 این رقــم 8 تریلیون 
دالر بود.همچنیــن این گزارش نشــان 
می دهــد کــه مجمــوع ثــروت 10 فــرد 
ثروتمنــد برتــر جهــان در ســال 2021 
ارزشی معادل 1.15 تریلیون دالر دارد 
کــه 686 میلیارد دالر نســبت به ســال 

گذشته افزایش نشان می دهد.
با نگاهی به لیســت ثروتمندان جهان 
می توان دریافت که فناوری تا چه حد 
درآمــدزا بــوده اســت چراکــه مجموع 

 میترا جلیلی
خبرنگار

 حسن مهدی اصل
کارشناس حوزه گیم
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از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی

 دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی
 در حوزه محتوا ابالغ شد

دستورالعمل»الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی 
فضای مجازی« از ســوی دبیر شــورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ابالغ شد.
به گــزارش »ایــران«، دســتورالعمل »الزامــات ارتقای ســواد فضای مجــازی در حوزه 
محتــوا و خدمات فرهنگی فضــای مجازی« با هدف ارتقای آگاهــی، دانش و مهارت 
کاربــران برای اســتفاده بهینه از فضای مجازی و ضــرورت افزایش محتوای مرتبط با 
فرهنگ ســازی و ســواد مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ابالغ شد. این دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
قالــب الیحه ای به مرکز ملی  فضای مجازی پیشــنهاد و پس از طی مراحل تصویب 
خواهــی به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی ابالغ شــد. براســاس این دســتورالعمل 
کارگروهی متشــکل از رئیس مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان 
رئیــس کارگروه، معــاون ذیربط مرکز به عنوان دبیرکارگــروه و عضویت نماینده مرکز 
ملی فضای مجازی، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، نماینده 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، نماینده سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده 
اشخاص مشمول دستورالعمل به پیشنهاد اعضای کارگروه و تأیید رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی تشــکیل خواهد شد.شناســایی و معرفی فعاالن برتر در ارتقای ســواد 
فضای مجازی واعطای نشان مسئولیت اجتماعی در گسترش سواد فضای مجازی، 
تدوین مقررات اجرایی اعطای تسهیالت و حمایت های مادی و معنوی برای تولید، 
انتشار محتوای سواد فضای مجازی و حمایت از توسعه کسب و کارهای برتر در ترویج 
ســواد فضای مجــازی به منظــور هم افزایی و هماهنگی اقدامات دســتگاه های عضو 
کارگروه، ایجاد ســاز و کار پایش و ارزیابی فصلی فعالیت اشــخاص مشمول، پیگیری 
تحقــق مصوبــات کارگــروه و ارائه گــزارش عملکرد بــه مرکز ملی فضای مجــازی در 

فواصل شش ماهه از وظایف و اختیارات کارگروه است.
در این دستورالعمل تأکید شده است که افراد مشمول باید نسبت به آگاه سازی کاربران 
نســبت به حقــوق، مســئولیت ها و پیامدهای اســتفاده از خدمات و محتــوای فضای 
مجازی و جرایم مرتبط، اطالع رسانی شیوه استفاده صحیح از خدمات و محتوای ارائه 
شده و رده بندی سنی آنها، اطالع رسانی به اولیا و مربیان درخصوص نحوه نظارت بر 
کودکان و نوجوانان و مراقبت از ایشان در هنگام استفاده از خدمات ومحتوای فضای 
مجازی، اطالع رســانی و اخذ مجوز از کاربران درخصوص دسترســی های کارافزارها و 
سکوها به ابزارها، داده های شخصی کاربران و موقعیت مکانی آنان، تدوین و انتشار 
منشور اخالق حرفه ای و ایجاد امکان ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات کاربران، ارائه 
یک نســخه از محتوای تولیدی و منتشــر شــده در زمینه افزایش سواد فضای مجازی 

کاربران به مرکز و رعایت مصوبات کارگروه اقدام کنند.
این دستورالعمل صاحبان رسانه های دیجیتال اعم از رسانه های برحامل و رسانه های 
برخط خبری، رسانه های عرضه کننده محتوای فرهنگی و هنری در قالب های متنی، 
صوتی و تصویری، صاحبان سکوهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال و صاحبان 

کارافزارهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال را شامل می شود.

وزیر ارتباطات:
 تمام  روزهای باقی مانده تا پایان دولت

یک روز ویژه است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلســه مجازی با اعضای هیأت عامل ســازمان 
فناوری اطالعات ضمن بیان اینکه برای خدمت روز اول و آخر معنا ندارد، تأکید کرد 
که روزهای باقی مانده را باید مسابقه دو امدادی در نظر بگیریم و برای موفقیت کشور 

تالش کنیم تا چوب مسابقه با رکورد خوبی به نفرات بعدی واگذار شود.
به گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مجازی با امیر ناظمی، رئیس 
سازمان فناوری اطالعات و اعضای هیأت عامل این سازمان، ضمن تشکر از اقدامات 
خوبــی که در ســال گذشــته در ســازمان فنــاوری اطالعات آغاز و به ســرانجام رســید، 
گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که سال گذشته در دستور کار قرار داشت شبکه ملی 
اطالعات بود که انصافاً اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد که جای تقدیر و تشکر 
دارد.وی افزود: در حوزه امنیت سایبری، دولت الکترونیکی و حمایت از کسب وکارها با 
استقرار کامل طرح نوآفرین هم شاهد اقدامات خوبی بودیم و انتظار می رود در شش 

ماه پایانی دولت پروژه های باقی مانده به سرانجام و نقطه مطلوبی برسند.
وزیــر ارتباطــات با تأکید بر اینکه بــرای خدمت، روز اول و آخر معنــا ندارد، تأکید کرد: 
تمام  روزهای باقی مانده تا پایان دولت برای ما باید روز ویژه ای باشــند و همه ما باید 
این روزها را به شکل مسابقه دو امدادی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که قرار 
اســت چوبی را به دســت دونده بعدی بســپاریم، بنابراین برای موفقیت کشور همه 
باید تالش کنیم تا رکورد خوبی از خودمان به جا بگذاریم.در انتهای این جلسه آذری 
جهرمــی ضمن تأکید دوباره بر تعیین تکلیف پروژه های باقی مانده در حوزه شــبکه 
ملی اطالعات، دولت الکترونیکی، امنیت سایبری و حمایت از کسب وکارهای حوزه 
اقتصاد دیجیتال تأکید کرد که در زمان باقی مانده تبیین و مستندسازی دستاوردها و 

نوع نگاه به توسعه هم باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

 توجه به زیرساخت های گیم
برای درآمدزایی ضروری است

 اتفاقــات و بحران هــای ســال 99 بخصــوص کرونــا، نشــان داد که صنایــع مبتنی 
بــرآی تی توانســتند به کمک مــردم بیایند. مردم توانســتند بر این بســتر از خدماتی 
کــه اســتارتاپ ها و دیگر شــرکت های آی تی ماننــد خرید اینترنتــی، خدمات آنالین، 

سرگرمی و بازی، تماشای فیلم و... فراهم کرده بودند، استفاده کنند.
بایــد در ســال جدید زیرســاخت های مبتنی بــر آی تی با بکارگیــری افراد باهوش 
در سیســتم های باالدســتی ارتقا یابد و دولت نیز زیرســاخت های قوی تری در حوزه 

 آی تی فراهم و زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه مهیا کند.
ســال گذشــته فعــاالن بخــش خصوصــی گیــم توانســتند با تــوان خود و ســاخت 
بازی هــای کامپیوتری، آنالین موبایلی و... مــردم را در خانه نگه دارند، این در حالی 
بــود کــه از این بخــش بخصوص بازی هــای کامپیوتــری هیچ حمایتی نشــد و این در 
حالی اســت کــه باید گفت صنعــت گیم خود به تنهایــی یکی از صنایــع پردرآمد در 
دنیــا به شــمار می رود.بازیگــران این صنعت توانســتند بــا وجود تمام مشــکالتی که 
داشتند کاربران آنالین خود را دو برابر کنند بنابراین اگر از این صنعت حمایت شود 
پتانســیل درآمدزایــی برای اقتصاد کشــور از این طریــق وجود دارد از این رو در ســال 
جدیــد دولــت باید کاری کند کــه زیرســاخت های اینترنت با کیفیت شــده و به دنبال 
آن نیز ســرویس ها پایدار تر شــوند و از ســوی دیگر با راه اندازی کانال تبلیغاتی خوب 

فرصتی برای محصوالت فراهم شود تا این صنعت رشد کند.
دولــت بایــد بحث مقررات و مجوزها را برای این صنعت تســهیل کند، چرا که نه 
تنها در زمینه مقررات و مجوزها و دیگر بخش ها تسهیل نشده بلکه سختگیری ها نیز 
بیشتر شده اســت و امیدوارم تصمیم گیران و قانونگذاران پتانسیل های بخش هایی 
ماننــد صنعت گیــم را ببینند.آنها می توانند درک کنند کــه این صنعت چه خدمتی 
می تواند به جامعه کند از این رو با تسهیل شرایط حقوقی، قانونی، مالی و مجوز ها از 
این صنعت پردرآمد حمایت کنند و حتی دولت می تواند به جای سرمایه گذاری در 
صنایع ســنگین و پرهزینه تنها 5 درصد از آن هزینه ها را در حوزه اســتارتاپ ها انجام 

دهد و دستاوردی بسیار سودآورتر نصیب دولت کند.
بدین ترتیب ضمن گردش مالی خوب، اشــتغالزایی ایجاد شــده و بخش فروش 
خرد به عبارتی به زنجیره بزرگی از تولید، عرضه و تقاضا در کشــورتبدیل شــده  و به 
رشــد اقتصاد کشور منجر می شــود.در مجموع باید در نظر داشت هنوز استارتاپ ها، 
صنعــت آی تــی و گیــم، بســتر خــوب و بهترین بــرگ برنــده اقتصادی بــرای دولت 
به شــمار می آیند و اینها می توانند به مردم ســرویس های خــوب ارائه دهند بنابراین 

دولت باید صنعت را بر بستر آی تی مورد توجه ویژه در سال 1400 قرار دهد.

 تبدیل عکس به تابلوهای نقاشی
اگر شــما هــم عالقه مندید که عکس های دوســت داشــتنی تان 
را بــه یــک تابلو نقاشــی تبدیل کنید بــدون این کــه هزینه ای به 
نقاشــان متبحــر بپردازید بهتر اســت ســراغ یک نرم افــزار ویژه 
بروید.نرم افزار Alien Skin Snap Art می تواند عکس های شــما 
را به آثار هنری زیبا و به  صورت نقاشــی هایی که با دســت کشــیده 
شــده  تبدیــل کنــد؛ در نســخه جدیــد، واقع گرایی تصاویر نقاشــی 
ایجاد شــده بیشــتر اســت و عناصر موجود در تصویــر طبیعی تر و 
قابــل تشــخیص تر بــه نظــر خواهنــد رســید.از امکانات نــرم افزار 
 Snap .اشــاره کرد Lightroom می توان به پشــتیبانی از Snap Art
Art بــا نــرم افــزار Lightroom کامــاًل یکپارچه بــوده و از پردازش 
دســته ای نیز پشــتیبانی می کند و برای این کار نیازی به فتوشــاپ 
نخواهیــد داشــت.افزایش واقع گرایــی تصویــر ایجاد شــده هم از 
دیگر قابلیت های این نرم افزار است. این نرم افزار از قلم موهای 
جدیدی برای حفظ شــفافیت لبه ها و بازســازی تکســچر طبیعی 
طرح استفاده می کند. بدین ترتیب عناصر موجود در عکس شما 

طبیعی تر و قابل تشخیص تر به  نظر خواهند رسید.
یکی دیگر از توانمندی های این نرم افزار، ماســک جزئیات است، 

 Snap Art ،درواقــع بــه جــای ناحیه هــای فوکــوس بیضــی شــکل
دارای امکانی به  نام ماســک جزئیات اســت که ایــن قابلیت را به 
شــما که می خواهید امکان نشانه گذاری ســریع مکانی و جزئیات 

بیشتری در آنجا مشخص باشد  می دهد.
ازسوی دیگر با کمک Snap Art می توانید انواع سبک های نقاشی 
مانند نقاشی رنگ روغن، آبرنگ، سیاه قلم  یا زغال را خلق کنید. 
بدیــن ترتیــب شــما می توانید اســتایل های مختلفی مانند شــیوه 
رنگ زنی، شیوه نقاشی با نقطه رنگ و تکنیک های مدرن نقاشی 
ماننــد کمیک و بســیاری اســتایل های دیگر را انتخــاب کنید؛پیش 
تنظیمــات متعدد و توســعه یافته مداد رنگی مومــی هم از دیگر 

توانمندی های این برنامه کاربردی است.
 قابلیــت اجرا در فتوشــاپ به عنوان یــک Smart Object برای کار 
ســاده تر با افکتی که ایجاد می شــود و نیز ابزار آپلود تصاویر خلق 
شــده روی ســایت Flickr برای مشاهده افراد دیگر از قابلیت های 
دیگر این نرم افزار به شــمار می رود،اگر شــما هم می خواهید این 
 نرم افزار را در اختیار داشــته باشــید می توانید آن را از وب ســایت 

P30world.com به صورت رایگان بارگذاری کنید.
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سبب افزایش 80 درصدی ارزش سهام 
فیس بوک در سال 2020 شد.

