
رئیسی دربازدید سرزده از دادگستری شهرستان بهارستان:
 لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در گفت و گو با »ایران«:

دادگستری ها برای افراد کم بضاعت 
عریضه نویسی کنند

 برخی طرح های مجلس 

درحکم ورود به حوزه اجرا است 
در صفحه سیاسی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

بیســـــــــــت و یکــــــــم 
ســــال  فــــروردین مـــــاه 
گذشته، نظام آموزش و 
پرورش شاهد راه اندازی 
ســامانه ای بــود کــــــه در 
مــدت  زمــــــان کوتاهــی 
ابــزار  اصـــــلی ترین  بــه 
در  مجـــــــازی  آمــوزش 
کشور ما تبدیل شد. بعد 
از بروز کرونا، رشــته ارتباطی معلم، دانش آموز 
و مدرسه به یکباره گسسته شد؛ بتدریج امیدها 
برای بازگشــایی مدارس در کوتاه مدت از دست 
رفــت. آگاه شــدن مدیــران و معلمــان از ایــن 
واقعیــت، آنهــا را به فکر مســیرهای جایگزین 
انداخت. آموزش و پرورش، آموزش تلویزیونی 
را در کمتر از یک هفته برقرار کرد. در یادداشت 
قبل علــل ناکافی بــودن این آمــوزش را تبیین 
کردم. در شرایط به وجود آمده بیم آن می رفت 
کــه مأموریت مهم آمــوزش و پرورش مبنی بر 
ارائه خدمات آموزشــی به عموم دانش آموزان 
بــا اختالل جدی روبه رو شــود. فضــای مجازی، 
در دسترس ترین محیطی بود که کادر آموزشی 
آن را دارای ظرفیــت برقــراری مجــدد آموزش 
تشــخیص دادند. معلمان و دانش آمــوزان به 
یکبــاره در فضــای مجــازی پراکنــده شــدند و با 
تالش معلم ســعی در یافتن یکدیگر داشتند. 
پیام رسان های داخلی و خارجی، فضایی برای 
ایجــاد گروه هــای کالســی مختلف شــد. تعداد 
زیــادی از دانش آمــوزان مــا ناچــار شــدند برای 
دریافــت آمــوزش، در ایــن فضــا حضــور یابند 
و عمدتــاً در فضــای پیام رســان های خارجــی 
آموزش ببینند. روشن است حضور در این فضا 
چه مخاطراتی برای کودکان و نوجوانان ما در پی 

خواهد داشت. 

آنچه امروز در فرایندهای 
مربوط به احیای برجام 
دیــده می شــود، مثبــت 
است. اما این امر مثبت 
نبایــد باعث شــود که ما 
خوشــبینی های  دچــار 
مفرط شــویم و نســبت 
به چالش هــای پیش رو 
یا مســئولیت های ملی خود بی تفاوت باشیم. 
مهم تریــن چالــش یــا مســئولیتی کــه امــروز 
پیش روی همه در داخل کشور قرار دارد، تقویت 
همبستگی ملی، اولویت دادن به منافع ملی و 
اتحاد برای کاســتن از رنج ملت اســت تا دولت 
و مذاکره کننــدگان ایرانی با قدرت بیشــتری در 
نشســت های چندجانبــه حاضر شــوند. اما اگر 
به این ضرورت توجه نشــود و برخــی در داخل 
بــا ادبیــات و عملکردهای خود سیاســت ایران 
در مذاکــرات اخیر یــا دولــت و مذاکره کنندگان 
را تضعیــف کننــد، به نوعــی بازی در مســیری 
متفــاوت با منافــع ملی خواهد بــود و این مانع 
اصلی خوشــبینی به این دور از مذاکرات است. 
مروری بــر آنچه از زمان پایــان دولت ترامپ تا 
آغاز این دور از مذاکرات گذشــت، این نگرانی را 
آشــکار می کند. پایان دولت ترامپ و رفتن او از 
کاخ سفید با خوشبینی هایی همراه بود، اما آنچه 
در ادامه اتفاق افتاد چندان امیدوار کننده نبود و 
چه بسا نگران کننده هم بود. این نگرانی ناشی از 
رفتار بازیگــران خارجی نبود، بلکه از رفتارها در 

داخل کشور نشأت می گرفت.

یادداشت

 محسن

 حاجی میرزایی

وزیرآموزش و پرورش

یادداشت

 مهدی ذاکریان

استاد دانشگاه

 تبیین ظرفیت ها 

و قابلیت های سامانه شاد

در کاستن از رنج ملت 
همصدا شویم

ادامه در صفحه  5

ادامه در صفحه  2

مقام امریکایی: گفت و گوهای وین ُکند اما  سازنده و جدی است

گفت وگو با محمد فاضلی جامعه شناس درباره 
مدیریت اجتماعی کرونا و حاشیه سازی های 

اخیر برای ستاد ملی مقابله با کرونا:

ثبت کم بارش ترین پاییز  و زمستان سیستان  و  بلوچستان در 50 سال اخیر

رضا زهتابچیان از »دیدن این فیلم جرم است« به »ایران« می گوید

 گفت وگوی»ایران« با رضا نوروزی، فوتبالیستی که 
در مسابقات زیبایی اندام درخشید

مهار امواج کرونا با درک شرایط امکان پذیر است نه...

» ایران«  منتشر کرد

 تصاویری از نامه های منتشر نشده  در آرشیو ملی ایران درباره 
حمالت ارتش رژیم بعث عراق به مناطق مرزی

 عراقچی: در مسیر درست 
قرار داریم

دولت به اندازه کافی 
 ملزومات مؤثر 

 مدیریت کرونا را 

در اختیارندارد

 تاالب های هامون و جازموریان 

به بیابان تبدیل شد

 فیلم در پستو 
و زیرزمینی ساخته شد

 فکر نمی کردم دوم شوم
 باید قهرمان می شدم

ویروس مقصریابی

اسناد تجاوز عراق
پیش از آغاز جنگ
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روحانی در مراسم رونمایی از 133 دستاورد هسته ای:

 عده ای همواره این دروغ بزرگ را تکرار می کردند که دولت تدبیر و امید در ازای آزادسازی مبالغی  از مطالبات بلوکه شده کشور در خارج، 
صنعت هسته ای را فروخته است  توان تولیدی زنجیره سانتریفیوژهای IR6   که روز شنبه راه اندازی شد 10  برابر سانتریفیوژهای IR1 است

روحانی  در جلسه ستاد کرونا  : روزها و هفته های سختی پیش رو داریم، در مبارزه با کرونا همه باید یکصدا و متحد باشیم

 دروغ گفتند
صنعت  هسته ای  تعطیل نشده است

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1500تومان  Sunday  11 Apr 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7600  یکشنبه  22 فروردین 1400  28 شعبان 1442  16صفحه

 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

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف ســالم 
شــما و پیشنهاد شــما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر 
مـــردم

ë  کوچ زود هنگام عشــایر/ خانم گزانی: چرا جلوی ورود کامیون
عشــایر به مراتع را گرفته اند؟ مسئوالن می  گویند که عشایر زود 

هنگام کوچ کرده اند. از مسئوالن درخواست رسیدگی داریم.

ë  ناهمواری جاده تهران به پرند/ خانم گناوه ای: جاده تهران به پرند بسیار ناهموار و
پر از چاله های عمیق است. این چاله ها به خودروهای عبوری بسیار آسیب می زند. 
از مسئوالن راه و ترابری درخواست می نماییم که به این موضوع رسیدگی نمایند.

ë  محاســبه پاداش پایان خدمت بازنشســتگان آموزش و پرورش قبــل از 90/ یک
شــهروند: لطفاً از وزیر محترم تعاون و رفاه و رئیس محترم ســازمان بازنشستگی 
کشــوری بپرســید بازنشســته های آموزش و پــرورش قبــل از ســال 90 در رابطه با 
پاداش پایان خدمت درخصوص محاسبه و نقص اجرای خدمات کشوری وقت، 
مطالباتی ضایع شده دارند. آیا قابل پیگیری هست؟ بنده که بازنشسته سال 88 

هستم پیگیری این تضییع حقوق را حق مسلم خود می دانم.
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پانزدهمیــن  در  گذشــته  روز  سیاســی/  گــروه 
ســالروز ملــی فناوری هســته ای، آییــن رونمایی و 
بهره بــرداری از 133 دســتاورد هســته ای کشــور با 
حضور رئیس جمهوری برگزار شــد؛ مراســمی که 
به همراه دستاوردهای خود دو پیام مهم داخلی و 
خارجی داشت. نخستین پیام داخلی، آن طور که 
روحانی هم به آن اشــاره کرد، این واقعیت است 
که برخالف دروغ پردازی های 6 سال گذشته پس 
از تصویب برجام، نه تنها صنعت هسته ای ایران 
نابود، متوقف یا تعطیل نشده است، بلکه نسبت 
به ســال 92 پیشرفت های بســیار قابل مالحظه و 

انکارناپذیری داشته است. 
ایــن همــان واقعیتــی اســت کــه امــروز منتقدان 
داخلــی دولــت را کــه در ســال های اخیــر مــدام 
شعار غیرواقعی تعطیل شدن صنعت هسته ای 
را تکــرار می کردنــد، دچــار تناقــض خواهــد کرد. 
گذشــته،  روز  افتتاح هــای  و  مراســم  دیگــر  پیــام 
قانونــی شــدن فعالیت های هســته ای صلح آمیز 
ایــران بــا قطعنامه شــورای امنیــت بــود، آن هم 
درحالــی کــه در ســال های پیــش از آن، این شــورا 
در قطعنامه های متعدد خود خواســتار تعطیلی 

غنی سازی در ایران شده بود.