»وارن بافــت« هــم بــا 96 میلیــارد دالر 
قــرار گرفتــه  ثــروت در جایــگاه ششــم 
ایــن  تاکنــون   1993 ســال  از  اســت. 
نخســتین بــار اســت کــه وی از جمــع 5 
ثروتمند برتر جهان کنار رفته و هر چند 
به نظــر می رســد کرونــا چندان بــه کام 
این ســرمایه گذار 90 ســاله نبوده اســت 
امــا بایــد گفت نســبت بــه ســال 2020، 
28.5میلیــارد دالر بر ثــروت وی افزوده 
شــده اســت.»لری الیســون« از کمپانی 
اوراکل، »لری پیج« و »سرگئی برین« از 
کمپانی گوگل هم از دیگر مدیران حوزه 
فناوری هســتند که در جمع 10 میلیاردر 

برتر دنیا جای گرفته اند.
این میلیاردرهای تازه وارد �

یکی دیگر از نکات جالب توجه لیســت 
2021 فوربــز، ورود 493 میلیــاردر تــازه 
وارد به جمع میلیاردرهای جهان است 
که با توجه به شرایط کرونایی دنیا بسیار 
دور از ذهن بود. 210 نفر از میلیاردرهای 
جدید از چین و هنگ کنگ هستند و 98 
نفر آنها نیز از امریکا در این لیست جای 

گرفته اند.
گفتنــی اســت یکــی از جوان تریــن تــازه 
واردهای این لیست، »ویتنی ولف هرد« 
بنیانگــذار اپلیکیشــن Bumble و مالک 
اپلیکیشــنBadoo است. به یمن شیوع 
از مالقات هــای  مــردم  پرهیــز  و  کرونــا 
ویــژه  اپلیکیشــن های  ایــن  حضــوری، 
قرارهــای دوســتانه در میــان کاربران به 
محبوبیت باالیی دســت یافت و همین 
امر»ویتنــی« را در جمــع میلیاردرهــای 
داد.  قــرار  فوربــز   2021 لیســت  جدیــد 
ایــن اپ ها در بیش از 150 کشــور جهان 
فعالیــت دارنــد. البتــه وی تنهــا کســی 
نیســت کــه از شــرایط کرونایــی جهــان 
بیشــترین ســود را بــرده اســت و یکــی 
فوربــز  جدیــد  میلیاردرهــای  از  دیگــر 
سوئیســی،   Guillaume Pousaz نیــز 
 Checkout.com کمپانــی  بنیانگــذار 
اســت. ایــن کمپانــی فیــن تــک کــه در 
ســال 2012 و بــه منظــور حل مشــکالت 
در  آنالیــن  خریدهــای  و  پرداخت هــا 
جهان راه اندازی شد، از شرایط کرونایی 
بیشــترین بهــره را گرفــت بــه گونــه ای 
کــه تعــداد تراکنش هــای مالــی آنالین 
ایــن کمپانــی در ســال 2020 نســبت به 
ســال قبل از آن ســه برابر شد. بنیانگذار 
یــک  را  کرونــا  ایــن کمپانــی،  39ســاله 
سکوی پرتاب برای خود می داند چراکه 
موفقیــت این شــرکت در بحــران کرونا 
ســبب شــد تــا در ژانویــه 2021 حــدود 
450 میلیون دالر ســرمایه از بخش های 
ایــن  ارزش  و  کنــد  جــذب  خصوصــی 
کمپانــی را بــه 15میلیارد دالر برســاند؛ 
اتفاقــی کــه شــاید تنهــا در ســایه کرونــا 

امکانپذیر بود.

بــود، حــاال در یــک جهش کم ســابقه، 
به دومین مــرد ثروتمند جهان تبدیل 
شده است. دلیل این پیشرفت عظیم 
»ایــالن ماســک« 49 ســاله را می توان 
ســهام  ارزش  درصــدی   705 رشــد 
کمپانی »تســال« دانســت. ســال 2020 
بــرای ماســک، هــم در زمیــن و هم در 
هوا فوق العاده بود چراکه هم در زمینه 
تولید خودروهای برقی تسال موفق بود 
و هم پروژه فضایی »اســپیس ایکس« 

را به خوبی پیش برد.
بیل گیتس نیز دیگر مرد دنیای فناوری 
اســت کــه در جمــع ثروتمندترین هــای 
فوربــز قرار گرفته و با ثروت 124 میلیارد 
دالری، ردیــف چهارم این لیســت را به 
خود اختصاص داده است. وی ثروتش 
را مدیــون کمپانی هــای مایکروســافت، 
یــک کمپانــی ریلــی و همچنیــن یــک 
 Deere کمپانــی تولیــد تراکتــور بــا نــام
کرونــا  دوران  در  اســت.   & Company
اپلیکیشن »مایکروسافت تیمز« در کنار 
زوم به یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی 
بــرای برپایی کالس ها و جلســات کاری 
آنالیــن تبدیــل شــد و ســود سرشــاری 
نصیب گیتس کرد و توانســت همچنان 
در جمــع 10 فــرد ثروتمند جهــان باقی 

بماند.
پنجمیــن جایگاه این لیســت نیــز از آن 
»مــارک زاکربــرگ« مالک فیــس بوک 
است و میزان ثروت وی نیز 97 میلیارد 
دالر بــرآورد شــده اســت. جالب اســت 
بدانید که ثروت وی نیز نســبت به سال 
گذشــته افزایــش 42.3 میلیــارد دالری 
داشــته که بیشتر آن نیز در نتیجه شیوع 
به دنبــال  اســت.  شــده  حاصــل  کرونــا 
بحــران کرونا و افزایش میزان اســتقبال 
مــردم از شــبکه اجتماعــی فیــس بوک 
بــرای دریافــت اخبــار مربــوط بــه ایــن 
بیمــاری، ارتبــاط با دوســتان، مشــاهده 
نقشــه های ردیابــی بیماران، مشــخص 
شــدن مناطــق آلوده تــر روی نقشــه و... 

ارزش ثــروت میلیاردرهای تکنولوژی، 
از بسیاری حوزه های دیگر از جمله مد 
و فشن با 1.7 تریلیون دالر و حوزه های 
ســرمایه گذاری و مالی بــا 1.5 تریلیون 
دالر بســیار عبــور کــرده اســت. طبــق 
ایــن گــزارش، مجمــوع ارزش ثــروت 
میلیاردرهای تکنولوژی، به حدود 2.5 
تریلیــون دالر رســیده کــه 80 درصد از 
1.4 تریلیون دالر ســال گذشــته بیشــتر 

است.
در این لیست به پراکندگی میلیاردرها 
در  اســت.  شــده  اشــاره  نیــز  دنیــا  در 
حالی که امریکا همچنان خانه بیشــتر 
اســت  تکنولــوژی  حــوزه  ثروتمنــدان 
امــا چیــن نیــز به دلیــل رشــد فزاینــده 
از  تــازه ای  نســل  اینترنــت،  ســریع  و 
ثروتمنــدان را در خــود جــای داده کــه 
در حــوزه تکنولــوژی فعالیــت دارنــد. 
در حــال حاضــر از 20 فــرد ثروتمنــد 
حــوزه تکنولوژی در جهــان، 9 نفر آنها 
از چیــن هســتند در حالی کــه این رقم 
در سال گذشــته 6 نفر بوده است. هند 
نیــز ســومین جمعیــت میلیاردرهای 
ایــن لیســت را بــا 140 نفــر در اختیــار 
جالــب  مــوارد  از  دیگــر  یکــی  دارد. 
لیســت تــازه فوربــز این اســت کــه 86 
درصــد از میلیاردرهای ســال 2020 در 
یک ســال گذشــته ثروتمندتر شــده اند 
کــه البتــه بیشــتر آنهــا از شــرایط کرونا 
بهــره برده انــد. همچنیــن درمجموع 
یــک  حــدود  اروپایــی  میلیاردرهــای 

تریلیــون دالر ثروتمندتــر از ســال قبل 
شده اند.

 »آمازون« همچنان در اوج �
اما فرد شــماره یــک ثروتمندترین های 
فوربز چه کسی است؟ بازهم این »جف 
پرقــدرت  کمپانــی  بنیانگــذار  بــزوس« 
لیســت  صــدر  در  کــه  اســت  آمــازون 
میلیاردرهای جهان قــرار گرفته و گویی 
هرگز نمی خواهد از صدرنشینی فاصله 
ایــن چهارمیــن ســال متوالــی  بگیــرد. 
اســت که از وی به عنــوان ثروتمندترین 
می شــود.  یــاد  فوربــز  در  جهــان  فــرد 
ثروت»جف بــزوس« 177 میلیارد دالر 
برآورد شــده که نســبت به سال گذشته 
افزایش 64 میلیارد دالری داشته است. 
شاید وی هرگز تصورش را هم نمی کرد 
که شرکت تجارت الکترونیک آمازون را 
کــه در ســال 1994 در گاراژ خانــه اش در 
ســیاتل راه اندازی کــرده، روزگاری وی را 

به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کند.
»جــف بــزوس« تهدیدهــای کرونــا را 
بــه فرصــت تبدیــل کــرد و در فاصلــه 
ماه های مارس تــا آوریل 2020، حدود 
175هزار کارگر اســتخدام کــرد چرا که 
بــا افزایــش چشــمگیر اســتفاده مردم 
از بســتر این فروشــگاه آنالین، کارکنان 
قبلی وی نمی توانستند پاسخگوی این 
نیــاز جهانی باشــند. البته با احتســاب 
کارگرانــی کــه وی بــرای انبارهای خود 
در دنیــا بــه کار گرفــت، نیروهــای تازه 
اســتخدام شده در این کمپانی در سال 

کرونایــی 2020 به 400 هزار نفر رســید. 
هــر چند بســیاری از کارگــران آمازون و 
 Whole همچنین فروشگاه زنجیره ای
Foods کــه در مالکیــت آمازون اســت 
و در زمینــه فــروش آنالیــن خواربــار و 
به دلیــل  دارد،  فعالیــت  ســبزیجات 
ســاعات کار زیاد، وضعیت نامناســب 
فضای کار، دســتمزد پایین و... دســت 
امــا  زدنــد  هــم  اعتصاب هایــی  بــه 
ایــن مشــکالت ســبب نشــد تــا عنوان 
ثروتمندتریــن مــرد جهان، بــرای وی 
دســت نیافتنی باشد. البته همه ثروت 
»بزوس« از طریق آمازون کسب نشده 
است چرا که وی مالک روزنامه مطرح 
 Blue همچنیــن  و  پســت  واشــنگتن 
Origin، یک شــرکت هوافضاســت که 
در زمینــه تولید موشــک و ماهــواره در 

مصارف تجاری فعالیت دارد.
از  هــم  بــاز  لیســت  ایــن  دوم  نفــر 
مدیــران حــوزه فنــاوری اســت. »ایالن 
ماســک« که ایــن روزها بــا تأثیرگذاری 
فوق العــاده اش در بــازار بیــت کویــن 
زبانــزد اســت را شــاید بتــوان جــاذب 
بیشترین ثروت در سال کرونایی 2020 
 2021 ســال  در  وی  ثــروت  دانســت. 
حدود 151 میلیارد دالر برآورد شده که 
این رقم نسبت به سال 2020 افزایشی 
126.4 میلیــارد دالری داشــته اســت. 
وی کــه در ســال 2020 بــا ثــروت 24.6 
 31 جایــگاه  در  خــود  دالری  میلیــارد 
لیســت برترین های فوربــز جای گرفته 
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گاتزتا دلو اسپورت )ایتالیا(
دیشــب، شــب ســختی بــرای آندره 
آ پیرلــو و آنتونیــو کونتــه ســرمربیان 
یوونتــوس و اینتــر بود، چــرا که یکی 
یوونتــوس  از  نشــدن  اخــراج  بــرای 
شــدن  راحــت  بــرای  دیگــر  یکــی  و 
خیالــش از قهرمانــی اینتر در ســری 
A تــاش می کــرد. شــرایطی که این 
خــود  یــک  تیتــر  در  را  آن  روزنامــه 

»احکام« توصیف کرد.

تایمز اسپورت )انگلیس(
فیل فودن با گلی که دقیقه 90 به بورسیا 
دورتموند زد، منچسترسیتی را از دردسر 
نجــات داد، چــرا کــه تیــم آلمانــی برای 
ســیتی حریــف سرســختی بــود و فــودن 
توانست سیتی را به پیروزی 2-1 در بازی 
رفــت مرحله یــک چهــارم نهایــی لیگ 
قهرمانــان برســاند. این روزنامــه هم در 
این شــرایط، تیتر »فودن برای نجات« را 

روی جلدش برد.

مارکا )اسپانیا(
وینیسیوس جونیور مهاجم برزیلی رئال 
مادریــد در بــازی رفــت مقابــل لیورپول 
لیــگ  نهایــی  چهــارم  یــک  مرحلــه  در 
قهرمانــان اروپا ســتاره میدان بــود. او دو 
گل زد و می توانــد تیمــش را بــه مرحلــه 
بعــد ایــن رقابت هــا برســاند. موضوعی 
کــه ایــن روزنامــه بــه آن پرداختــه و تیتر 
آن  بــه  را  وینیســیوس«  »تاج گــذاری 

اختصاص داده است.

ژه
ــو

ســ

برای سیرجانی ها سهمیه آسیا می گیریم
گفت و گوی »ایران« با یونس شاکری مهاجم گل گهر که هت تریک کرد

بهترین روز فوتبالی ام رقم خورد / منشا فوتبالیست قابلی است، امیدوارم دوباره گل بزند

استقبال خوب سعودی ها از نماینده ایران
فوالد پس از ۳ سال به عنوان اولین تیم ایرانی به عربستان رفت

کاروان تیــم فوتبال فوالد ایران برای بازی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا 2021 مقابل العین امارات سه شنبه شب وارد ریاض عربستان شد تا این 
تیم پس از ۳ سال اولین تیم ایرانی نام بگیرد که برای برگزاری مسابقات به 
عربستان می رود. مهم ترین موضوع برای مسئوالن فوالد نوع استقبال از این 
تیم در ریاض بود. در این میان صفحه رســمی فارســی کنفدراسیون فوتبال 
آســیا، تصاویری از ورود فوالدی ها به ریاض به اشــتراک گذاشــت. تصاویری 
کــه نشــان دهنده اســتقبال گرم ســعودی ها از بازیکنــان ایرانی اســت. البته 
مدیرعامل باشگاه فوالد هم پس از حضور این تیم در عربستان، در صفحه 
شــخصی اش از اســتقبال مســئوالن برگزار کننده این رقابت ها تشکر کرد. در 
پیام تشکر سعید آذری آمده است: »سال 19۷1 دیپلماسی پینگ پنگ جهان 
و روابــط بین کشــورها را دگرگون کرد. فوتبال به مراتــب ورزش تأثیرگذارتر و 
قدرتمندتــری در تاریــخ ورزش جهــان اســت، آن حد تأثیر گــذار که براحتی 
می تواند بسیاری از روابط دیپلماتیک را که به تیرگی گراییده بهبود ببخشد. 
ورزش محل دوســتی، تشــریک مساعی و انسانیت است. کاش همه چیز در 
قالب دوســتی و محبت حرکت کند و مانند محیط ورزش دیگر محیط های 
موجود در توســعه دوستی ها و روابط سختی های خاص خود را تسهیل کند. 
رفتار مقامات فدراسیون فوتبال عربستان در استقبال و امور مربوط به ورود 
تیــم فوالد خوزســتان ایران بــه ریاض من را بــه یاد آن دیپلماســی معروف 

پینگ پنگ انداخــت، رفتاری 
بســیار محترمانه و مؤدبانه که 
ما انتظــارش را نداشــتیم و به 
نوعــی احســاس غــرور کردیم 
شــاید هــم به خاطر حــرکات و 
مصاحبه هایی بود که من قبل 
بــه عربســتان  پــرواز  از ورود و 
نکونــام  شــاگردان  داشــتم.« 
بافاصلــه پــس از رســیدن به 
بــه وســیله مســئوالن  ریــاض 
پزشکی ای اف سی، تست کرونا 
دادنــد کــه پاســخ تست شــان 
پاتوســی،  آیانــدا  بــود.  منفــی 
هافبــک فــوالد پیــش از تقابل 
این تیم مقابــل العین امارات 
بــه فــارس گفــت: »العیــن در 
امارات به تیمی معروف است 
مالــی  محدودیــت  هیــچ  کــه 
در هزینــه کــردن بــرای جذب 
بــه  نــدارد و  بازیکــن و مربــی 
همین خاطر معموالً این تیم 
جزو بهترین تیم های لیگ این 

کشــور و حتی قاره آسیا محسوب می شــود، البته اگر به لحاظ تیمی بخواهید 
حساب کنید، فوالد تیمی منسجم و متحد است که می تواند با وجود نابرابر 
بودن شرایط بویژه از نظر تعداد بازیکنان، از پس العین بر بیاید. ما هدفی به 
غیر از تاش تا آخرین لحظه نداریم و می دانیم که می توانیم برابر العین به 
موفقیت برسیم. در فوتبال طرفی پیروز میدان می شود که به معنی واقعی 
یک »تیم« باشــد و داشــتن ستاره های گرانقیمت تضمینی برای موفقیت و 
پیروزی نیست.« همچنین ایوب والی، کاپیتان فوالد در یکی از تمرینات فوالد 
پیش از سفر به ریاض دچار آسیب دیدگی شد که بررسی های پزشکان فوالد 
حکایت از این دارد که کاپیتان فوالد قطعاً دیدار روز شنبه برابر العین امارات 

را از دست داده است.

حامد جیرودی / در هفته نوزدهم لیگ 
برتــر کــه تنهــا 10 گل از خــط دروازه ها 
عبور کــرد، یونس شــاکری مهاجم گل 
گهــر درخشــید و بــا زدن ۳ گل برابــر 
ماشین ســازی چهره ویژه میدان بود و 
زمینه ســاز برد ۳-1 ســیرجانی ها شد. 
این بازیکن ۳1 ساله نیشابوری با اشاره 
بــه پیروزی تیمش برابر ماشین ســازی 
گفت:»خیلــی  خبرنگار»ایــران«  بــه 
خوشــحالم کــه توانســتیم بــرد خوبــی 
ماشین ســازی  گرچــه  کنیــم.  کســب 
در  مــا  ولــی  می کنــد  بــازی  دفاعــی 
بخــش هجومــی موفــق ظاهر شــدیم 
و توانســتیم بــه ۳ امتیاز دســت یابیم. 
ابتــدا گل بدی خوردیــم ولی در همان 
نیمه اول جبران کردیم و بین دو نیمه 
هم با بچه ها هم قســم شدیم که بازی 
را ببریــم. خدا را شــکر ســال 1400 را با 
۳ امتیــاز آغاز کردیم و برد شــیرینی به 

دست آوردیم.«
پیش بینــی  آیــا  اینکــه  دربــاره  او 
می کرد هت تریک کند؟ چنین پاســخ 
نمی کــردم.  را  فکــرش  داد:»اصــًا 
افتــاد؛  نیمــه  دو  بیــن  جالــب  اتفــاق 
دکتــر تیــم از مــن پرســید کــه تاکنــون 
هــت تریک کــرده ای؟ گفتــم نه. گفت 
ان شــاء اهلل در ایــن بــازی هــت تریــک 
کنــی. به طــرز عجیبی این اتفــاق افتاد 

و واقعــاً بهتریــن روز زندگی فوتبالی ام 
موضــوع  ایــن  از  خیلــی  خــورد.  رقــم 
خوشــحالم.« شــاکری توپــی را کــه بــا 
آن هــت تریــک کــرد، بــرای یــادگاری 
بــه خانه اش بــرد. او در ایــن خصوص 
از اینکــه توانســتم ۳ گل  گفت:»بعــد 
بزنــم، توپ را به رختکــن بردم و همه 
بچه ها هم آن را امضا کردند و به خانه 
بردم تا به یادگار نگه دارم. به هرحال، 
اتفــاق بســیار خوبــی برایم افتــاد و آن 

توپ را برای خودم نگه داشتم.«
او بــا ۳ گلــی کــه زد 6 گله شــد تا در 
رده چهــارم گلزنــان برتر لیگ بیســتم 
قرار بگیرد. شــاکری دربــاره اینکه آیا از 
شــرایطش راضی اســت؟ چنیــن نظر 

داد:»مــن در نیــم فصــل اول از خودم 
راضــی نبــودم. البته 5 بــازی مصدوم 
بودم و همسترینگم پارگی داشت ولی 
خدا را شکر در نیم فصل دوم شرایطم 
بهتر شــده و امیدوارم با همین فرمان 

تا آخر فصل پیش بروم.«
شــاکری در حالــی با هــت تریک در 
ایــن بــازی درخشــید که گادوین منشــا 
مهاجــم گل گهــر بــا 10 گل زده در رده 
دوم جدول بهتریــن گلزنان لیگ برتر 
قرار دارد ولی این بازیکن نیجریه ای در 
4 بازی گذشته گل گهر موفق به گلزنی 
نشــده و در ایــن بــازی هــم به عنــوان 
بــه   80 دقیقــه  از  جانشــین  بازیکــن 
میدان رفت. شــاکری درباره وضعیت 

منشــا هم صحبت کرد:»منشا بازیکن 
خیلــی خوبــی اســت و بــا هــم رفیــق 
صمیمــی هســتیم. او بازیکــن قابــل و 
توانمندی اســت. این شــرایط برای هر 
فوتبالیســتی ممکن است اتفاق بیفتد 
و امیدوارم منشــا دوبــاره گلزنی هایش 

را آغاز کند.«
گل گهــر در ۷ هفتــه ابتدایــی لیــگ 
برتر در صدر جدول بود ولی شاگردان 

امیر قلعــه نویی پــس از آن دچار 
ایــن حــال،  بــا  افــت شــدند. 

سیرجانی ها با این برد 26 
امتیــازی شــده و بــه رده 

صعود  جــدول  هفتــم 
کردند. شاکری درباره 

اینکــه چــه رتبــه ای را بــرای تیمش در 
پایــان فصــل متصــور اســت؟ چنیــن 
پاســخ داد:»ما به دنبال کسب سهمیه 
باشــید  مطمئــن  و  هســتیم  آســیایی 
که بــه این هــدف می رســیم چون هم 
تیم مان به لحاظ فوتبالی شکل خوبی 
دارد و هــم بچه ها انگیزه باالیی دارند. 
رتبــه  بــه  فصــل  پایــان  در  امیــدوارم 

مدنظرمان دست پیدا کنیم.«
بــرای  بــازی  ســابقه  شــاکری 
اول  فصــل  نیــم  در  پرســپولیس 
او  دارد.  را  ســیزدهم  لیــگ 
درباره اینکه از بین سپاهان، 
پرســپولیس و استقال که 
در رده هــای اول تــا ســوم 
کــدام  هســتند،  جــدول 
بیشــتری  شــانس  تیــم 
دارد؟  قهرمانــی  بــرای 
گفت:»هر ۳ تیم بسیار 
خــوب و قابــل احتــرام 
هستند و از االن معلوم 
نیســت کــه چــه تیمی 
قهرمان می شــود. االن 
ســپاهان صدر است ولی 
قبًا پرســپولیس بود و پیش 
از آن هم اســتقال. ممکن اســت تا 
پایان فصل کلی اتفاق بیفتد و جایگاه 

تیم ها تغییر کند.«

 عزیزی خادم: نگاه شایسته ساالری داریم
مراســم معارفــه علیرضا امامــی فر رئیس مرکــز ملی فوتبال صبــح دیروز با 
حضور شــهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی 
و طهمورث حیدری ) اعضای هیأت رئیسه( برگزار شد. عزیزی خادم، در این 
مراســم گفت: »ما نگاه مان توسعه محور بوده و با پیشبرد اهداف خود فصل 
نوینــی در برنامه ریزی جدید فدراســیون فوتبال، حکمفرما خواهد شــد. اراده 
ما قوی و مستحکم است و در همین راستا قدم برخواهیم داشت. فدراسیون 
فوتبال بســتر الزم بــرای نگاه آکادمیک و روند برنامه ریــزی ایجاد خواهد کرد. 
نــگاه ما شایسته ســاالری بوده و با تغییرات، درصدد آن هســتیم کــه با اجرای 
برنامه های خود با نگاه اقتصادی فوتبال و تغییراتی که رخ می دهد، به سمت 
آکادمیک بودن و کارآمد شدن بیش از پیش، پیش رویم. فضای ما و نگاه مان 
چیزی اســت که به آن اعتقاد داریم و تمام ســعی ما بر این است که با عدالت 
پیــش رویــم و از صیانــت فدراســیون فوتبال دفــاع و حمایت خواهیــم کرد.« 
امامی فر هم گفت: »متوجه شدم اهداف عزیزی خادم دانش بنیان بوده و به 
علم توجه می شود و به دنبال توسعه و پیشبرد فوتبال کشور هستند. بر همین 
اساس تأخیر نکرده و پاسخ مثبت به این پیشنهاد دادم. چندین سال منتظر 
چنین دیدگاهی بودم. سعی می کنم با تمام وجودم در این کار انرژی بگذاریم. 

من به کار گروهی اعتقاد دارم و در همین راستا برنامه هایم را پیش می برم.«

مرفاوی و عمران زاده دستیاران فکری در نفت
محمود فکری در حالی به عنوان سرمربی نفت مسجدسلیمان انتخاب 
شده که به گزارش فارس، صمد مرفاوی و حنیف عمران زاده 2 دستیار 
فکــری در اســتقال و نســاجی بــا وی در نفــت مسجدســلیمان حضــور 
خواهند داشــت و حضور این نفرات در کنار ســعید عزیزیان در این تیم 
قطعی شده است. حمزه حدادی و داریوش صادقی دیگر مربیان بومی 

هستند که فکری را در نفت مسجد سلیمان همراهی خواهند کرد.

علی کریمی مشاور خیبر خرم آباد شد
جادوگر فوتبال ایران پست جدید و غیرمنتظره ای را پذیرفت. مسعود عبدی 
مالــک باشــگاه خیبر خرم آبــاد، علی کریمی بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال 
ایران، پرسپولیس و بایرن مونیخ را که چندی پیش یکی از کاندیداهای ریاست 

فدراسیون فوتبال بود به عنوان مشاور خود در این باشگاه منصوب کرد.

جایزه بهترین مهاجم لیگ پرتغال به طارمی رسید
مهــدی طارمی، مهاجم پورتو برای ســومین ماه متوالــی جایزه بهترین 
مهاجــم لیــگ برتــر پرتغــال را از آن خــود کرد. ایــن جایــزه در حالی به 
طارمی رســید که او چند هفته متوالی است که برای پورتو گل نمی زند و 

روی عدد 9 متوقف شده است.

جهانبخش و 8 بازیکن دیگر برایتون در لیست فروش
گراهــام پاتر، ســرمربی برایتون کــه در تاش بــرای ماندن در لیگ برتر اســت، 
می خواهــد 9 بازیکــن خــود را به فــروش رســاند. این فصل هم بــرای علیرضا 
جهانبخش خوب پیش نرفت و پس از چند بازی خوب در ابتدای فصل، بازیکن 
ایرانی به دلیل مصدومیت از حضور در ترکیب برایتون بیرون رفت و پس از آن 
و با بازگشت به لیست برایتون نیز نتوانست در ترکیب گراهام پاتر قرار گیرد. او 
یکشنبه و در مقابل منچستریونایتد دقیقه 88 وارد میدان شد ولی زمانی کافی 
برای درخشش نداشت. حاال و طبق گزارش روزنامه  ایندیپندنت، جهانبخش 

در کنار 8 بازیکن دیگر در لیست فروش برایتون در تابستان قرار گرفته است.