ë  گرفتــن بهانــه از دشــمنان؛ پیشــرفت بــا  وجود
ادعای منتقدان

ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهــوری، در آییــن رونمایــی و بهره بــرداری از 
دســتاوردهای هســته ای کشــور، حجت االســالم 
حســن روحانی با بیان اینکــه دولت تدبیر و امید 
در کنار فعالیت های معمول هســته ای دو اقدام 
مهم در این زمینه انجام داده اســت، اظهارکرد: 
فعالیت های هســته ای ایران همواره صلح آمیز 
بــوده، امــا دشــمنان ایــن ملت بــا بهانه تراشــی 
چندین قطعنامه علیه این فعالیت ها در شورای 
امنیت سازمان ملل به تصویب رسانده بودند که 
در همه آنها از ما خواســته شــده بود غنی ســازی 
را در ایــران کامــاًل متوقــف کنیــم. پــس کاری که 
می کردیم از دیِد آنها نامشروع و غیرقانونی بود.

او بــا بیــان اینکه ایــن دولت ایــن قطعنامه ها 
را بــرای همیشــه بــه زبالــه دان تاریــخ فرســتاد و 
کــرد،  قانونــی  را  ایــران  هســته ای  فعالیت هــای 
افــزود: االن هیچ کــس در دنیــا نمی توانــد بگویــد 
فعالیت هایــی که ما انجام می دهیــم غیرقانونی 
اســت. البتــه قبل از آن هــم قانونی بــود، اما آنان 
می گفتند غیرقانونی، بنابراین، این بهانه از دست 

آنــان گرفته شــد کــه از لحــاظ حقوقــی و از لحاظ 
پایداری این فناوری بســیار حائز اهمیت و بســیار 
مهم اســت و دولت با این اقــدام حق ملت ایران 

را بازستاند.
رئیــس جمهــوری در تشــریح دومیــن اقــدام 
دولــت در زمینه هســته ای که معطــوف به داخل 
دروغ   برخــالف  دیگــر  ســوی  از  گفــت:  اســت، 
پردازی هــای عده ای که مدعی بودنــد این دولت 
صنعت هســته ای را تعطیل کــرده، در این دولت 
به شکل جدی و  زیرساختی به توسعه این فناوری 

پرداخته شده است.
روحانــی افــزود: نکتــه دوم اینکــه خــودِ  ایــن 
فناوری را توســعه دادیم. بعضی به دروغ و غلط 
می گفتنــد اینها رفتنــد برجام را امضــا کردند، در 
برجام یک ســری چیزها را گرفتند، مثاًل پول های 
خــود را از بانک هــای خارجــی گرفتنــد، تحریــم 
نفــت را برداشــتند، تحریم فلــزات را برداشــتند، 
تحریــم کشــتیرانی و بیمــه و همــه آن تحریماتی 
کــه قباًل بــود، این تحریم هــا را برداشــتند، ولی در 
عــوض ایــن فنــاوری را تقدیم خارجی هــا کردند. 
معاملــه کردند، آنها را گرفتند و این را دادند. یک 
دروغ عظیــم و بزرگ که ایــن دروغ بزرگ را تکرار 

می کردنــد و مــا بــه مــردم می گفتیم اینهــا دروغ 
می گویند، البته اکثریت قاطع مردم می فهمیدند 
و می دانســتند اینهــا دروغ می گوینــد، امــا اقلیتی 
بودنــد کــه شــک داشــتند. وی ادامــه داد: اخیــراً 
مجلــس یازدهم یــک مصوبــه ای را گذراند که در 
آن تکالیفی را برای سازمان انرژی اتمی مشخص 
کــرد. اجــرای مطلوب ایــن تکالیف نشــان داد که 
توانمنــدی هســته ای مــا از هــر زمان دیگر بیشــتر 
است. این حرف دروغ را از بین برد و این واقعیت 
را، البتــه دنیــا می دانســت، انســان های عاقــل و 
دانشــمند و فهمیده می دانستند ولی عده ای هم 

در شک بودند.
زنجیــره  راه انــدازی  بــه  جمهــوری  رئیــس 
ســانتریفیوژهای IR6 در ایــن مراســم اشــاره کرد 
 10 ســانتریفیوژها  ایــن  تولیــدی  تــواِن  افــزود:  و 
برابــر ســانتریفیوژهای IR1 اســت و نســل بعــدی 
ســانتریفیوژهایی که در دســت تحقیق و ســاخت 
قــرار دارد، 50 برابــر ســانتریفیوژهای اولیه کشــور 
توان و ظرفیت تولید دارند که اینها گواه پیشرفت 
و توســعه فناوری های هســته ای در دولت تدبیر و 

امید است.

صفحه 3  و 5 را بخوانید

گروه سیاســی/ این روزها پرونده احیای توافق هســته ای در کمیســیون مشــترک 
برجام گشــوده شــده اســت. چنانکه پیداســت بــا عبور ایــران و امریــکا از جدال 
برای برداشــتن نخستین گام و ورود به عرصه عمل، اکثریت قاطع اعضای این 
کمیســیون پیگیر طرحی هســتند که نقطه عزیمتی برای اجرای تام و تمام این 

توافق باشد. 
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 صدورکارت اعتباری سهام عدالت

8تا آخر اردیبهشت



 حکم رهبر معظم انقالب درباره روزه ماه رمضان 

در زمان شیوع کرونا
پایــگاه اطاع رســانی دفتر رهبر انقاب اســامی حکم حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقاب درباره شــرایط روزه ماه رمضان در زمان 
شیوع بیماری کرونا را اعام کرد.  رهبر معظم انقاب اسامی در پاسخ 
به این اســتفتا که »در شــرایط کنونی کــه بیماری کرونا شــیوع پیدا کرده 
اســت، روزه گرفتــن در مــاه رمضان چــه حکمــی دارد؟« تأکیــد کردند: 
»روزه از ضروریات ارکان شــریعت اســام است و ترک روزه ماه رمضان 
جایز نیســت مگــر آنکه فــرد، گمان عقایی پیــدا کند کــه روزه گرفتن یا 
موجب ایجاد بیماری شــود یا تشــدید بیماری یا افزایش طول بیماری و 

تأخیر در سامتی می شود.«
در ادامه پاســخ به این اســتفتا آمده است: »در این موارد روزه ساقط 
ولــی قضــای آن الزم اســت. بدیهی اســت در صورتی که ایــن اطمینان 
از گفتــه پزشــک متخصص و متدین نیز به دســت آیــد، کفایت می کند. 
بنابراین اگر فردی نســبت به امور یادشــده خوف و نگرانی داشــته و این 
خوف منشأ عقایی داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.«

طعنه واعظی به مخالفان هسته ای دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فناوری هسته ای امروزه 
یکــی از مؤلفه های قدرت جمهوری اســامی ایران اســت، گفت: زمانی 
بود که برخی افراد در کشــور مغرضانه یا در اثر ناآگاهی، ادعا می کردند 

صنعت هسته ای کشور در اثر توافقنامه برجام تعطیل شده است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حساب کاربری خود در اینستاگرام 
بــا گرامیداشــت روز فناوری هســته ای نوشــت: »فناوری هســته ای امروزه 
یکــی از مؤلفه هــای قــدرت جمهــوری اســامی ایــران اســت و علی رغم 
همه فضاسازی های مغرضانه غوغاســاالران در صحنه بین المللی، این 
توانمنــدی، با شــفافیت کامــل و قانونمندی حاصل شــده اســت. زمانی 
بــود که برخی افراد در کشــور مغرضانه یا در اثــر ناآگاهی، ادعا می کردند 
صنعت هسته ای کشور در اثر توافقنامه برجام تعطیل شده است. روزها 
گذشــت تا اینکه پس از خروج غیرقانونی امریکا از برجام، نظام تصمیم 
گرفت طی ســازوکارهای روشــنی، برخی ابعــاد برنامه هســته ای را که در 
برجــام دامنــه آن کاهش یافته یا متوقف شــده بود، دوبــاره احیا کند. وی 
افــزوده: بــه همت ســازمان انــرژی اتمــی، ایــن کار در مدت زمان بســیار 
کوتاهی انجام شــد و در برخی ابعاد، فعالیت های هسته ای کشور، خیلی 
زود به ســطحی حتی فراتر از آنچه پیش از برجام در کشور انجام می شد، 
ارتقــا یافت. ایــن توانمندی اســتراتژیک بدون تردید مرهــون تاش های 
ارزشمند دانشمندان مان در سازمان انرژی اتمی است. همان تاش هایی 
که امروز دســتاوردهای افتخارآمیز دیگری را به بار نشــاند و مایه مســرت 
شد. خوشبختانه با ظرفیتی که در برجام به وجود آمد، بیشتر و قدرتمندتر 
از گذشــته در زمینه تحقیق و توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای به پیش 
رفته ایم و این مایه افتخار اســت. روز ملی فناوری هســته ای را به مردم و 
همه دانشــمندان و دســت اندرکاران این فناوری در کشــور تبریک عرض 
می کنــم و از آنهــا بابت همه تاش ها و زحماتی که برای رشــد و بالندگی 

صنعت هسته ای در کشور متحمل شدند، قدردانی می کنم.«

رئیس مجلس: نباید مردم را دسته بندی کنیم
رئیس مجلس شــورای اســامی راه حل برطرف کردن برخی از مشکات را 
دســتیابی به تحول اجتماعی دانســت و تصریح کرد: این تحول اجتماعی 
جــز بــا مردم بــاوری رخ نمی دهــد و در این راســتا نباید مردم را به ســیاه و 
ســفید و خاکســتری دســته بندی کنیم، به عبارتــی نباید برخــی را ببینیم و 
برخــی دیگــر را نبینیم؛ هر طبقه ای دارای ســلیقه ای اســت و نبایــد با نگاه 
تبعیض آمیــز آنــان را دســته بنــدی کنیــم. بــه گــزارش ایســنا، محمدباقر 
قالیباف در بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران ناجا، 
مهم تریــن وظیفــه در گام دوم انقــاب را تاش برای کاهــش فاصله میان 
بایدهــا و واقعیت ها دانســت و اظهار کرد: امروز دشــمنان بــرای تضعیف 
نظــام سیاســی از حــوزه اقتصــاد وارد می شــوند و آن را تحــت فشــار قــرار 
می دهنــد، لــذا گاهی دوقطبی فقر و غنا در کشــور مهمتر از دوقطبی جنگ 
و صلح شــده اســت. وی نظام بروکراســی اداری و اجرایی کشور را به اسب 
سرکشــی تشــبیه کرد که گاهی ســوار آن، هیچ تســلطی بر آن ندارد و ادامه 
داد: دشمن خبیث نیز متأسفانه هر روز تاش می کند تهمت و دروغ را به 
جامعــه تزریق کند، لذا باید توجه جدید به رابطــه کارگزاران نظام و مردم 
داشــت؛ در این بیــن گروه های مختلف خواســته های متعــددی را مطالبه 
می کنند که گاهی با یکدیگر متضاد است و اگر پاسخ دقیق، بموقع و سریع 

به خواسته ها داده نشود، هر روز با مسائل مختلفی مواجهیم.

 محسن رضایی با 10 هزار صفحه برنامه

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز در نشست 
بسیج اســاتید دانشگاه های تهران ســخن می گفت، با بیان اینکه حدود ۱۰ 
هزار صفحه برنامه دارم و  ان شــااهلل در »دولت مردمی« اجرایش خواهم 

کرد، برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اعام کاندیداتوری کرد.
در همین احوال به گزارش برنا، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت 
اصولگرایان از نگارش نامه ای از ســوی  آیــت اهلل موحدی کرمانی  دبیرکل 
جامعــه روحانیــت مبارز بــه تعــدادی از نامزدهــای اصولگــرای انتخابات 
ریاست جمهوری خبر داد و گفت: بزودی نامه ای از طرف آیت اهلل موحدی 
کرمانی برای تعدادی از نامزدها نوشته و ارسال خواهد شد و از آنها دعوت 
می شــود تا خاصه برنامه و رئوس مورد نظر خود در انتخابات و همچنین 
افــراد کلیدی مورد نظر بــرای کابینه را اعام کنند تا ســپس برای گفت وگو 
تنظیم وقت شود. او ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف 
را از جملــه مخاطبان این نامه ها دانســت و گفت: نامه هــا به افرادی که در 
معرض نامزدی انتخابات هستند نوشته می شود و طبیعی است هر یک از 
مخاطبینی که در پاسخ اعام کند، نامزد نیست مورد اصرار برای گفت وگو 
نخواهــد بــود. در حالی که اصولگرایان به دنبال کاســتن از تعدد کاندیداها 
هســتند نگرانی اصــاح طلبان حــول این محور اســت که شــورای نگهبان 
کدام یک از نامزدهای بالقوه آنها را تأیید صاحیت خواهد کرد. به گزارش 
ایلنا، حســن رســولی عضو جبهه اصاحات ایران گفته: امروز کاندیداهایی 
که از کانال شــورای نگهبان بتوانند عبور کنند به صورت واضح و مشــخص 
آقای عارف و آقای جهانگیری هســتند و این اشخاص از افرادی هستند که 

قابلیت عبور از صافی شورای نگهبان را دارند.
محمدرضــا عــارف چهره ای اســت که ایــن روزها  مورد توجــه رقبای 
اصولگــرا هــم قرار دارد. پــس از پروژه تاش برای ایجــاد تقابل میان او و 
جبهــه اصاحات ایران؛ عبــداهلل گنجی، مدیر مســئول روزنامه جوان در 
توئیتــی قابل توجه از کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ حمایت کرد 
و نوشــت: »عارف با شــعار دولت_زندگی وارد انتخابات می شــود اما نه 
گزینــه اصاح طلبان اســت و نه حاضرند وی را مورد بررســی قرار دهند. 
از دیگران ضعیف تر اســت؟ خیر. تابلــوی اصاح طلبی ندارد؟ پس چرا 
مــورد بــی مهری اســت. چون وفــادار به نظام، اســام سیاســی و رهبری 
اســت. به همیــن دلیل وی را شــجاع نمی داننــد و روحانی ارجح شــد.« 
دیروز همچنین ســردار حســین اشــتری، فرمانده ناجا به آمادگی نیروی 
انتظامــی بــرای برگــزاری انتخاباتی امن با مشــارکت باالی مردم اشــاره 
و اظهارکــرد: در ایــن رابطه نیازمند همکاری بســیج بــا همکاران مان در 
نیروی انتظامی در سراســر کشــور برای حفاظت از صندوق ها هستیم که 

اقدامات الزم نیز انجام شده است.

گروه سیاســی/ ایــن روزها پرونــده احیای 
توافق هســته ای در کمیســیون مشــترک 
چنانکــه  اســت.  شــده  گشــوده  برجــام 
پیداســت با عبور ایــران و امریکا از جدال 
بــرای برداشــتن نخســتین گام و ورود به 
عرصــه عمل، اکثریت قاطع اعضای این 
کمیسیون پیگیر طرحی هستند که نقطه 
عزیمتــی بــرای اجــرای تــام و تمــام این 
توافق باشد. تیم دولت روحانی به تأسی 
از مواضــع مراجــع تصمیم گیــر نظــام، 
موضــوع لغو همه تحریم هــای برجامی 
و غیربرجامــی را در دســتور کار قرار داده 
تا پــس از راســتی آزمایی و نمایان شــدن 
نتایــج عملی آن، اجــرای همه تعهدات 
چندیــن  ســرگیرد.  از  را  خــود  برجامــی 
نشســت تخصصی کــه هفته گذشــته در 
وین برگزار و بر اساس آن تصمیم گرفته 
شــد دســتور کار آن پــس از مشــورت در 
پایتخت هــا در ایــن هفته بــه جمع بندی 
برســد، نشــان از آن دارد کــه عــزم جدی 
برای احیای برجام شــکل گرفته اســت و 
الگوی اجرایی شدن آن محل بحث واقع 