مرحلــه  رفــت  دور  ورزشــی/  گــروه 
قهرمانــان  لیــگ  نهایــی  یک چهــارم 
اروپــا، سه شــنبه شــب بــا برگــزاری دو 
دیدار آغاز شــد که در یکی از آنها رئال 
مادریــد ۳-1 لیورپول را شکســت داد. 
ایــن  شــاگردان زین الدیــن زیــدان در 
دیدار مقابل حریف انگلیسی نمایش 
بسیار خوبی داشتند و به لطف گل های 
وینیسیوس جونیور)2۷ و 65( و مارکو 
آسنسیو)۳6( به یک پیروزی درخشان 
رسیدند؛ هرچند تک گل محمد صاح 
)51( امیدهــای قرمزهــا بــرای دیــدار 
برگشــت را زنده نگه داشــت. از ســوی 
دیگر شــاگردان زیدان هم با این برد تا 
حدودی با خیال آســوده راهی آنفیلد 
خواهند شــد. در تمــام تورنمنت های 
اروپایــی، هیچ تیمی تاکنــون به اندازه 
رئال مادرید و بنفیکا موفق به شکست 

لیورپول نشده است.)4 برد(
در پایــان ایــن دیــدار وینیســیوس 
جونیــور بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 
زمیــن انتخاب شــد. او اولیــن بازیکن 
متولــد پــس از ســال 2000 اســت کــه 
موفق به گلزنی در مرحله یک چهارم 
نهایــی لیگ قهرمانان اروپا می شــود. 
پایــان  مهاجــم 20 ســاله برزیلــی در 
بــازی گفت: »پیروزی در این مســابقه 
خیلــی مهــم بــود. کل ســال ســخت 
تــاش کردیــم تــا در مقطــع کلیــدی 
فصــل در همــه بازی ها پیروز شــویم. 
چندانــی  موقعیــت  خلــق  اجــازه 
بــه آنهــا ندادیــم، بایــد ایــن رونــد را 
حفــظ کنیــم و همچنــان همین طــور 
بــازی کنیم. ســرمربی همیشــه حس 
آرامــش را بــه تیــم انتقــال می دهد و 
مــا بایــد چیزهایــی را کــه در تمرینات 
کار کرده ایــم اجــرا کنیــم. امــروز همه 
کارهایی را که زیدان از ما خواســته بود 
انجــام دادیــم و خوب عمــل کردیم. 
در ضمــن تونــی کــروس باورنکردنی 
فوق العــاده ای  بازیکــن  او  اســت، 
اســت. هربار که وارد میدان می شــود، 
کاس بــازی فوق العاده اش را نشــان 
بــازی  او  مثــل  هیچ کــس  می دهــد، 
نمی کنــد. می خواهم به خاطر پاســی 
دیگــر  در  کنــم.«  تشــکر  او  از  داد  کــه 
بازی این شب، منچسترسیتی مقابل 

بروسیا دورتموند به برتری 2-1 رسید. 
دو تیــم نمایش پایاپایی داشــتند و در 
نهایت ســیتی با گل دقایــق پایانی به 
پیروزی رســید. با این نتیجه همچنان 
هر دو تیم از شانس رسیدن به مرحله 
نیمه نهایــی برخوردار هســتند. کوین 
فــودن)90(  فیــل  و   )19( بروینــه  دی 
برای شــاگردان پپ گواردیــوال و مارکو 
ادیــن  شــاگردان  بــرای  رویــس)84( 
ترزیــچ گل زدنــد. پس از ســوت پایان 
بازی اتفاق جالبی افتاد. در شــرایطی 
که همه به ســمت رختکن می رفتند، 
کمــک داور مســابقه از ارلینــگ هالند 
درخواســت امضــا کرد که بــا موافقت 
مهاجم نروژی دورتموند همراه شــد. 
امضا گرفتن مقام رسمی بازی از یک 
بازیکن در سطح لیگ قهرمانان اروپا 
بی ســابقه اســت. البتــه ســتاره جــوان 
دورتموندی ها در 5 بازی اخیر خود در 
همــه رقابت ها موفق بــه گلزنی برای 
تیمش نشده اســت. نکته دیگر اینکه 
بــازی دروازه منچسترســیتی  ایــن  در 
پس از ۷88 دقیقه در لیگ قهرمانان 
اروپــا بــاز شــد. ســیتیزن ها تــا قبــل از 
بــازی بــا دورتمونــد در ۷ بــازی اخیــر 
خــود در این رقابت ها موفــق به ثبت 
کلین شیت شــده بودند. گفتنی است 
داوری هــر دو دیدار با انتقاد هواداران 
و کارشناســان مواجه شــد، بخصوص 
داور دیدار منچسترسیتی- دورتموند 
ســر  پشــت  را  پراشــتباهی  شــب  کــه 
گذاشــت. اشــتباه بزرگ هاتگان، داور 
رومانیایــی بــازی ســیتی- دورتمونــد 
در دقیقــه ۳۷ رخ داد. جایــی که پاس 

خوب رافائل گوریرو پشــت مدافعین 
ســیتی بــه یــاران هــم تیمی نرســید و 
ادرســون ســنگربان منچســتر تــوپ را 
بیــرون از محوطــه با پا مهار کــرد و در 
حالی که قصد داشــت با ارتفاع دادن 
بــه تــوپ، آن را بــه میانه هــای میدان 
بفرســتد، با تیزهوشــی مهاجم جوان 
دورتموند غافلگیر شــد. جود بلینگام 
1۷ ســاله با تیزهوشی، موفق شد قبل 
از اینکه ادرســون پایش را بــاال بیاورد، 
توپ را بدزدد و دروازه خالی را باز کند 
اما در همین حیــن داور رومانیایی به 
نشــانه خطای بلینگام در ســوت خود 
اعــام  مــردود  را  و گل ســالم  دمیــد 
کــرد. این در حالی اســت کــه بازبینی 
تصاویر آهسته به خوبی نشان می داد 
که بلینگام کوچک تریــن برخوردی با 
ســنگربان ســیتی نداشــت و اتفاقاً اگر 
قرار بر اعــام خطا بود، این ادرســون 
بود که پای مهاجم دورتموند را هدف 
گرفت. اشــتباه بزرگ اوویــدو هاتگان 
داور مســابقه در فضــای مجــازی نیــز 
بازتاب هــای زیــادی داشــت. یکــی از 
کاربــران نوشــت: »ایــن بایــد یکــی از 
ایــن  در  داوری  تصمیمــات  بدتریــن 
ســاله   1۷ بلینــگام  از  باشــد.  فصــل 
یــک گل اســتثنایی چمپیونزلیگــی را 
دزدیدنــد، در ایــن بیــن کارت زرد هم 
نمی توانســت  هــم   VAR و  گرفــت 
کــه  چــرا  برگردانــد  را  داور  تصمیــم 
اســت  گفتنــی  بــود.«  زده  را  ســوتش 
بازی رفــت دو دیدار دیگر این مرحله 
)چلسی- پورتو و بایرن مونیخ - پاری 

سن ژرمن( شب گذشته برگزار شد.

آدرینــا ورشــینگر / هفتــه بیســتم لیگ 
یــک  انجــام  بــا  امــروز  فوتبــال،  برتــر 
مســابقه آغــاز می شــود و پرســپولیس 
و نســاجی از ســاعت 18:50 دقیقــه در 
ورزشــگاه آزادی تهــران به مصاف هم 
می رونــد، البتــه امروز قــرار بــود دیدار 
صنعت نفت و اســتقال  برگزار شــود 
که این بازی به  دلیل ســفر آبی پوشــان 
پایتخــت به عربســتان جهــت حضور 
در لیــگ قهرمانان آســیا و جلوگیری از 
احتمال مبتا شــدن بازیکنان این تیم 
بــه کرونا به تعویق افتــاد. ضمن اینکه 
در حــال حاضــر تهــران و بســیاری از 
شــهرهای کشــور به  دلیل موج چهارم 
کرونا بــه رنگ قرمــز در آمده اند. بازی 
پرســپولیس و نساجی هم در شرایطی 
قــرار اســت برگــزار شــود که تیم شــهر 
 ۶ و  بازیکــن   4 بــازی  ایــن  در  خســته 
اختیــار  در  را  خــود  فنــی  کادر  عضــو 
نخواهــد داشــت. دوشــنبه اعام شــد 
کــه ۳ بازیکــن و 4 نفــر از اعضــای کادر 
فنــی نســاجی مبتا بــه کرونا شــده اند 
کــه دیروز این تعــداد افزایش پیدا کرد 
و در تســت گیری مجدد مشــخص شد 
2 بازیکــن و یــک عضــو کادر فنی دیگر 
در ایــن تیــم مبتا بــه کرونا شــده اند و 
نمی تواننــد در دیــدار بــا پرســپولیس 
حضور پیــدا کنند و این شــرایط باعث 
شــد تا احتمــال لغو این دیــدار مطرح 
شود که البته این اتفاق تا دیروز نیفتاده 
بود، ضمن اینکه فرشاد فرجی مدافع 
پرســپولیس هم همچنان در قرنطینه 
پایتخــت در  امــا سرخپوشــان  اســت. 
حالــی میزبان این مســابقه بــه میدان 
می رونــد که این دیــدار، آخریــن بازی 
پرسپولیس قبل از سفر به هند و حضور 
در لیگ قهرمانان آسیاست؛ قرمزها که 
به دنبال پنجمین قهرمانی پیاپی خود 
در لیگ برتر هستند، در بازی قبل شان 
مقابل شــهرخودرو 1-1 مساوی شدند 
تا 2 امتیاز ارزشــمند را از دست بدهند 
ســپاهان  از  پایین تــر  امتیــاز   ۳8 بــا  و 
40 امتیــازی در رده دوم جــدول قــرار 
بگیرنــد. مهاجمان پرســپولیس که در 
مشهد موقعیت های گلزنی زیادی را از 
دســت دادند، حاال به خوبی می دانند 
که برای دفاع از عنوان قهرمانی شان و 

باقی ماندن در کورس، تنها باید گلزنی 
کننــد تا بــه ۳ امتیاز دســت پیــدا کنند 
و در ایــن شــرایط بایــد دیــد بازیکنانی 
مانند شهریار مغانلو، عیسی آل کثیر، 
مهــدی عبــدی، وحیــد امیــری، امیــد 
عالیشــاه، مهــدی ترابــی و... می توانند 
پرســپولیس را به برد برســانند یا خیر، 
البته شــاگردان یحیــی گل محمدی که 
اخطــاره   4 به دلیــل  را  سرمربی شــان 
بــودن روی نیمکت ندارنــد، باید برابر 
نساجی قرار بگیرند که با حضور ساکت 
الهامــی متحول شــده و روند صعودی 
خوبــی را در پیــش گرفتــه اســت. تیــم 
یــک  الهامــی  زمــان  از  خســته  شــهر 
پیروزی در جام حذفی و دو برد متوالی  

در لیگ برتر به دســت آورده که باعث 
شــده این تیم 16 امتیازی شود و بسیار 
امیــدوار اســت از رده پانزدهــم باالتــر 
بیاید؛ پرســپولیس هم با 10 گل خورده 
بهتریــن خط دفــاع لیــگ را در اختیار 
دارد و قائمشــهری ها می داننــد که کار 
ســختی بــرای موفقیت برابــر این تیم 
در پیش دارند. پرســپولیس و نســاجی 
تــا کنون 5 بار در لیگ برتر با هم دیدار 
کرده اند که ۳ تســاوی در قائمشهر و 2 
برد برای پرسپولیس در تهران حاصل 
آن بوده اســت. بازی رفت دو تیم بعد 
از بازگشت این تیم از آسیا در زمین گل 
آلود شــهید وطنی برگزار شد که 1-1 به 

پایان رسید.

دزدی شبانه داور از پسر 17 ساله
رئال مادرید و منچسترسیتی بازی رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را با برد پشت سرگذاشتند

هفته بیستم لیگ برتر امروز با برگزاری یک بازی آغاز می شود

برد؛ تنها راه پرسپولیس

ش
ــر

بــ
هــت تریــک یونــس شــاکری در بــازی گل گهــر برابــر 
ماشــین ســازی، ســومین هت تریک لیگ برتر بیستم 
بــود. اولیــن هت تریک فصل جاری توســط هم تیمی 
شــاکری یعنــی» گادویــن منشــا« در بــازی گل گهــر- 
شــهرخودرو در هفتــه هفتــم ثبت شــد؛ دیــداری که با 
نتیجه ۳-1 به ســود ســیرجانی ها به پایان رســید و هر 
۳ گل شــاگردان امیر قلعه نویــی را مهاجم نیجریه ای 
به ثمر رســاند. هت تریک بعدی توسط پیمان بابایی 
مهاجم ســابق ماشین ســازی در بــازی هفته دهم این 

تیم برابر ســپاهان شــکل گرفت که آن 
دیــدار با نتیجــه ۳-۳ به پایان رســید؛ 
در آن بــازی، داور ۳ پنالتــی بــه ســود 
ماشین ســازی اعام کرد کــه بابایی 2 

تــای آنهــا را گل کرد و یکــی دیگر را که 
پنالتی دوم بود، پیام نیازمند دروازه بان 

سپاهان دفع کرد اما در برگشت خود بابایی 
آن را به گل تبدیل کرد. گفتنی اســت ،بابایی در 

نیم فصل دوم به تراکتور پیوست.

3 هت تریک لیگ بیستم

مطهری: منتقدان فشار را از مهاجمان بردارند
حمید مطهری، مربی پرســپولیس در نشست خبری پیش از بازی با 
نســاجی اظهار داشــت: »این روزها خیلی می گویند که پرسپولیس از 
موقعیت هایش اســتفاده نمی کند امــا ۷-6 ماه قبل هم گفتم صبور 
باشــید، پرســپولیس در آن زمان قهرمان لیگ شــد و به فینال آســیا 
صعود کرد. به همین دلیل االن هم هواداران باید صبور باشند. تیمی 
که در آن ســیدجال حســینی، احمد نوراللهی و سرلک در موقعیت 
گلزنی قرار گرفته و گل می زنند، از لحاظ تاکتیکی موفق است. برخی 
مواقع ضربات به گل نمی رسد اما خواهش می کنم منتقدان فشار را 
از روی بچه هــای خط جلوی ما بردارنــد.« مصطفی صداقت، مربی 
نســاجی هم گفت: »با تیم باکیفیت پرســپولیس بازی داریم و نیازی 
بــه توضیــح درباره شــرایط فنی حریــف و کادر فنی خــوب و بادانش 
پرســپولیس نیســت. 5 بازیکن و 5 عضو کادرفنی ما به ویروس کرونا 
مبتا هستند که با کمیته پزشکی فدراسیون در ارتباط هستند. پیروزی 
مقابل نفت مسجدســلیمان و ســایپا در دو دیدار اخیــر ما را به آینده 

امیدوار می کند اما با این دو برد خودمان را گم نمی کنیم.«

ش
ــر

بــ



در بهــاری دلکش، 
بــا  اوجــی  آقــای 
 ، ش ســی بلند شا
خم هــای  و  پیــچ   
را  زاگــرس 
پشــت  یکی یکــی 
می گذاشــت.  ســر 
از  نبــود  معلــوم 
کجــا می آیــد و بــه کجا مــی رود ولــی هــر آن به 
زرد کوه نزدیک تر می شــد. در یک دوراهی، کنار 
جــاده  ایســتاد. در آیینه، نگاهی به دختر و پســر 
خردســالش کــه روی صندلی عقــب در خواب 
و بیــداری بودنــد، انداخــت و چون شــاعری در 
ژرفای آن همه ســادگی گم شد. سپس نگاهش 
را به جلو، ســوی همســرش  چرخانــد. کتابی در 
دســتش بود ولی نمی خواندش؛ به دوردســت 
می نگریست و در امتداد بی نهایت، لحظه ها را 
بایگانی می کرد. - می گویی برویم؟ همســرش 
پاسخ داد: »فرار چاره کار نیست.«  اوجی موافق 
نبود »نه عزیِز من، همیشه فرار از مشکل، اولین 
راهــکار اســت.« - ایــن حــرف هــا از رام کننــده  
بــزرگ طبیعــت بعید اســت. با لبخنــد گفت و 
بی درنــگ ادامه داد: »باید این تابو را بشــکنی.« 
اوجــی گفت: »همــه چیز را گفتــه بــودم؛ ُرک و 
پوســت کنده. هرکاری الزم بود انجام شد. فقط 
زوِر کســی به آنها نرسید.« - گذشت زمان هیچ 
چیــزی را حل نمی کند. - مطمئنم می توانی با 
آن روبه رو شوی. این بار من و بچه ها هم کنارت 
هســتیم. لبخندزنان به اوجی دلگرمی  می داد. 
راهِی دره »بازفت« شدند. در مسیر، یکی دو جا 
برای تماشــای الله های واژگون ایستادند. کمی 
پیش تــر، حوالِی »چمن گلی« بســاط عروســی 

برپــا بــود. از ســیاه چادری بــزرگ که بــه آن گل 
منگلی هــای رنگی آویختــه بودند، صدای ســاز 
و ُدُهــل و پایکوبــی می آمــد و بیــرون از آن چند 
بختیارِی میانسال، چوقا و َدبیت به تن، ایستاده 

بودند.
- آخ جــون! عروســی! دختــر با فریــاد از پدر 
می خواســت نگــه دارد تــا عروســی را ببیننــد. 
اوجی حرفی نداشــت ولی می دانســت که مادر 
ســاز مخالــف می زنــد. نرم نرمــک بــه »جــاده  
پــروژه« رســیدند. اوجی رو به همســرش گفت: 
»خودش اســت. همان جــاده ای که ســاختیم؛ 
برای آن پروژه!« همسرش سری جنباند، جوری 
که یعنــی خبــر دارد. َلختی بعد بــه پروانه زاری 
رســیدند. دشــتی فراخ، پیش روی شــان پدیدار 
شــد کــه پنــداری جــاده بــه دو نیمــش می کرد. 
ناگهان پروانه ای به شیشه  جلوی ماشین خورد؛ 
در دم لِــه شــد و بقایــای اندامش روی شیشــه و 
دقیقاً پیش چشــم راننده پخش شــد. اوجی به 
سرعت شیشه شــور ماشــین را به کار انداخت و 
کلیــد برف پاک کن را زد، اما شیشــه تمیز نشــد. 
پروانه های دیگر، دســته دسته، از پی هم آمدند 
و یکی یکی در شیشــه شکســتند. دست و پایش 
را گم کرد. نَفســش بند آمد. - اینجا نباید جاده 
دائمی ســاخته می شــد. اصاًل این منطقه برای 
اینجــور کارهــا مناســب نیســت. همســرش بــا 
لبخنــدی کم رنــگ پاســخ داد: »ســخت نگیر؛ 
اتفاق در جاده عادی اســت؛ از پنچری و خرابی 
تــا تصــادف.« - بابــا تند نــرو، پروانه ها آســیب 
می بیننــد؛ آن هــم نــه یکــی دو تا؛ یــک عالمه!  
اوجــی پرســید: »چیــزی گفتــی عزیــزم؟« چند 
و کوهســتان،  از تالقــی دشــت  بعــد  کیلومتــر 
عالئم هشــداردهنده  پلیس از خطر ریزش کوه 

می گفــت. اوجی باز ســرعت کم کــرد. راهداری 
موقتاً جاده را بســته بود تا ماشین ها را به طرف 
فرعِی کوتاهی هدایــت کند- بفرما! نگفتم این 

منطقه برای اینجور کارها مناسب نیست!
چیزی نگذشــت که اوجی پــس از پیچی 90 
درجــه، یکبــاره ردیفــی از ماشــین ها را در چنــد 
قدمــی خود دید. »یواش تر عزیزم! مگر خودت 
نمی گویی جاده خطرناک است؟« اوجی از یک 
راهدار پرســید: »چه اتفاقی افتاده؟« - »دیشب 
باران سنگینی باریده. کوه و دامنه خیس است، 
خاک هم سست. خطر ریزش کوه وجود دارد.« 
همســرش گفت: »بپرس کجا؟« - سه کیلومتر 
جلوتر کوه ریخته اســت؛ راه رودخانه را بســته و 
دریاچــه ای کوچک پشــتش درســت کــرده. آب 
جــاده را بنــد آورده اســت. حدود یــک کیلومتر 
جلوتر بایــد از »جاده  پروژه« خــارج و وارد جاده  
قدیم شــوید. اگر با احتیاط برانیــد، راه امن تری 
ا ست. اوجی زیر لب گفت: »بله، امن تر!« دختر 
متعجب  پرسید: »پدر، این همان جاده ای است 

که شما درست کردید؟«
- دخترم، ما این جاده را فقط برای دسترسی 
به پروژه و حمل تجهیزات و ماشین آالت سنگین 
درســت کردیــم. قــرار نبــود جــاده  اصلی شــود. 
اســمش رویــش اســت »جــاده  پــروژه.« - یعنی 
ممکــن اســت ما تــو ایــن جــاده بمیریــم؟ مادر 
مهربانانه و با لبخند پاسخ داد: »نه دخترم، قرار 
نیست کسی بمیرد.« اوجی زیر لب چیزی گفت. 
نامفهوم بود. همسرش به او نگاهی انداخت ولی 
چیزی نگفت. باالخره وارد جاده قدیم شــدند. - 
خب، خیالم راحت شــد! اوجی با آرامش گفت: 
»این منطقه برای اینجور کارها مناســب نیست. 
قبــاًل هم گفتم. دیگران هم گفتند. کســی زورش 

نرســید.« و بعد از کمی مکث ادامــه داد: »اولین 
راهکار مهندســی، فرار از مشــکل است. نباید بی 
دلیل در برابر طبیعت گردنکشــی کــرد.« اوجی 
بیســت دقیقه ای در ســکوت رانندگی کــرد تا آن 
که یکباره در شــانه راه ترمز زد. حین پیاده شدن، 
نگاهش را نصفه نیمه به صندلی عقب چرخاند 
و گفت: »همین  جا بمانید. ماشین ها خطرناَکند؛ 

تو جاده نیایید.«
لحظاتی در ســکوت گذشــت. - همه چیز در 
یک آن اتفاق افتاد؛ در یک عروسی در سیاه چادر، 
بیــرون روســتا، بــا همــان آویزه هــای رنگــِی زیبا. 
خــودش چــه زیبــا تصویرش می کــرد! »آمــد؛ با 
نانی داغ در دســتش که به رهگذران کنار چشمه 
تعارف می کرد. با خنده ای که بر قرص صورتش 
خــط می انداخــت؛ خطــی که تــا ابدیــت امتداد 
داشــت و آن ســویش ناپیدا بــود. زن بــا لبخندی 
کم رمق گفت: »چشــم چران!... مشــخص است 
کــه خیلی به همکارت نزدیک بودی. شــاعر هم 
شدی.« مرد طعم طعنه را حس کرد. بویژه آنکه 
زن نیز شــاعرانه ادامه داد: »پس از سال ها، هنوز 
زخمش بر جان تو تازه اســت.« به آرامی دستان 
زن را گرفــت. و همــه چیز را به ســکوت و جادوی 
نگاه ســپرد. لختی گذشت. - بهار بود. آن شب تا 
صبح، ســنگین باران بارید. برف هــا هم در حال 
آب شــدن بودنــد. کــوه و دامنه خیس شــده بود. 
خاک هم که سست بود. ما در »جاده  پروژه« گرِم 
کار بودیم که با بی ســیم خبر دادنــد. خودمان را 
اینجا رســاندیم. دیدیم به جای چشمه، دریاچه 
درست شده است. زن غریبانه به چهره  مرد نگاه 
می کــرد. به پهنای صــورت خیس بــود. چقدر از 
اشک؟ چقدر از باران؟ نمی شد فهمید. لب های 
زن بــر صورتش رقصیــد »غصه نخور. مطمئنم 

آنهــا فرصتــی بــرای عاشــقی خواهند داشــت.« 
مــرد چند قدمــی پیــش رفت و بــه کــوه و دامنه  
پردرختش اشــاره کرد: »کــوه را ببین که چقدر پر 
از خشــم اســت. مانند جوجه تیغی ورم کــرده... 
لعنتی انــگار، بطنش تکان می خورد. می خواهد 

ببلعد. این بار نه...«
- عزیزم، داری هذیان می گویی. توهم داری. 
- ایــن منحنی ها مثل یک تابلوی نقاشــی، آدم 
را ســحر می کند. مرد دلش می خواست تا سر بر 
شــانه  زن بگذارد. - همه چیــز را گفته بودم؛ ُرک 
و پوســت کنده. دیگران هم گفته بودند. هرکاری 
هــم الزم بود انجام شــد. چند کیلومتــر آن َورتر 
شــهرک ســاخته بودنــد. ولی زوِر کســی بــه آنها 
نرسید. جابه جا نشدند... باید با برنو به سراغ شان 
می رفتم؛ مثل خودشان. خسارتش کمتر بود. زن 
گفت: »نمی شود هر کســی که به حرفش گوش 
ندهند برنو دست بگیرد، می شود؟« مرد مکثی 
کرد و گفت: »خب، چیزهایی می دانســتم؛ ولی 
ایمان نداشتم.« کمی بعد به ماشین بازگشتند. 
این بار اوجی جای همسر نشست. همسر آهسته 
می رانــد. دختــر منگ و مضطرب می خواســت 
از آنچه می گذشــت ســر دربیاورد. تابلویی رنگ 
و رو پریــده در آن گوشــه دیــد. نیمه بلنــد خواند 
»روستای مدفون پروانه زار؛ محل زنده به خاک 
شــدن ۵۲ نفــر!« در بهاری دلکــش، آقای اوجی 
بــا شاســی بلندش، پیــچ   و خم هــای زاگــرس را 
یکی یکی پشــت سر  گذاشــته بود. معلوم نبود از 
کجــا آمده و به کجا مــی رود ولی اکنون کنار تابلو 
اســت. جــرأت ندارد بــه آن نــگاه کنــد. می داند 
دره خطرناک اســت و زرد کوه در کمین؛ گرگ و 
میش غروب اســت و دید کم؛ باید حواســش به 

جاده باشد.
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رازپروانهزار
از علیرضا و بهروز افخمی تا کارگردان 

»ستایش« در ماراتن ماه رمضان
فرهنگــی/ با گذر از ایام نوروز و فروکش کردن بحث ها درباره ســریال های ویژه عید، حاال 
آرام آرام بــا نزدیــک شــدن به ماه مبارک رمضــان، تدارک تلویزیون برای این مناســبت 
مورد توجه قرار گرفته اســت. ماه رمضان دومین ماراتن تلویزیون در سریال ســازی است 
و ساعات فراغت پس از افطار جزو ساعت های طالیی پخش تلویزیون است. بخصوص 
در دو ســال اخیر که بحران کرونا، رســالت تلویزیون را سنگین تر کرده و توقع این است که 
بیش از گذشته برای پاگیر کردن مخاطب جلوی قاب تلویزیون تالش شود. از چهارشنبه 
۲5 فروردین، ماه رمضان آغاز می شــود و برخی شــبکه ها از جمله شــبکه یک، دو و ســه 
 سیما تیزر سریال هایشان را روانه آنتن کرده اند اما هنوز به صورت رسمی گزارش کاملی از 
کم و کیف سریال های ماه رمضان از سوی صداوسیما منتشر نشده است. آنچه می خوانید 
اخباری اســت بــر اســاس گمانه زنی های رســانه ای یا اطالعاتــی که ازبرخی شــبکه های 