شده است.
اگرچــه پیگیــری ایــن الگــو از طریــق 
مذاکرات غیرمستقیم بین امریکا و ایران 
با واســطه گری آلمان، انگلیس، فرانسه، 
چیــن و روســیه و بــا هدایــت گروه هــای 
راه  نقشــه  امــا  دارد  جریــان  کارشناســی 
آن از ســوی تهــران ترســیم شــده تــا این 
اطمینــان ایجاد شــود که امضــای فرمان 
اجرایــی رئیس جمهور امریــکا برای لغو 
همــه تحریم ها از روی کاغذ فراتر خواهد 
رفــت. راه رســیدن بــه ایــن اطمینــان به 
دو کارگروهــی می رســد که از ســوی همه 
کشــورهای طــرف مذاکره تشــکیل شــده 
اســت و دســتور کار یکــی از آنها چگونگی 
تعلیــق تحریم هــای امریــکا علیــه ایران 

و وظیفــه دیگــر بررســی روند ازســرگیری 
تعهــدات هســته ای کشــورمان اســت. تا 
اینجای کار یکی از موضوعات اختافی به 
موعد زمانی اقدامــات هر یک از طرفین 
باز می گردد یعنی در شــرایطی که تهران 
اصــرار دارد ازســرگیری همــه تعهــدات 
برجامــی اش پــس از راســتی آزمایی لغو 
تحریم هــا خواهــد بــود، امریکایی ها هم 
می کوشند زمان اجرای تعهدات برجامی 

ایران را به لغو تحریم ها نزدیک تر کنند.
آنچــه ایــن روزهــا در ویــن می گــذرد، 
نشــان می دهــد که تصمیــم اولیــه برای 
برداشــتن گام عملــی در ســطوح عالــی 
دیگــر  و  اســت  شــده  گرفتــه  کشــورها 
نمی تــوان انکار کرد که ثمــرات مذاکرات 
بــه صــورت منافــع  ایــن روزهــا الجــرم 
خارجــی  سیاســت  ســبد  در  اقتصــادی 
نمایان خواهد شــد اما صحنــه وین وجه 
دیگــری هــم دارد که می توانــد با حاصل 
شــدن توافق و برداشــتن گام های عملی 
فضــا را به ســمت و ســوی اعتمادســازی 
دوباره ســوق دهد. وین حتی اگر در ســیر 
خویــش رویــدادی با یک نشــان مواجهه 
دیپلماتیــک باشــد، می تــوان در صورت 
احیای توافق هســته ای، به نتایج عینی و 
ملموس آن برای سنجش اعتماد دوباره 
و آغــازی این بــار محکم تر میــان ایران و 

بازیگران تأثیرگذار جهان اندیشید.
ë همه طرف های برجام در مسیر درست

در چنین فضایی است که سیدعباس 
ایرانــی  هیــأت  رئیــس  عراقچــی، 
مذاکره کننــده در ویــن می گوید در مســیر 
درســت قرار داریم. او پس از نشست روز 
جمعــه در ویــن در گفت و گــو بــا »پــرس 
تــی وی« تأکید کــرد که ایــران در موضوع 
موضعــی  تحریم هــا،  شــدن  برداشــته 
منطقی و مســتدل در پیش گرفته است. 

عراقچــی با بیــان اینکــه امریکایی ها میز 
برجــام را تــرک کرده انــد و لذا بایــد ابتدا 
آنها بازگردند، افزود: »آنها باید تحریم ها 
را بردارند و دوباره عضوی از برجام شوند 
و ســپس ایــران بــه اجــرای کامــل برجام 
بازخواهد گشــت؛ این موضوعی است که 

تقریباً همه با آن موافق هستند.«
ایــن مقــام دیپلماتیــک کشــورمان 
اجــرای دقیــق مــدل برجــام را الگــوی 
و  دانســت  جــاری  مذاکــرات  نهایــی 
گفــت: »ما بایــد دقیقاً به مــدل برجام 
بازگردیــم. تحریم هایــی وجــود دارنــد 
کــه باید پایان یابنــد و رئیس جمهوری 
امریــکا صاحیت و قــدرت پایان دادن 
دارد.  اجرایــی  فرمــان  بــا  را  آنهــا  بــه 
تحریم های دیگری هستند که ناشی از 
قانونگــذاری کنگره اســت. در مورد این 
تحریم ها رئیس جمهوری امریکا فقط 

می تواند آنها را تعلیق )wave( کند.«
او موضــع ایــران را برداشــتن همــه 
تحریم هــای  جملــه  از  تحریم هــا 
هســته ای و چه آنها کــه در دوره ترامپ 
تحمیــل شــده و چــه آنهــا کــه در دوره 
ترامپ با برچسب های دیگری تحمیل 

شده اند، اعام کرد.
ë  فقط یک مــاه و نیم از تفاهم با آژانس

باقی مانده است
راســتی آزمایی  بــه  ایــران  اصــرار 
نتایــج امضــای لغــو  و پدیــدار شــدن 
تحریم ها هم از دیگر موضوعاتی است 
که عراقچــی آن را محل بحث با طرف 
مقابــل عنــوان کــرد و در پاســخ به این 
پرســش که »آیا ایــن واقع بینانه اســت 
که روند راســتی آزمایی و احیای برجام 
تا قبل از انتخابات ایران تمام شــود؟«، 
گفت: »برای ما بیش از آنکه انتخابات 

اهمیت داشــته باشــد، این مهم است 
که مــا بــا آژانس انــرژی اتمــی توافقی 
ســه ماهه انجــام داده ایم کــه یک ماه و 
نیم از آن گذشــته و یک ماه و نیم دیگر 

از آن باقی مانده است.«
او ادامــه داد: »اگر این توافق منقضی 
شــود وضعیــت پروتــکل الحاقــی خــود 
تبدیــل بــه یــک موضوع جدی می شــود 
و چــون آژانس ثبات و اســتمرار دانش و 
نظارت خود را از دست خواهد داد، ما در 
موقعیت متفاوتی قــرار خواهیم گرفت. 
فکــر می کنــم ایــن درک همــه اعضــای 
برجام است که باید قبل از قرار گرفتن در 

آن وضعیت سخت به نتیجه برسیم.«
عراقچی افــزود: »البتــه انتخابات در 
ایــران به این ســختی اضافه خواهد کرد، 
امــا مهم تــر از آن ایــن اســت که مــا باید 
زودتــر به نتیجه برســیم تــا آژانس دچار 

مشکل در زمینه موضوع پروتکل الحاقی 
نشود. فکر می کنم این امکان وجود دارد 
در این بازه زمانی به نتیجه برسیم، البته 
شــرط آن این است که ســایر اطراف هم 
حســن نیــت و جدیت داشــته باشــند.« 
معــاون وزیر امور خارجــه در پایان گفت 
کــه مــن بــه عنــوان دیپلمات خوشــبین 

هستم.
ë  رونــد کنــدی  غیر مســتقیم؛  مذاکــره 

رایزنی ها
در همیــن حال »هایکــو ماس«، وزیر 
امــور خارجــه آلمــان هــم به رغــم آنکه 
نشست اخیر کمیســیون مشترک برجام 
در وین را سازنده توصیف کرد، اما یادآور 
شــد کــه مســائل پیرامــون برجام بســیار 
پیچیده و یافتن راه حل برای آن نیازمند 
تمایــل تمامــی  طرف هــا بــرای ســازش 

است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا 
هــم پــس از بازگشــت از مذاکــرات وین، 
مخالفت ایران با عدم مذاکره مســتقیم 
بــا امریکا را یکی از دالیل کند پیش رفتن 
آن اعــام کــرده اســت. بــا ایــن حــال او 
معتقد است اگرچه گفت و گوها به علت 
عدم حضور مستقیم امریکا در جلسات 
به کندی پیش می رود اما سازنده و جدی 

است.
اعــام  پیشــتر مقام هــای کشــورمان 
کرده بودند کــه امریکا با خروج از برجام 
دیگــر اجــازه نــدارد در جلســات گروهی 
مشــارکت کند. از این رو در نشســت های 
اخیــر یک گروه از هیأت هــا در گرند هتل 
وین مســتقر شــدند و یــک گــروه دیگر از 
دیپلمات هــای حاضــر در اتریش هم در 
هتل امپریال مســتقر شــده بودنــد. حاال 
ادامــه گفت و گوها به چهارشــنبه در وین 

موکول شده است.
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عراقچی: در مسیر درست قرار داریم
مقام امریکایی: گفت و گوهای وین کند اما سازنده و جدی است