تلویزیونی اعالم شده است.
احضار- علیرضا افخمی کارگردانی است که نامش به سریال های مأورایی گره خورده 
است از »او یک فرشته بود« و »پنجمین خورشید« تا »پنج کیلومتر تا بهشت«. آنچه از تیزر 

سریال تازه او برمی آید این سریال هم فضایی مأورایی دارد و طبق اطالعات منتشر شده 
بــه نقد عرفان های کاذب می پــردازد. »دودکش ۲« برزو نیک نژاد و »زیر خاکی ۲« جلیل 
ســامان دیگر گزینه های شــبکه یک برای پخــش در ایام ماه رمضــان بودند که به پخش 
نرسیدند. در این سریال با عنوان اولیه »دعوت نحس« آرش مجیدی، رضا توکلی، نسرین 
نکیسا، مرتضی کاظمی، افسانه چهره آزاد، علی دهکردی، خیام وقار کاشانی و... حضور 
دارنــد. در خالصه داســتان »احضار« به تهیه کنندگی محمودرضا تخشــید آمده اســت: 
مائده و زهره دختر عمه و دختر دایی یکدیگر هستند. آنها همراه با دو نفر از دوستان خود، 
سوسن و شکیبا، برای یک سفر تفریحی عازم شمال شده اند. گرچه هر چهار نفر ظاهراً از 
دوستان صمیمی یکدیگر هستند اما یکی از آنها نسبت به مائده حسادت می ورزد و دل 

خوشی از او ندارد. این سفر بهانه ای می شود تا کینه ورزی های او برمال شود.
بچه مهندس ۴- شبکه دو سیما همچون رمضان سال 97 و 99 سریال »بچه مهندس« 
را آماده پخش کرده است. فصل چهارم این سریال دو غایب بزرگ دارد. اولی علی غفاری 
کارگردان سه فصل اول است که به دلیل ساخت فیلم سینمایی گروه تولید این سریال را در 

فصل چهار همراهی نکرده و احمد کاوری کارگردان »وارش« و »شرم« جایگزین او شده 
است. غایب دوم روزبه حصاری است که با ایفای نقش جواد جوادی به محبوبیت رسید و 
آن طور که سعید سعدی تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی گفته به دلیل درخواست های 
نامتعارف و غیرحرفه ای از گروه کنار گذاشته شده و محمدرضا رهبری جایگزین او شده 
است. ثریا قاسمی، فرهاد قائمیان، مهشید جوادی، سیما خضرآبادی، سهند جاهدی، 

کورش سلیمانی، عبدالرضا اکبری و... دیگر بازیگران این سریال هستند.
یاور- گزینه پخش رمضانی شــبکه 3 ســیما را تیم تولید »ســتایش« ســاخته اند. سعید 
ســلطانی به همراه اصغر نعیمی کارگردانی و آرمان زرین کوب تهیه کنندگی را برعهده 

دارد. در کنــار داریــوش ارجمنــد که نقش اصلــی یعنی »یــاور« را برعهده دارد، ارســالن 
قاســمی، محمد حاتمــی، زهرا ســعیدی، شــبنم فرشــادجو، امید علیمردانــی، فقیهه 
سلطانی، مهوش افشارزاده، اسماعیل محرابی از دیگر بازیگرانی هستند که در این سریال 
حضور دارند. این ملودرام اجتماعی در 30 قســمت در حال تولید اســت و آن طور که در 

اخبار آمده قسمت های معمایی و ِتم جوانمردی دارد.
 رعــد و بــرق- اوایــل ســال 98 بود کــه بهروز افخمــی از قصد خود برای ســاخت ســریال 
تلویزیونی درباره ســیل های نوروزی آن ســال خبر داد. حاال با گذشت دو سال این سریال 

برای پخش از شــبکه تهران آماده شــده اســت. آن طور که پیش از این خود افخمی گفته 
بود ســریال فضایی کمدی - حادثه ای دارد و در اســتان های لرستان، خوزستان، گلستان 
و تهران تصویربرداری شــده است. محمد فیلی، مهران رجبی، شهین تسلیمی، مختار 
سائقی، شهرام قائدی، مهدی زمین پرداز، مرتضی کاظمی و... از جمله بازیگرانی هستند 

که جلوی دوربین این سریال رفته اند.
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اگر شــما هم فکر می کنید فیلم ها دیگر آنچنان درخشــان نیستند و 
شــما را ســر ذوق نمی آورند و با دیدن شــان حیرت نمی کنید، فیلم 
»پــدر« می توانــد نگاه تان را عوض کند. یکی از نامزدان اســکار که با 
ستایش بیشتر منتقدان ســینمایی جهان مواجه شده است. »پدر« 
قصه تلخی دارد؛ مواجهه با آلزایمر و زوال عقل. فیلمی که می تواند 
بــا بــه تصویر کشــیدن لحظات خاصــی از این مواجهــه نفس تان را 
حبس کند. داســتان درباره پیرمردی است که به آلزایمر دچار شده 
و حــاال خودش و دخترش باید با آن زندگی کنند. این مواجهه را در 
کشــمکش های درونی ذهن پیرمرد می بینیــد و نگرانی های دختر. 
آلزایمــر، زندگــی فرد بیمار و اطرافیانش را کامــاًل دگرگون می کند و 
»پدر« این دگرگونی را بخوبی به تصویر کشــیده اســت. فلوریان زلر 
در اولین تجربه اش در ســینما این فیلم را براســاس نمایشــنامه ای 

از خــودش به همیــن نام کارگردانــی کرده و یک اقتباس ســینمایی 
است که موفق هم شده است. یک نسخه سینمایی از کاری تئاتری 
کــه بــا بازی های درخشــان و صحنه آرایــی و دیالوگ هــای خوب نه 
تنها خســته کننده نیســت که جذاب هم از آب درآمده اســت. یکی 
از مهم تریــن نقــاط قــوت »پدر« بــازی عالی آنتونی هاپکینز اســت 
کــه نشــان می دهــد در 8۲ ســالگی هنــوز یکــی از بهتریــن بازیگران 
ســینمای جهان اســت. او بخوبی توانســته درگیری هــای ذهنی فرد 
مبتــال بــه آلزایمــر را به تصویر بکشــد و بــازی بی نقصــش لحظات 
عاطفــی خاص ایــن بیماری را بخوبی خلق کرده اســت. البته بازی 
خــوب اولیویــا کولمن هم بــه تکمیل این تصویر بســیار کمک کرده 
است. همه اینها باعث شده »پدر« از آن فیلم هایی باشد که بعد از 

دیدنش نفس راحتی می کشید و ذوق می کنید.

فراموشی 
تلــخ

»سایه« و نویدی از»تا صبح شب یلدا«

تازه ترین اثرهوشنگ ابتهاج همزمان با سالروزتولدش اسفند سال گذشته منتشرشد، آلبومی 
با عنوان »تا صبح شب یلدا« با شعرخوانی این شاعربزرگ وآثارآهنگسازان برگزیده موسیقی 
کالسیک دنیا؛ درمیان شاعران نامدارایران، نام امیرهوشنگ ابتهاج وغزل های او ارتباط دلنشینی 
با موسیقی ایرانی دارد؛ »سایه« سایه سارزیبای شعر و موسیقی دهه پنجاه و حتی سال های بعد 
آن بود و آشنایی دل نزدیک با صدای مردم، واین صدای عاشقانه و اجتماعی دراغلب شعرهای 
او به وضوح شنیده می شود مانند آنچه در»ایران ای سرای امید...« با صدای محمدرضا شجریان 
می ســراید یــا درآنجا که ارغــوان را فرامی خواند و می گوید:»ارغوان شــاخه همخون جدا مانده 
من  آســمان تو چه رنگ اســت امروز؟ آفتابی ست هوا؟ یا که گرفته اســت هنوز؟...«یا آن زمان 
که به دنبال معشــوق خود می گــردد و می گوید: »تو ای پری کجایی؟ کــه رخ نمی نمایی /  ازآن 
بهشــت پنهان، دری نمی گشــایی...« و این نجوای عاشقانه با نوای ســازهمایون خرم و صدای 
حسین قوامی درتاریخ موسیقی ماندگارشد، یا درحماسه ای دیگر»ای عاشقان« را می سراید: »ای 
عاشقان،  ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید وز خون دل، چون الله ها رخساره ها گلگون کنید...« 
شعری که مورد توجه آهنگسازان بزرگ ایران همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و 
کیهان کلهرقرارگرفت و آثارزیبایی خلق کرد و دیگراشعاراوکه همچنان طراوت موسیقی ایران 
است و جانمایه آهنگسازان و خوانندگان دیروز و امروز و حتی 

موسیقی کالسیک غربی.
هوشنگ ابتهاج پا درنود و چهارمین بهارزندگی اش 

گذاشته ،اما همچنان کالمش بر موسیقی جاری است.
امــا آنچه دراین آلبوم پیــش روی مخاطبان قرار گرفته 
قطعاتی همچون »کاروان« با موسیقی »سمفونی شماره 
۲، موومــان اول« اثــر آرام خاچاطوریــان، »بــرای روزنبرگ 
ها« بــا موســیقی »اورتوراگمنــت« اثربتهــوون، »زمین« با 
موسیقی »سمفونی شماره 39، موومان اول«اثر موتزارت، 
»بازگشــت« روی موسیقی »سرناد op.8، موومان ســوم« اثربتهوون، »شبگیر« روی موسیقی 
»تریپل کنســرتو، موومــان اول« اثر بتهوون، »ای فردا« روی ســمفونی شــماره 8، موومان اول 
اثر بتهوون، »برســواد ســنگفرش راه« روی سمفونی شــماره ۵، موومان اول اثرماهلر، »مرگ 
دیگر«روی ســمفونی شــماره ۴، موومان اول اثر بتهوون، »شــاد باش« روی موســیقی »رقص 
گل«اثرچایکوفســکی اســت که بخشــی ازمجموعه »تا صبح شــب یلدا« را تشکیل می دهند. 
بخش دیگراین آلبوم قطعات »بوسه« روی آداژیو »کول نیدری« اثرماکس بروخ، »تشویش« 
روی کنسرتو ویولن، موومان دوم اثر بتهوون، »مرثیه جنگل« با موسیقی سمفونی »فانتاستیک- 
موومان اول« اثربرلیوز، »پردگی«با موســیقی سمفونی فانتاستیک، موومان سوم« اثر برلیوز، 
»پرنده می داند« با کنسرتو ویولن، موومان دوم اثر چایکوفسکی، »آزادی« روی سمفونی شماره 
9، موومان اول اثربتهوون و »کیوان ســتاره بود« روی ســونات شــماره ۵ برای ویولن و کالوسن، 

موومان اول اثر باخ است که مورد توجه عالقه مندان موسیقی کالسیک خواهد بود.
ë  تا صبح شب یلدا
ë  هوشنگ ابتهاج 
ë  ناشر: کانون فرهنگی هنری نی داوود 
ë 99 سال: اسفند

مریم شهبازی
خبرنگار

اگــر عالقه مند هســتید در کنــار ترجمه های محمود حســینی زاد از 
ادبیات آلمانی به ســراغ آثار تألیفی اش هم بروید این رمان را هم 
فراموش نکنید؛ بویژه صفحه آخرش را حتماً بخوانید تا مصداقی 
از گفته اش را در آن بیابید. آنجا که گفته »بیست زخم کاری« را طی 
سال های 84 تا 94 نوشته و بارها بازنویسی اش کرده! بیست زخم 
کاری تقریبًا یک دهه در انتظار کسب مجوز بوده و حسینی زاد طی 
آن ســال ها چندین مرتبه آن را خوانده و بخش هایی را از نو نوشته 
اســت. بخشــی از تغییرات نشــأت گرفته از حساسیت هایی هستند 
کــه از او در ترجمه هایش هم ســراغ داریم و 
البتــه بخــش مهم تری هم متناســب با 
شــرایط روز جامعه اعمال شده اند. از 
نــگاه و عقیــده حســینی زاد در بحث 
تألیــف و حتــی ترجمــه کــه بگذریم 
»بیســت زخــم کاری« را منتقــدان 
آثــار  خواندنی تریــن  از 
فارســی  داســتانی 
اخیــر  دهه هــای 
داســتانی  می داننــد؛ 
دربــاره  کشــش  پــر 
اقتصادی  مفاســد 
آن  برخــی  کــه 

را در زمــره معــدود رمان هــای گانگســتری ایرانی قــرار می دهند و 
عــده ای دیگر هم معتقدند که می تــوان آن را در جایگاه تریلرهای 

فارســی بررســی کــرد. پیــش از آنکه ســراغ 
ایــن رمان بروید خوب اســت کــه بدانید با 
ماجرایــی برآمده از زمانــه خودمان طرف 
هســتید؛ رمانی پر تعلیق و سراســر آشــوب 
کــه تا مدت ها بعــد از اتمام هــم به راحتی 
دســت ازسرتان برنمی دارد. ماجرای رمان 
حســینی زاد در ایــن کتــاب درباره فســادی 
اســت کــه چنــد ســرمایه گذار بــزرگ آن را 
رقم زده انــد، »بیســت زخــم کاری« درباره 
مردی اســت که راه ســلطه گری را درپیش 
گرفتــه، البتــه ایــن رمــان تنهــا داســتان او 
نیســت، شــخصیت های دیگری هم در آن 
حضور پررنگ دارند که آنها هم به شــکلی 
تدریجــی گرفتار فســاد می شــوند؛ حرص، 
ویژگی هایــی  از  قدرت طلبــی  و  کشــتن 
هســتند که در جای جای رمــان خودنمایی 
می کنند. محمود حســینی زاد در »بیســت 

زخم کاری« داســتانی خواندنی را در بســتر یک رئالیسم پرشتاب و 
خواندنی پیش روی خوانندگان گذاشته است.