مهر

در کاستن از رنج ملت همصدا شویم
 در ایــن زمــان، فقــدان همبســتگی ملــی در داخــل، عــدم بهــره وری از فرصت ها، 
ناهماهنگــی در برخی امــور، بویژه در ارتباط با جامعه جهانــی و همین طور زیرکی 
و تمایل دولت جدید امریکا به کســب امتیاز بیشــتر از ترامپ در موضوع هســته ای 
ایران، سبب ایجاد نگرانی های تازه ای شد؛ مبنی بر اینکه مبادا با اتخاذ رویکردهای 
اشتباه از سوی برخی در داخل، تحریم های یکجانبه ترامپ به فشارهای چندجانبه 
امریکا و حتی اروپا و احتماالً روسیه و چین نسبت به ایران منجر شود. زیرا در صحنه 
روابــط بین الملــل قدرت هــای بزرگ بــرای منافع بــزرگ کنار هم قــرار می گیرند و 
ممکن است با ردوبدل کردن امتیازاتی به موضعی برسند که این موضع همراستا 

با منافع دیگر کشورها نباشد.
واقعیــت این اســت که در هفته های نخســت بعــد از دولت ترامپ، ایــران در حال 
قراردادن در چنین مســیری بود. بویژه اینکه این رویکرد از ســوی برخی از کشــورها 
چون عربســتان ســعودی، امارات و اسرائیل هم دنبال می شــد. در این میان برخی 
کشــورهای مدعی دوســتی با ایران هــم تمایاتی از خود نشــان می دادنــد که برای 
خوش رقصی و نزدیک تر شدن بیشتر به امریکا و بهره بردن از منافع اقتصادی در 

جامعه جهانی، در مسیری مغایر منافع ملی ایران حرکت کنند.
بنابرایــن، امروز هم در دور جدیــد مذاکرات مربوط به احیای برجام، آنچه اهمیت 
دارد، حفظ و تقویت همبستگی ملی در زمینه برجام است. زیرا می بینیم که برخی 
بــه جــای حرکت در این مســیر، با مواضــع خود نگرانی هــای ملت ایران را تشــدید 
می کنند. توجه به همبستگی ملی و تقویت و برجسته کردن موضع دولت، یک امر 

شعاری نیست، بلکه اقتضای جدی موفقیت در مذاکرات است.
زیــرا دولت امریکا مانند هر کشــور دیگری، تنها به ســود و زیان خــود از یک توافق، و 
اینجا ســود و زیــان از برجام فکر می کنــد. همان طور که ایــران در این مرحله دنبال 
حداکثر کردن منافع و ســود خود از مذاکرات است، طبیعتاً دولت امریکا نیز چنین 

رویکردی دارد.
در چنین شــرایطی، کار هوشــمندانه روحانی و ظریف این بود که دیپلماســی خود 
را برپایــه رویکــرد »موازنه قوا« انتخاب نکردند، بلکه بر اســتفاده از تفکر، اندیشــه و 
قــدرت نفوذ، قدرت کام و فن مذاکره در مقابل ایاالت متحده امریکا تأکید کردند. 
زیرا استفاده از رویکرد »موازنه قوا یا موازنه متقابل« وقتی معنا داشت که ایران هم 
می توانســت پس از تحریم های امریکا، تحریم هایی را علیه بانک ها یا شرکت های 
ایــن کشــور وضع کند. آیا چنیــن توانی وجود داشــت؟ برخاف جنــگ، که می توان 
مقابل تانک های دشــمن از تانک خودی استفاده کرد یا با موشک، جواب حمات 
دشــمن را داد، در جنــگ اقتصادی و فشــار حداکثری، دولت روحانــی ابزاری برای 
مقابله به مثل نداشت. به همین دلیل می توان گفت که اتفاقاً دولت آقای روحانی 
و شــخص آقای ظریف و به طریق اولی، ملت ایران، نه فقط با دســت خالی مقابل 
فشــار حداکثری امریکا ایســتادگی کردند، بلکه برخی هم در داخل از پشت به آنها 
هجمه کرده و مانع می شدند که قدم های بلندتر یا راحت تری را برای تأمین منافع 
ملــی کشــور بردارند. امروز هم موفقیت در سیاســت خارجی و مشــخصاً در مســیر 
احیای برجام، این واقعیت اســت که نباید اســیر شــعارها و حرف های پوپولیســتی 
و عوامفریبانــه شــویم. بلکــه همه بازیگــران در داخــل باید به ملت متصل شــده، 
بــه حقــوق ملت ایران متعهد باشــند تا بتوانند بــا بهره گیری از احتــرام، حمایت و 

پشتیبانی مردم سیاست خارجی هوشمندانه ای را طراحی و اجرا کنیم.
امــروز آنچــه از اظهارنظرهــا می توان فهمیــد، دغدغه اصلی دســتیابی به کرســی 
اجرایــی در دولــت بعــدی اســت، نــه تأمین منافــع و حقوق ملــت ایــران. چنانکه 
می بینیم بسیاری این شعار را مطرح می کنند که تحریم ها باید برداشته شود و فکر 
می کنند با صدای بلندســخن گفتن می تواند تحریم ها را لغو کند. غافل از اینکه در 
یک دوره هشــت ســاله ما این مســیر را رفته ایم و نتیجه عکس گرفته ایم. آنها این 
مسأله را نادیده می گیرند که نه بلندسخن گفتن یا شعار در سیاست خارجی، بلکه 
دیپلماسی هوشمندانه ظریف و روحانی بود که باعث شد امریکا در همه تاش های 

خود در شورای امنیت علیه ایران شکست بخورد.
بنابراین، مسأله ما در مذاکرات هسته ای اخیر، ریشه در داخل دارد نه خارج. راه حل 
نیز تأســی به آن چیزی اســت که حضرت علی)ع( به آن اشــاره کردند، یعنی اینکه 
»قــدرت وقتــی ارزش دارد کــه ما بتوانیم حقی از مردم ایفا کنیــم.« امروز هم مدل 
همه بازیگران سیاست در ایران باید پیروی از حضرت علی)ع( باشد، به این معنی 
که با اظهارنظرها، رفتار و کمک های خود به دولت و ظر یف، زمینه کاســتن از رنج 
مردم و رفع تحریم ها را فراهم کنند، نه اینکه با بیان حرف های نادرســت، فرصت 

سوء استفاده دشمنان را فراهم کنند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با »ایران«:

برخی طرح های مجلس در حکم ورود به حوزه اجرا است 

رئیــس  اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق  به تازگــی 
جمهــوری در اظهاراتــی بی ســابقه از آنچــه مداخله در 
حــوزه اجــرا خوانــد انتقــاد کرد و خطــاب به کســانی که 
فراتــر از حیطه قانونی خود، در زمینــه اجرا نیز دخالت 
می کنند، گفت »اگر می خواهید رئیس جمهوری شوید 
از مــردم رأی بگیریــد؛ بــا دخالت هــای خود بــه زندگی 
مردم آســیب نزنید.« درباره علت بیــان این دغدغه از 
ســوی جهانگیری، که دغدغه ای مربوط به این دولت و 
آن دولت نیست، با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس 
جمهوری گفت و گو کرده ایم. او معتقد است که مجلس 
شورای اسامی در بسیاری از طرح های خود، به صورت 
مصداقــی در حــوزه اجــرا ورود کــرده و ایــن امــر خاف 
قانون اساسی است. گفت و گو با جنیدی را که در حاشیه 

نشست هیأت دولت انجام شد، می خوانید.
ë  آقای جهانگیری به تازگی از دخالت های برخی چهره ها

و مســئوالن در حــوزه اجــرا و اقدامــات فراتــر از اختیارات 
تعیین شده در قانون اساسی انتقاد کرد. دلیل این اظهارات 
آقــای جهانگیری چه بوده و شــما چه مشــکالتی در زمینه 

عملکرد فراقانونی سایر بخش های کشور می بینید؟
ممکن است آقای جهانگیری این حرف را به اجمال 
گفته باشــند یا از آنجا که ایشــان یک شــخصیت سیاسی 
هســتند، این مطالب را با زبان سیاســی گفته باشــند. اما 
چون من یک حقوقدان هستم، می خواهم حرف ایشان 
را به زبان حقوقی ترجمه کنم. مفهوم این حرف و دغدغه 
آقای جهانگیری یا دیگران، این اســت که قانون اساســی 
یک دسته نهاد و یک دسته هنجار ایجاد کرده است و در 
کنار آنها، برای هر یک از نهادها صاحیت هایی گذاشته 
یــا صاحیت هایی تعیین کرده اســت. یکــی از نهادهای 
تعیین شــده در قانون اساسی، مجلس شــورای اسامی 
است که قانونگذاری می کند، نهاد دیگر قوه قضائیه است 
کــه کار آن حل و فصل اختافات اســت و در نهایت، قوه 
مجریه و مشــخصاً رئیس جمهوری اســت که اختیاراتی 
ویژه مســند رئیس جمهور برای آن تعریف شــده است. 
تأکیــد کنم کــه مطابق قانون اساســی، اختیــارات رئیس 
جمهــوری، ویژه همین مســند اســت. یعنی ویژه کســی 
است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی 
این اختیــارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این 
صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است 

که قانون اساسی به ما می گوید.
ë  بنابرایــن چه چیــزی موجب چالــش یا بیــان چنین

نقدهایی از سوی اعضای دولت می شود؟
اینکه فرض کنیم مجلس در فروضی قانون بنویسد 
کــه کامًا صبغه اجرایی دارد، ایــن امر به منزله ورود به 
حیطه اجرا اســت. به عنــوان مثال مجلــس در طرح یا 
مصوبه خود مشخصاً به دولت می گوید که این کار، آن 
کار یا کار دیگری را بکنید. این امر یعنی مشخصاً کردن 
کارهایــی که باید انجــام شــود، ورود در اجرا اســت، زیرا 
تقریباً به صورت مصداقی وارد شــده است، درحالی که 
این امر از اختیارات قوه مجریه است و بخش هایی از آن 

مشخصاً در زمره اختیارات رئیس جمهوری است.
ë .با یک مثال این مسأله را روشن کنید

بــه عنوان مثال در مورد الحــاق به معاهدات یا خروج 

از معاهدات، در دنیای حقوق با وضعیتی رو به رو هستیم 
که می گوید الحاق به یک معاهده یا خروج از آن، نیازمند 
یک اراده مشــخص اســت. به همین دلیل قانون اساســی 
همــواره درباره معاهدات می گویــد و تصریح دارد که باید 
با امضای رئیس جمهوری یا نماینده او باشــد. این یعنی 
معاهــده، الحاق یــا خــروج از آن هیــچ گاه نمی تواند یک 
طرح باشــد، بلکه آغاز کننــده و ابتکارعمل با قوه مجریه و 
رئیس جمهوری باشد، اما در مرحله بعد باید یا می تواند 

در مسیر و روال قرار بگیرد و تصویب شود.
ë  مشــخصاً در چه حوزه هایی شــاهد تداخــل اختیارات

میان ارکان مختلف هستید؟
در مــوارد قابل توجهی، بعضــی از طرح هایی که در 
مجلس داده شده، به طور مستقیم در مسأله اجرا ورود 
کرده است. نمی خواهم وارد بحث مصداقی بشوم، اما 
تعــداد قابل توجهــی از طرح های مجلــس اینطور بوده 
اســت و تعداد آن خیلی زیاد اســت. برای همین اســت 
که این بحث مطرح می شود که در یک فعالیت سیاسی 
حرفه ای و مشــروع، در هر جای دنیا، ممکن اســت یک 
حزب یا جناح پارلمان را در اختیار داشــته باشــد، در آن 
صورت اختیارات پارلمان را اعمال می کنند، اما تا زمانی 
که قوه مجریه و ریاســت جمهــوری را در اختیار ندارند، 

نمی توانند اختیارات قوه مجریه را اعمال کنند.
ë  اگر به عنوان قوه مجریه چنین نظری داشته باشید، در

سازوکار حقوقی جمهوری اسالمی ایران یک هیأت عالی 
پیش بینی شده است که زیر نظر رهبری فعالیت کرده و در 

اختالفات میان مجلس و دولت داوری می کند.
صرفاً برخی اختاف ها و در موارد اســتثنایی ممکن 
اســت به این هیأت داوری ارجاع شــود، امــا این هیأت، 
یک امر رویه ای نیســت که فکر کنید هر روز بتوان به آن 
مراجعه کــرد. امــروز چندصد طرح در مجلــس داریم 
کــه در ایــن صــورت این هیأت بایــد بیش از انــدازه یک 
دادگاه کار و فعالیت کند تا این اختافات را بررسی کند. 

بنابراین، اینکه شما می گویید، عملی نیست.
در اغلــب نظام هــای سیاســی دنیــا، به قــوه مجریه 
وزن بیشــتری داده می شــود، امــا در کشــور مــا، بویژه در 
دوره فعالیــت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت 

عمدی نادیده گرفته می شود.
متأســفانه این مشکلی اســت که در کشــور ما وجود 
دارد. امــروز معــاون امــور مجلس رئیس جمهــوری در 
هیــأت دولت گزارش دادند کــه ۱۱ الیحه دولت هنوز در 
مجلس اعام وصول نشده است، درحالی که به موجب 
قانون اساســی نمی تــوان یک دقیقه هــم در این زمینه 

تأخیر کرد و باید به سرعت اعام وصول شود.
ë  ســؤال آخر. گویا در ارتباط با مهلت دوبــاره ای که رهبر

معظم انقالب برای بررســی لوایح مرتبط با »اف.ای.تی.
اف« در مجمع درنظر گرفتند، رئیس جمهوری تحفظی را 
مطرح کردند که همین باعث ارجاع دوباره این لوایح به 

مجمع شد. این تحفظ چیست؟
از آنجایی که روابط بانکی و مالی بین المللی بســیار 
مهم اســت و ایــن روابط پیش شــرط صــادرات موفق، 
پیش شــرط جهــش تولیــد، پیــش شــرط پشــتیبانی و 
مانع زدایــی از تولیــد اســت، ارتباط با نظــام بانکی دنیا 
برای کشــور امری حیاتی اســت. به همیــن دلیل و برای 
اینکه رئیس جمهوری بتوانند این زمینه را فراهم کنند، 
این تحفظ مطرح شــد. زیرا مدت بررســی این لوایح به 
مدت یک سال منقضی شده بود. از سوی دیگر دغدغه 
و نگرانــی اصلی مجمــع محترم این بود که در شــرایط 
تحریــم اطاعــات فعالیت هــای ما بــرای کاهــش آثار 
تحریم افشا شود. اعضای محترم مجمع این طور عنوان 
می کردند که ما بــه دلیل نگرانی از این موضوع، موافق 
تصویــب ایــن لوایح نیســتیم. بــه همین منظــور آقای 
رئیــس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانســیون های 
باقــی مانده را که می تواند به صورت اعامیه تفســیری 
از ســوی جمهوری اســامی ایران مطرح شود پیشنهاد 
کردند. این تحفظ هم از سوی معاونت حقوقی بررسی 
و به رئیس جمهوری پیشنهاد شد، ایشان هم مطالعه و 
قبــول کرده و در نامه ای به محضر مقام معظم رهبری 
نوشتند مبنی بر اینکه می توانیم تحفظی به معاهدات 

اضافه کنیم.
ë این تحفظ دقیقاً در چه حیطه ای است؟

این تحفظ که براساس یک اعامیه تفسیری خواهد 
بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت 
جمهوری اســامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش 
آثار تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می دهند، 
مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما 
است. بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ 
تعهدی را نمی پذیریم کــه محدودیت یا ممنوعیتی از 

نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجاد کنیم.
ë  امــا مخالفــان »اف.ای.تــی.اف« می گوینــد کــه ایــن

کنواسیون ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی دهند.
مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً 
بنویســد به هیچ کشــوری حق تحفــظ نمی دهد، چنین 
رویــه ای مــاک خواهد بــود. در غیر این صــورت، اگر در 
کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس 
خواسته باشــد تحفظ کند، معنی اش چیزی نیست که 
شــما گفتید. چنانچــه در مورد همین معاهــدات مورد 
بحث و باقی مانــده درباره »اف.ای.تی.اف« هم کثیری 
از کشــورهایی که ملحق شــدند، تحفظ دادند. یعنی در 
همین معاهــدات باقی مانــده و تصویب نشــده، برای 