رمانی پر کشش و سراسر آشوب
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ë پدر
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 احساس می کنم بعد از اینکه انسان عمرش تمام شود، باید درباره او و کارهایش نتیجه گیری صورت گیرد و اینکه 
آیا کارنامه موفقی داشته است یا خیر؛ اما در هر حال این انتخاب برای من ممکن است تخریب به همراه داشته 

باشد و ممکن است برای دیگران سبب رشد شود، یعنی دیگرانی که قصد دارند در این مسیر فعالیت کنند، ممکن 
است مسیری روشن ببینند اما در هر صورت هر تعریفی در دنیا می تواند برای انسان تخریب داشته باشد اگر 

خودش را تربیت نکرده باشد.

سخنان این هنرمند نقاش روز گذشته به عنوان چهره »هنر انقالب« در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.

حسن روح االمین: هر تعریفی در دنیا می تواند برای انسان تخریب داشته 
باشد اگر خودش را تربیت نکرده باشد

گابریل گارسیا مارکز

بعضی ها آنقدر به 
دیگران وفادارند که 

به خودشان خیانت 
می کنند

ژانر وحشت هم برای نوجوانان مثل 
بقیه ژانرهای ادبی است

دیگــر  ماننــد  هــم  وحشــت  ژانــر 
ژانرهــای ادبــی اســت. برخــوردی 
که مــا با ادبیــات داریــم، کودک و 
نوجــوان بــا آن نــدارد. البتــه الزم 
به ذکر اســت که ادبیــات کودک از 
ادبیات نوجوان مجزاســت. آنطور 
کــه مــا فکــر می کنیــم کــه ممکــن 
بســیار  تأثیــر  کتــاب  یــک  اســت 
عجیب و غریب بر بچه ها بگذارد، 
ایــن اتفــاق نمی افتــد. بچه هــا بــا 
ادبیــات آن برخــوردی را می کنند 
که به وســیله آن از این دنیا جدا شــوند و در تخیل خود 
سیر کنند و تجربیاتی کسب می کنند که ممکن است در 
دنیای واقعی امکان کسب آن تجربه را نداشته باشند و 
ژانر وحشــت هم این امکان را به خوبی فراهم می کند و 
پر از عناصری اســت که برای بچه ها هیجان انگیز است. 
قصه هــای غیرواقعــی را کــه در واقعیت وجــود ندارد و 
تقریبــاً غیرممکــن اســت بچه ها خیلی دوســت دارند و 
می تواننــد هیجــان شــخصیت های آن کتــاب را لمــس 

کنند و این هیجان برایشان خوشایند است.
تلقــی مــن در مواجهه با قشــر کــودک و نوجــوان که 
البته شــاگردان بســیاری هم از این گروه ســنی داشته ام 
این اســت کــه خیلی ها وقتی کتاب را تمــام می کنند آن 
را می بندنــد و همانجــا هم قصه تمام می شــود. یعنی 
لزومــًا آن حس را بــا خود به دنیای واقعــی نمی آورند. 
همان طــور که ممکن اســت یک کتاب رئــال را بخوانند 
و مثــاًل از مــرگ شــخصیت داســتانی ناراحت شــوند یا 
یــک کتاب بامزه و طنز بخواننــد و بخندند. یا یک کتاب 
تخیلــی بخوانند و ســرگرم شــوند. منظور این اســت که 
برخــورد بچه هــا بــا ادبیات متفاوت اســت بــا چیزی که 
مــا بــه آن فکــر می کنیــم و می خواهیــم از دور مواظب 
باشــیم. البته بازهم تأکید می کنم که گروه سنی کودک 
و نوجــوان با هم متفاوت اســت. ژانر وحشــت هم مثل 
بقیــه ژانرهای ادبی اســت و چــرا باید فکر کــرد که باید 
بچه هــا را از ایــن نوع ادبــی دور کرد؟ و یا چــرا باید فکر 
کرد که بچه ها را باید از تمام چیزهایی که فکر می کنیم 

آزاردهنده است، دور نگه داشت؟
هــر آدمی به اندازه خودش در زندگی تجربه هایی را 
دارد کــه اذیتــش می کنــد و حال چه بهتر کــه در محیط 
امنــی مثل ادبیات بعضی از ایــن حس ها را تجربه کند 
و بعد آماده شود اگر در زندگی واقعی با آن مواجه شد 
چه برخوردی داشــته باشــد. من روانشــناس نیستم اما 
برخوردی که با ادبیات و با گروه ســنی کودک و نوجوان  

داشته ام به این نتیجه رسیده ام.
ما در حوزه تألیف داســتان های وحشــت نوجوانان 
نمونه هــای خیلــی بکــر نداریــم. البتــه در ترجمه هم 
همیــن اســت. خیلی هــا تکرار کننــده نمونه های پیش 
از خودشان هســتند. ادبیات ژانری این خصوصیت را 
دارد و خیلی از الگوهای پیش ســاخته تبعیت می کند. 
ایــران هــم همیــن اســت. ترجمه هــای  از  در خــارج 
کتاب های ژانر وحشــت را که نگاه کنیــد می بینید آنها 
هــم تجربه خیلی عمیق و یگانه نداشــته اند. آنها هم 
معمــواًل تجربیــات کتاب هــای پیــش از خــود را تکرار 
می کننــد. بنابرایــن فقــط منحصــر به ادبیــات کودک 

ایران نیست.
گاهــی مــا ســراغ کتاب هایــی می رویم که خودشــان 
کپــی چیز دیگری هســتند و این باعث می شــود که یک 
پلــه عقب تر بیفتیم در صورتی که قصه های عامیانه ما 
می توانند به نویســندگان ما بســیار کمک کنــد. نه فقط 
به قصه وحشــت بلکه بــه قصه های فانتــزی و علمی- 
تخیلی هم می تواند کمک کند تا نویسنده به کمک این 
عناصــر قصه ای خلق کند که بــرای بچه ها هیجان انگیز 

باشد. 
تجربه هایــی هــم بــوده که مخاطــب از آن اســتقبال 
کــرده اســت. مثــل تجربــه آقــای گلشــیری. البتــه بایــد 
بگویــم که جــای فضاهای متفاوتی که بــا کمک عناصر 

قصه های قدیمی خودمان آفریده شده خالی است.

جدیــد  نقشــه  اعــالم  بــا 
ایــران  شــهرهای  رنگ بنــدی 
براســاس کرونــا، همــه مراکــز 
قــرار  قرمــز  وضعیــت  در  کالنشــهرها  و  اســتان ها 
گرفته انــد. ایــن خبــر بازتــاب زیــادی در شــبکه های 
اجتماعــی داشــت. انتقــاد از وضــع نشــدن قوانیــن 
ســختگیرانه برای نوروز و برقراری و انجام ســفرهای 
نوروزی یکی از مهم ترین مسائلی است که درباره آن 

در شبکه های اجتماعی می خوانیم 
و کاربران زیادی هم از لزوم تعطیلی 
می نویسند هرچند  خیلی ها هم به 
ایــن اشــاره می کننــد کــه تعطیلــی 
آســیب فراوانــی بــه کســب و کارهــا 
می زنــد: »  دیشــب آخرین کنســرت 
در کیــش برگزار شــد و امــروز اعالم 
وضعیت قرمز شــد«، » رنگ  بندی 
شادی که ستاد ملی کرونا برامون در 
نظر گرفتن؛ البته با کمک و همراهی 
مــردم دل به نشــاطی کــه از جاده و 
سفر نوروزی شون نگذشــتن.«، » در 

وضعیــت قرمز مگه نبایــد بازار تعطیل بشــه؟ بازه 
که«، » آبی کمرنگ با خط های سفیِد ریز ندارین؟«، 
» خداقــوت! چیــزی نمونده دیگــه. یک همت کنیم 
اون ۶۲ تــا رو هــم قرمز کنیم دیگه تمومه«، » باز هم 
رســیدیم بــه هشــتگ» تعطیل کنیــد« ظاهــراً. حاال 
چنــد روز طول می کشــد دربــاره تعطیلی چنــد روزه 
تصمیم گیری شود؟«، » طبق بررسی اپیدمیولوژیکی 
کــه ما کردیــم )ولی در حد چاپ مقالــه نبود( به این 
نتیجه رســیدیم کــه، اعالم خطــر و وضعیت قرمز و 
ترسوندن مردم و توئیت کردن و.... هیچ کدوم برای 
مردم تأثیری در شلوغی های اجتماعی نداره، فقط و 
فقط تعطیل کردن مؤثره«، » جرأت نمی کنم کانال 
اخبار و باز کنم، اگه تعطیل نکرده باشن چی؟ یعنی 

تــو این اوضــاع کرونا و وضعیت قرمــز واجبه کالس 
تشــکیل بدیم؟«، » تــوی تعطیالت عیــد جاده ها رو 
باز گذاشــتن. االن میگن وضعیت قرمز شده باید دو 
هفتــه تعطیل کنیــم.«، » یکی دیگه میره مســافرت 
وضعیــت قرمــز و در به دریش واســه ماســت«، » به 
لطف ســفر های نــوروزی تقریباً وضعیت کل کشــور 
قرمــز شــده.«، » چند هــزار نفر کرونا مثبت پا شــدن 
رفتن مســافرت! چند میلیون آدم هم تو شــهرهای 
کوچیک پا شــدن رفتن ســیزده بدر. 
بعد می خوای وضعیت کشور قرمز 
نشه؟«، » تعداد مراجعین مشکوک 
و مثبت  کرونا به  طرز مصیبت باری 
در حــال افزایــش. فقــط با یــک ماه 
تعطیلــی کامــل کشــور میشــه ایــن 
جهش را تا حدودی مهار کرد.اتفاقی 
که عماًل نه از نظر روانی و اجتماعی 
توسط مردم قابل پذیرش و نه عزم 
و اراده ای بر انجامش هست«، » ایرنا 
نوشــته همه اعضــای کمیته علمی 
ستاد کرونا، بدون حتی یک مخالف، 
نظرشــون اینه که برای عبــور از وضعیت فعلی باید 
10 روز تعطیلــی کامــل اجرا شــود. دقــت کنید: همه 
اعضای علمی ســتاد کرونا. یعنی خودتــون اینها رو 
قبــول داریــد، االن نیاز بــه تصمیم درســته نه وقتی 
آمــار رفت بــاالی ۲00.«، » آخه تعطیلی فایده نداره 
کــه؛ ۲هفته نه بگو 1مــاه. الک داون باید بشــه. نذارن 
کســی از خونه بیاد بیــرون که خب اینجــا هیچ وقت 
امکان پذیر نیســت«، »وزیر بهداشت گفته تعطیلی 
دو هفته ای کل کشــور ضروریه وگرنه آمار فوتی ها به 
باالی ۶00 نفر می رســه. بهتر نبود دو هفته تعطیلی 
عید اجازه سفر نمی دادید تا االن برای کنترل بیماری 
متوسل به تعطیلی نشید؟ امثال من تا کار نکنن پول 

درنمیارن.«

هشتـگ

# کرونا

روزهــا  ایــن  هــاوس  کالب 
پرحرف و حدیث ترین شــبکه 
اجتماعی اســت. هــم به دلیل 
امکانات تازه اش برای کاربران و هم به دلیل حضور 
سیاســیون در آن و حرف های انتخاباتی شان. دیروز 
بحث بومی ســازی کالب هاوس مورد توجه کاربران 
قرار گرفت چون معاون حقوقی و امور مجلس مرکز 
ملــی فضای مجــازی از بخش خصوصی خواســت 

مشابه داخلی کالب هاوس را ایجاد کند.
کاربران زیادی به پروژه های مشــابه این بومی سازی 
اشــاره کردنــد و از حرف هایــی که برای فیلتر شــدن 
کالب هــاوس زده می شــود نوشــتند: » می گــم حاال 
می خوایــن یــه چنــد روز چیــزی رو بومــی نکنیــد و 
همین  بومی هایی رو که تو این چند ســال کردید، یه 
بررســی مجددی بفرمایید.«، » دوباره قراره یه چند 
میلیــارد وام و یه چندتا ســرور در اختیار نورچشــمیا 
قــرار بگیــره و بــه خاطــر اینکه به کســب و کارشــون 
لطمــه ای وارد نشــه هــم کالب هاوس فیلتر بشــه تا 
بتونن بدون رقیب، مخاطب شــون رو جذب کنن«، 
» خبر کوتاه بود. مرکز ملی فضای مجازی خواســتار 
ایجــاد کالب هــاوس بومی شــد«، »فکر کــن االن به 
تعــداد کشــورهای دنیــا دارن کالب هــاوس داخلی 
می ســازن، مثل اون المبورگینیــه«، » روزنامه کیهان 
امروز با کالب هاوس گیــر داد باالخره. آخرین باری 

که علیه تلگرام نوشــتن یک هفته بعد فیلتر شد«، 
» بعد از پروژه های موفقیت آمیز سیستم عامل ملی، 
موتور جست و جوی ملی، پیام رسان بومی، نوبت به 
»کالب هاوس بومی« رسید«، » یعنی اگه یک غربی 
چیــزی ســاخت و مــا آریایی هــا نخواســتیم ملــی از 
روش بســازیم اون روز من جشن می گیرم.«، »یکی 
نیســت یعنــی بپرســه کــه االن ســروش و یکتا جای 
چی رو گرفتن که میخواین یکی دیگه کپی کنین؟«، 
» بعد از دریافت وام های میلیاردی اپلیکیشــن های 
مشــابه تلگــرام، حاال نوبــت به پلتفرم های مشــابه 
کالب هــاوس رســید. هــدف بومی ســازی نیســت، 
هدف دریافت وام های میلیاردی یک عده اســت«، 
» خالصه کــه خارجی هــا کالً برای مــا ایرانی ها مایه 
دردسرن. با هرچیزی که درست میکنن یه استارتاپی 
تــو ایران پیدا میشــه و کلــی وام هنگفت مــی گیره و 
آخرشــم ازش اســتقبال نمیشــه و شکست میخوره 
پروژه شــون؛ مثــالً همیــن موتــور جســت و جوگر یوز 
که دیگه کال بساطشــو جمع کرد و رفــت.«، » کیهان 
گفتــه که چرا قوه قضائیه واســه فیلتــر کالب هاوس 
کاری نمیکنــه؟ بعد دیــده نمیتونــه دلیل موجهی 
واســه فیلترش پیــدا کنه، گفته حضور مســئوالن در 
این شبکه اجتماعی غیربومی باعث بیشتر شناخته 
شــدنش تو جامعه میشه.«، » منتظر استارتاپ های 