کثیری از کشورها تحفظ وجود دارد.
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هشدار نسبت به داللی در تهیه واکسن
   خبر اول اینکه، ســفیر ایران در روســیه نسبت به ورود واسطه ها 
و دالالن به تهیه واکسن از مسکو هشدار داد. به گزارش ایرنا کاظم 
جاللی گفت: ســفارت ایران در روسیه اخباری دریافت کرده است، 
مبنــی بــر اینکه برخی افراد در روســیه به واســطه ها و شــرکت های 
خصوصــی ایرانــی قــول تهیــه واکســن داده انــد، امــا مطمئنــاً این 
افراد قصد ســودجویی دارنــد، چراکه تحت هیچ شــرایطی، خارج 
از ضوابــط و کانــال رســمی، امــکان تهیه واکســن در روســیه وجود 
نــدارد. جاللی بــا بیان اینکه تنها کانال رســمی فــروش و صادرات 
واکســن از روســیه به ایران و سایر کشــورها، نهادی به نام »سازمان 
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان« زیــر نظــر مســتقیم رئیس 
جمهــوری روســیه اســت، اظهــار داشــت: ایــن ســازمان براســاس 
قراردادهایــی که با کشــورهای مختلف، از جمله ایــران امضا کرده 
اســت، عمــل می کنــد و خــارج از آن هیچ فــروش یــا صادراتی به 
هیچکدام از کشــورهای جهان ندارد. وی به شرکت های خصوصی 
ایرانی هم هشــدار داد فریب افراد، دالالن و واســطه ها را نخورند، 
چراکــه ممکن اســت ایــن افراد قــول تهیه واکســن در قبــال مبالغ 
هنگفتــی، به عنوان پیــش پرداخت تهیه واکســن از آنها اخذ کنند، 
اما در نهایت پول و سرمایه بخش خصوصی به یغما برود. جاللی 
همچنین با بیان اینکه بر اساس اولین قرارداد خرید واکسن از این 
کشور تاکنون پنج محموله واکسن »اسپوتنیک وی« شامل بیش از 
۵۰۰ هزار دوز واکسن خریداری شده و صندوق سرمایه گذاری های 
مســتقیم روسیه تعهد کرده اســت که بزودی مابقی تعهد قرارداد 
خــود را عملــی کنــد. براســاس قــرارداد جدیــد کــه بــزودی نهایی 
می شــود دولت جمهوری اســالمی ایران به میزان ۳۰ میلیون دوز 

واکسن از روسیه خریداری می کند.

شرط ایران برای مذاکره با امریکا
  خبر دیگر اینکه، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در 
گفت و گو با کریســتین امانپور مجری با ســابقه ســی ان ان گفت: نیازی 
به مذاکره با امریکا نیســت و جزئیات برجام قباًل مذاکره شــده است. 
به گزارش خبرآنالین، ســعید خطیب زاده در پاســخ به این سؤال که 
آیا در هفته آینده مذاکره مستقیمی بین ایران و امریکا در وین انجام 
خواهد شــد گفت: هیچ مذاکره مســتقیم یا غیرمســتقیمی در وین یا 
هرجــای دیگر انجام نخواهد شــد.گفته ایم نیازی بــه هیچ مذاکره ای 
نیســت چــرا که ما دربــاره تمام جزئیــات برجام پیش از ایــن مذاکره 
کرده ایم.بــه گفتــه وی، آنچــه که اکنون در قالب کمیســیون مشــترک 
برجــام انجــام می دهیم این اســت که لیســت کاملــی از تحریم هایی 
را کــه امریــکا بایــد برطرف کنــد ، تعریــف می کنیــم.1+4 کانالی برای 
گفت وگــو بــا امریــکا را دارنــد تــا ببیننــد کــه امریــکا در واقــع چگونــه 
می اندیشــد. خطیــب زاده با بیان اینکــه جزئیات برجام قبــاًل مذاکره 
شــده اســت بیان کــرد: امریــکا بایــد اقدامی انجــام دهد که مــا آن را 
به عنوان پایبندی به برجام تأیید کنیم. اینکه امریکا و ایران می توانند 
گفت وگو کنند به این بستگی دارد که آیا امریکا به میز برجام که ایران 
و دیگــران حضــور دارند بر می گردد یــا نه. تا این زمــان، هیچ مذاکره 

مستقیم یا غیرمستقیمی بین دو طرف وجود ندارد.

نامه ضد ایرانی رژیم صهیونیستی به شورای امنیت
  شــنیدیم که، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد 
بــار دیگر برخــی ادعاها در خصوص نظامی بــودن ماهیت برنامه 
هســته ای ایــران را تکرار کرد. به گــزارش جماران؛ »گیــالد ارادان« 
نماینــده رژیم صهیونیســتی در ســازمان ملل متحد طــی نامه ای 
به شــورای امنیت خواســتار تحقیق درباره آنچه »نقض قطعنامه 
۲۲۳1 ایــن شــورا توســط ایران« خوانده اســت، شــد. وی بــار دیگر 
برخــی ادعاها در خصوص نظامی بودن ماهیت برنامه هســته ای 
ایــران را تکــرار کــرده و مدعــی شــد: »قاطعانــه از شــورای امنیــت 
می خواهیــم نقض قطعنامه ۲۲۳1 توســط ایران را محکوم کرده و 
به تهدیدهایی که برنامه هســته ای و موشــکی و اشــاعه تسلیحاتی 

توسط این کشور ایجاد کرده است، پاسخ دهد«.

انحالل شورای شهر قرچک به دلیل اتهام مالی
  دســت آخر اینکه، دادستان عمومی و انقالب شهرستان قرچک 
در استان تهران از انحالل شورای شهر قرچک به دلیل مسائل مالی 
۶ نفــر از اعضــای آن خبر داد. به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، 
ســعید دوستی نژاد افزود: پیرو گزارش های واصله مبنی بر تخلفات 
مالــی برخــی اعضای شــورای شــهر قرچک موضــوع در دســتور کار 
دادســتانی قرار گرفت. وی ادامه داد: با جمع آوری اســناد و مدارک 
الزم توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( تاکنون ۶ نفر از اعضای 
شورای شهر به دلیل مسائل مالی به دستگاه قضایی احضار و تفهیم 
اتهام شدند. دوســتی نژاد اظهارداشت: برای این ۶ نفر قرار نظارت 
منع شــرکت در جلسات صادر شده که این امر موجب انحالل شورا 
خواهد شد.دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان قرچک تصریح 
کرد: ســایر اعضای شورا نیز در خصوص این پرونده احضار شده اند 

و اطالعات تکمیلی متعاقباً اعالم می شود.

 یکشنبه  22 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7600

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

رئیسی: دادگستری ها برای افراد کم بضاعت 
عریضه نویسی کنند

رئیس قوه قضائیه گفت: دادگســتری ها کار عریضه نویســی برای افراد 
کم بضاعتــی کــه توانایــی پرداخــت هزینــه آن را ندارند، انجــام دهند. 
به گــزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروزبه صــورت از پیش 
اعالم نشــده با حضور در دادگســتری شهرســتان بهارســتان از شــعب 
کیفری، حقوقی و مدنی این دادگستری بازدید کرد.رئیس قوه قضائیه 
در جریــان ایــن بازدید بــه گفت و گو بــا کارکنــان این مجتمــع قضایی، 
اربــاب رجــوع و وکال پرداخــت و در برخــی مــوارد دســتورات الزم را 
جهــت حل مشــکالت مردم صادر کرد. رئیســی ضمن انتقــاد از اجبار 
کــردن مردم بــرای آوردن مجدد مــدارک و گواهی هــای بانکی جهت 
استفاده در پرونده جدید گفت: فردی که یک بار مدارک و گواهی های 
بانکی خود را به دادگســتری ارائــه داده، نباید بــرای راه اندازی پرونده 
جدیــد خود مجــدداً هزینه ای متحمل شــود تا همان مــدارک قبلی را 
به دادگســتری ارائه دهد؛ در اینگونه موارد بایــد از همان مدارک تهیه 
شــده در پرونده قبلی استفاده شــود. رئیس قوه قضائیه ضمن توصیه 
به مسئوالن و رؤسای مجتمع ها و واحد های قضایی به حضور در میان 
مردم  وارباب رجوع و پیگیری مشکالت و گرفتاری های آنها گفت: تنها 
ذکــر خدا ما را به خداوند متعال نزدیــک نمی کند بلکه پیگیری و حل 
مشــکالت مردم، زمینه ســاز نزدیک کردن ما به خداوند متعال است.

رئیســی در پایــان با اشــاره به وظیفه ذاتی دادگســتری کــه همان »رفع 
ظلم« اســت، خاطرنشــان کرد: آن َمــردی که اجازه دیــدن فرزند را به 
مادر نمی دهد »ظالم« و »بی رحم« اســت و دادگستری که مسئولیت 
رفــع ظلم را بــر عهده دارد باید بــا اقدامات قانونی خــود اجازه انجام 

چنین ظلمی را ندهد.
 