حرفینو و گوییشا باشید.«

ماجرا

کالب هاوس بومی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
تصــور مــا ازکتابخانه بــه کتاب 
و قفســه های چوبی اســت. اما 
یک  معلم هندی و همسرش در 
کلکتــه جنوبی هند بــا همکاری 
یک مغــازه دار کتاب دوســت، 
کرده انــد  راه انــدازی  یخچالــی 
خوراکــی  به جــای  آن  در  کــه 
پــر از کتــاب اســت. آنهــا ایــن 
رایــگان  خیابانــی  کتابخانــه 
را بــا هــدف القــای عادت هــای 
مطالعــه و ایجــاد یــک جامعه 
کتابخــوان راه انــدازی کرده اند 
و هر فــردی می توانــد هر زمانی 
که خواســت، کتابی را از داخل 
ایــن یخچال بــه خانه ببــرد و تا 

یک ماه بازگرداند.  در این یخچال حدود ۱۰۰ کتاب قرار گرفته و معلم هندی می گوید: »دنبال چیزی بودیم که جای زیادی را 
اشغال نکند؛ عالوه بر این که کتاب ها را در تمام طول سال ایمن نگاه دارد و چه چیزی بهتر از یک یخچال شکسته!«

چشم انداز جشنواره تئاتر فجر در سال ۱4۰۰ را چگونه می توان تصویر کرد

استفاده از ظرفیت های آنالین
اداره کل هنرهای نمایشــی مثــل برخی دیگر از 
نهادهــای وزارت ارشــاد مرغ عزا و عروســی هنر 
در کشور اســت. بودجه آن بسیار ناچیز است که 
مجلس و دولت در اختیارش می گذارند اما باید 
پاسخگوی تمام وامصیبت های عرصه نمایش 
در اقصــی نقــاط کشــور باشــد اما همیــن اندک 
بودجــه اداره کل نیز متأســفانه نمی تواند خارج 
از روال و بند وتبصره هزینه شــود وگرنه بهترین 
راه کمک به درمان و معیشــت هنرمندان تئاتر 
به صــورت مســتقیم بــود، بویژه در اســتان ها که 
هنرمندان در شرایط سختی به سر می برند. در چنین وضعیتی، برگزاری 
جشــنواره ها و بویژه جشــنواره فجر به صورت آنالین امری پسندیده بود و 
تجربه هایی به همراه داشــت که حتماً می تواند در جشــنواره ســال آینده 
و در فراخوانی که منتشــر خواهد شــد مد نظر قرار بگیرد. به عنوان نمونه 
در دوره قبل نیز طراحی و برنامه ریزی شــد اما درســت چند روز مانده به 
جشــنواره، طبق دســتور برگزاری فیزیکی جشنواره نیز در دســتور کار قرار 
گرفت. تنها بخشی از برنامه ریزی آنالین تحقق یافت و مدیران اداره کل 
و عوامل ستادی جشنواره در مدت بسیار اندکی برگزاری فیزیکی جشنواره 
را با تماشــاگر محدود تدارک دیدنــد. بخش تله تئاتر و گزارش صحنه ای 
بــه جشــنواره افــزوده شــد کــه باید بخش گــزارش صحنــه ای بــا آموزش 
گروه هایــی کــه به ضبــط و کارگردانــی فنــی و صدابرداری آثار مشــغولند 
- بویــژه در شهرســتان ها - تحت آمــوزش قرار بگیرند. افتتــاح تلویزیون 
تئاتــر ایــران اقدام مهم دیگری اســت که عــالوه بر کارکردهای رســانه ای 

و پژوهشــی بســتری اســت برای فعالیت هــای روزآمــد در زمینه نمایش 
تلویزیونــی که تقویت برای ســال آتی در گرو تولیدات متناســب تصویری 
و تلویزیونی اســت که از مشــتقات هنرهای نمایشی محســوب می شود و 
الزاماً تئاتر نیســت. هر چند در دوره کرونا زیر ســاختی اســت که اداره کل 
هنرهــای نمایشــی با حمایت و خریــد آثار تصویری هنرمنــدان می تواند 
به حیات گروه های نمایشــی کمک شــایان توجهی کند. نکته دیگر آن که 
این تلویزیون باید همچون ارکان یک شــبکه، ساختار و مدیریت سازمان 
یافته ای داشــته باشد تا بتواند در دوره کرونا و بعد از آن مهم ترین رسانه 
و محل رجوع هنرمندان باشــد، در غیر این صورت به یک vod معمولی 
و مانعــی بــرای رقبای بخــش خصوصی بدل خواهد شــد. ســال 1400 با 
چهل ســالگی جشــنواره بین المللی تئاتر فجــر تقــارن دارد و مانند دیگر 
ارکان اجتماعــی، هنرهای نمایشــی نیز دســت به گریبــان پدیده جهانی 
کروناست؛اما در چنین چنبره ای، کوچک ترین اشتباه و اقدام نسنجیده ای 
که ناشــی از هیجان زدگی، فشــار معیشــتی و یا منافع شــخصی و گروهی 
عــده ای باشــد، در خوشــبینانه ترین حالت، تئاتر در حال احتضــار و رو به 
موت را، با انواع مســکن ها و اقدامات اورژانســی همچنان محتضر، حفظ 
خواهد کرد. نخســتین هــدف دســت اندرکاران از صدر تا ذیل در شــرایط 
کنونی باید تأمین معیشت و پوشش حمایتی از کسانی باشد که اشتغال 
آنها به خطر افتاده است. در پایان خوشبینانه به چهلمین جشنواره تئاتر 
فجر می نگرم و پیشــنهاد می کنم با همان شــور و حال ایام جشنواره چند 
جلســه بــرای ارزیابــی، اصالح و پیدا کردن مســیرهای تازه برگــزار گردد و 
ســپس از هــم اکنون بــرای جشــنواره چهلم با فــرض حاکم بــودن کرونا 

برنامه ریزی شود.

یادداشت

رضا حامدی خواه
مدرس دانشگاه 
فیلمساز، کارگردان تئاتر

یادداشت

مریم محمدخانی
نویسنده و مدرس 
ادبیات کودک و نوجوان

شرمندگی هنری یا سندروم 
استاندال چیست؟

اثــر  یــک  دیــدن  هنــگام 
چــه  زیبــا  بســیار  هنــری 
را  احساســاتی  و  حــاالت 
غــرق  می کنیــد؟  تجربــه 
می شــوید،  لــذت  در 
و  می شــوید  مســحور 
یــا....  می کنیــد  تحســین 
زیبایــی  می دانســتید  آیــا 
می توانــد برخــی افــراد را 

بیمار کند؟
نویســنده  اســتاندال؛ 
شــهیر کتاب سرخ و ســیاه نخستین کسی بود 
کــه درخصوص حاالتــی که هنگام مشــاهده 
آثــار هنــری بــه آن دچار شــد، گــزارش کرد و 
بــه همیــن دلیــل نــام این ســندروم به اســم 
اســتاندال  ســندروم  البتــه  شــد.  ثبــت  وی 
نام هــای دیگــری ماننــد ســندروم فلورانس، 

هایپرکولچِرمیــا هم دارد. اســتاندال در ســفر 
خــود به شــهر فلورانــس و حین بازدیــد آثار 
زیبای این شهر دچار حاالتی شد که در کتاب 
»ناپــل و فلورانس: ســفری از میالن تا رجیو« 
چنیــن توصیــف کــرده اســت: »من بــه وجد 
آمده بــودم. از بودنــم در فلورانس و توانایی 
لمــس مجســمه هایی که پیــش از این ندیده 
بــودم بــه وجد آمده بــودم. همه چیــز با من 
حرف مــی زد. کم کم دچار تپش قلب شــدم 
انــگار یــک دفعــه جــان از بدنم خارج شــده 
باشــد احســاس کردم همیــن االن اســت که 

غش کنم.«
بیمارســتان  روانپزشــک های  آن  از  پــس 
ســانتاماریا متوجه شدند که افراد دیگری نیز 
هنــگام بازدیــد از آثار باشــکوه و زیبا عالئمی 
مشــابه بــا آنچــه اســتاندال توصیف کــرده را 
تجربــه کرده انــد؛ عالئمــی مانند ســرگیجه، 
گرگرفتگــی، تپــش قلــب، تعریــق، انــدوه و 
حتــی غش. در ســال 1979، یک روانپزشــک 
ایتالیایــی پــس از بررســی گردشــگران شــهر 
فلورانس این ســندروم را نوعی »شــرمندگی 

هنری« توصیف کرد. 
گویــی این افــراد در مواجهه بــا این حجم 
و  می شــوند  شــوک  نوعــی  دچــار  زیبایــی  از 
به همیــن دلیــل تنهــا درمان های اورژانســی 
بــرای این افراد انجام می شــود و بعد از چند 
بیــن مــی رود. هنــوز اختــالف  از  روز عالئــم 
نظرهای بســیاری درخصوص این ســندروم 
در بیــن متخصصــان وجــود دارد و نیــاز بــه 

بررسی های بیشتری هست.
با این حال اگر این سندروم برایتان جالب 
است و از عالقه مندان به فیلم های ترسناک 
 »The Stendhal syndrome«هســتید فیلــم
اگــر  ببینیــد.  را  آرجنتــو  داریــو  به کارگردانــی 
هم اهل مطالعه هســتید، بد نیســت بدانید 
رابــرت ویســکوزی در رمــان آســتوریا بــه این 

بیماری اشاره هایی داشته است.

به بهانه انتشار یک مجله تازه برای نوجوانان

سیزده، سرخط زندگی است
 در حوزه بزرگســاالن کمابیش مجالتی در زمینه فرهنگ 
و هنــر و ادبیــات پیــدا می شــود امــا اگــر بخواهیــد دنبال 
مجلــه  ای برای فرزند نوجوان خود باشــید که ســویه های 
فرهنگی و هنری داشــته باشد کار کمی بیخ پیدا می کند. 
مســأله این جاست که به دالیل بســیار موجه و غیرموجه 
حوزه مکتوب ما در این زمینه ضعف و خأل عمیق در این 
بخش وجود دارد که جز با وارد گود شــدن نهادهای فرهنگ و مؤسســه های 
خصوصی و غیرخصوصی و البته تیم آگاه و محیط به این حوزه، پرنخواهد 

شد.
 یکــی از نوقدم هایــی که به تازگی پابه  این عرصه گذاشــت مجله »ســیزده« 
اســت کــه صاحب امتیــاز، مدیر مســئول و ســردبیر آن زکیه شــادلو اســت و 
تحریریه ای حرفه ای و البته با کیفیت چاپ و طراحی گرافیک بســیار باالیی 
آن را بــرای نوجوانــان ســرزمین مان تدارک دیده اســت. اولین شــماره این 

مجله که به تازگی منتشر شده چنین عنوانی دارد. 
سردبیر مجله درباره انتخاب چنین عنوانی می نویسد: »نمایشنامه »باالخره 
ایــن زندگی مال کیه« اثری از برایان کالرک اســت کــه در اصل برای اجرا در 
تلویزیون نوشــته شــد اما پس از روبه رو شــدن با موفقیت های بســیار زیاد و 

اجرا شدن در کشورهای مختلف 
و همچنین ســاخته شدن فیلمی 
بر اســاس آن به صورت کتاب نیز 
منتشــر شــد. در ایران ایــن کتاب 
بــا ترجمــه احمــد کســایی پور در 
انتشارات کارنامه منتشر شده و با 
کارگردانی اشــکان خیل نژاد روی 
صحنــه نمایــش رفتــه و عنــوان 
پرونده شماره اول مجله ماست. 

»ســیزده« در انتخاب پرونده ها برای هر شــماره تالش می کند از عنوان یک 
کتــاب، فیلــم یا یک اثــر هنری وام گرفتــه و بــرای آن عناویــن بازتولید کند. 
عنوان شماره اول با پیشنهاد و همفکری تیم نوجوان تحریریه انتخاب شد، 
چــرا که این نوجوانان تالش می کنند در مالکیــت زندگی خود نقش مهمی 

ایفا کنند و در این راستا دست به تالش بزنند.
ایــن بچه ها به نوعی با شــعار »باالخره این زندگی مــال کیه« مخاطب را به 
یک چالش دعوت کرده اند، مخاطب نوجوان را دعوت به چالش حضور در 
یک رسانه و مخاطب بزرگسال را دعوت به دیدن و شنیدن صدای نسلی نو 
که قرار اســت عمیق تر بیندیشد و جسورانه تر بیان کند.« نکته جالب و قابل 
تحسین اینکه تحریریه این مجله را نوجوان ها تشکیل می دهند و چهره های 
شناخته شده ای که روزگاری نوجوانانی پرشور بودند هم در کنار آنها حضور 
دارند و به تیم »ســیزده« مشــاوره می دهند. در این شــماره، یادداشت هایی 
خواندنــی روی کاغذ آمده از جمله »پرویز«، »کریم خان تقاطع ایرانشــهر«، 

»تو چراغ خود برفروز«، »بنویسیم یا منتظر بمانیم کسی بیاید.«

پیشنهاد هنر و روان

شهرزاد عبدیه
روانشناس