بر
خ

رونمایی و بهره برداری از 133 دستاورد جدید هسته ای

تعطیلی صنعت هسته ای؛ دروغ بزرگی که آشکار شد
گروه سیاسی/ روز گذشته در پانزدهمین 
ســالروز ملــی فنــاوری هســته ای، آییــن 
رونمایی و بهره برداری از 1۳۳ دستاورد 
رئیــس  حضــور  بــا  کشــور  هســته ای 
کــه  برگــزار شــد؛ مراســمی  جمهــوری 
به همــراه دســتاوردهای خــود دو پیــام 
مهم داخلی و خارجی داشت. نخستین 
پیــام داخلــی، آن طــور کــه روحانی هم 
بــه آن اشــاره کــرد، ایــن واقعیت اســت 
کــه برخــالف دروغ پردازی های 6 ســال 
گذشــته پس از تصویب برجــام، نه تنها 
صنعت هسته ای ایران نابود، متوقف یا 
تعطیل نشده است، بلکه نسبت به سال 
9۲ پیشرفت های بسیار قابل مالحظه و 
انکارناپذیــری داشــته اســت. این همان 
واقعیتی است که امروز منتقدان داخلی 
دولــت را کــه در ســال های اخیــر مــدام 
شعار غیرواقعی تعطیل شدن صنعت 
دچــار  می کردنــد،  تکــرار  را  هســته ای 
تناقــض خواهد کرد. پیام دیگر مراســم 
و افتتاح های روز گذشــته، قانونی شــدن 
فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران 
با قعطنامه شــورای امنیت بود، آن هم 
درحالــی کــه در ســال های پیــش از آن، 
این شورا در قطعنامه های متعدد خود 
خواســتار تعطیلی غنی ســازی در ایران 

شده بود.
ë   گرفتن بهانه از دشــمنان؛ پیشــرفت با

وجود ادعای منتقدان
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوری، در آییــن رونمایی و 
بهره بــرداری از دســتاوردهای هســته ای 
کشور، حجت االسالم حســن روحانی با 
بیــان اینکه دولــت تدبیر و امیــد در کنار 
فعالیت های معمول هسته ای دو اقدام 
مهــم در ایــن زمینــه انجام داده اســت، 
اظهارکرد: فعالیت های هســته ای ایران 
همواره صلح آمیز بوده، اما دشمنان این 
ملت با بهانه تراشــی چندین قطعنامه 
علیــه این فعالیت ها در شــورای امنیت 
ســازمان ملل به تصویب رسانده بودند 
کــه در همه آنها از ما خواســته شــده بود 
که غنی ســازی را در ایــران کاماًل متوقف 
کنیم. پس کاری که می کردیم از دیِد آنها 

نامشروع و غیرقانونی بود.
او بــا بیــان اینکــه ایــن دولــت ایــن 
قطعنامه ها را برای همیشه به زباله دان 
تاریخ فرســتاد و فعالیت های هسته ای 
ایران را قانونی کرد، افزود: االن هیچ کس 
در دنیا نمی توانــد بگوید فعالیت هایی 
که ما انجام می دهیم غیرقانونی است. 
البتــه قبل از آن هم قانونی بود، اما آنان 
می گفتند غیرقانونی، بنابراین این بهانه 
از دســت آنــان گرفتــه شــد کــه از لحاظ 
حقوقــی و از لحاظ پایــداری این فناوری 
بســیار حائز اهمیت و بسیار مهم است 
و دولــت با این اقدام حــق ملت ایران را 

بازستاند.
رئیس جمهوری در تشــریح دومین 
اقــدام دولــت در زمینــه هســته ای کــه 
معطوف به داخل است، گفت: از سوی 
دیگر برخالف دروغ  پردازی های عده ای 
کــه مدعــی بودند ایــن دولــت صنعت 
هســته ای را تعطیل کرده، در این دولت 
به شــکل جدی و زیرســاختی به توسعه 

این فناوری پرداخته شده است.
روحانی افــزود: نکته دوم اینکه خودِ  
این فنــاوری را توســعه دادیــم. بعضی 
بــه دروغ و غلــط می گفتند اینهــا رفتند 
برجــام را امضــا کردنــد، در برجــام یک 
ســری چیزهــا را گرفتند، مثــال پول های 
خــود را از بانک هــای خارجــی گرفتنــد، 
تحریم نفت را برداشتند، تحریم فلزات 
را برداشــتند، تحریم کشــتیرانی و بیمه 
و همــه آن تحریماتــی که قباًل بــود، این 
تحریم هــا را برداشــتند، ولــی در عوض 
این فنــاوری را تقدیم خارجی ها کردند. 
معاملــه کردنــد، آنها را گرفتنــد و این را 
دادنــد. یک دروغ عظیم و بزرگ که این 
دروغ بــزرگ را تکــرار می کردنــد و ما به 
مــردم می گفتیم اینهــا دروغ می گویند، 
البته اکثریت قاطع مردم می فهمیدند 
می گوینــد،  دروغ  اینهــا  می دانســتند  و 
امــا اقلیتی بودند که شــک داشــتند. وی 
ادامــه داد: اخیــراً مجلــس یازدهم یک 
مصوبــه ای را گذراند کــه در آن تکالیفی 
را برای ســازمان انرژی اتمی مشــخص 
کرد. اجرای مطلوب این تکالیف نشــان 
داد که توانمندی هسته ای ما از هر زمان 
دیگر بیشــتر اســت. ایــن حــرف دروغ را 
از بیــن بــرد و این واقعیــت را، البته دنیا 
می دانست، انسان های عاقل و دانشمند 
و فهمیده می دانســتند ولی عده ای هم 

در شک بودند.
رئیس جمهوری به راه اندازی زنجیره 
مراســم  ایــن  در   IR6 ســانتریفیوژهای
اشــاره کــرد و افــزود: تــواِن تولیــدی این 
ســانتریفیوژها 1۰ برابر ســانتریفیوژهای 
IR1 است و نسل بعدی سانتریفیوژهایی 
که در دست تحقیق و ساخت قرار دارد، 
5۰ برابــر ســانتریفیوژهای اولیــه کشــور 
تــوان و ظرفیت تولید دارند که اینها گواه 
پیشرفت و توسعه فناوری های هسته ای 

در دولت تدبیر و امید است.
ë دالیل مخالفت ایران با سالح هسته ای

روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خود، با تأکید بر اینکه همه فعالیت های 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  هســته ای 
اهــداف  بــرای  و  اســت  صلح آمیــز 
غیرنظامی استفاده می شــود، گفت: در 
این زمینه اهداف ما از ابتدا روشــن بوده 
بخش هــای  در  هســته ای  فنــاوری  از  و 
صنعــت،  جملــه  از  کشــور  مختلــف 
کشاورزی، پزشکی و انرژی برق استفاده 

کرده ایــم. او ادامــه داد: همان طــور کــه 
رهبر معظــم انقالب چندیــن نوبت بر 
آن تأکید کردند از دید اخالق اســالمی و 
فقه ما اساســاً پیگیری کردن یک ســالح 
مخربــی کــه می تواند یک خطــر بزرگ 
برای یک جامعه بزرگ باشــد، درســت 

نبوده و ایران هرگز دنبال آنها نیست.
روحانــی با بیــان اینکه بــا اقدامات و 
تالش هــای انجام شــده در این دولت از 
ســال 94 فعالیت هــای هســته ای ایران 
کامالً قانونی و بهانه از دســت دشــمنان 
گرفته شــد، اظهارکــرد: از آثــار پرافتخار 
برجام این بود که فناوری هسته ای را در 
ایران کاماًل قانونی کرد و حق ملت ایران 

را بازستاند.
رئیس جمهوری نگرانی هــا درمورد 
فعالیت هــای هســته ای ایــران را نابجــا 

خوانــد و افــزود: همیــن نگرانــی نابجــا 
15، 16 ســال اســت که بــرای ملت ایران 
موجب دردســر شــده و هنوز هم با دنیا 
بــرای  می زنیــم  حــرف  امریکایی هــا  و 
اینکه دست از اقدامات غیر قانونی خود 
بردارنــد و اگــر ایــن تفکر غلــط در ذهن 
آنان وجود نداشت از این مشکالت عبور 

می کردیم.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی، با 
اشاره به افتتاح طرح های ملی هسته ای 
در شــصت و دومین پویش تدبیر و امید 
برای جهش تولید، افزود: طرح هایی که 
امروز )شنبه( افتتاح می شوند مربوط به 
صنعت هســته ای به عنوان یک فناوری 
مهــم و مــورد توجــه جهانیان اســت که 
جمهوری اسالمی ایران استفاده از آن را 
به لحاظ حساسیت هایی که این فناوری 

دارد در بســتر اخــالق و تقیــدات دینــی 
دنبال کرده است.

روحانی ادامه داد: اما برخی کشورها 
و قدرت های جهانی از آنجا که خودشان 
در جهاتــی دیگر از این فناوری اســتفاده 
کرده اند، به مصداق ضرب المثل »کافر 
همه را به کیش خود پندارد« نســبت به 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 

ابراز نگرانی می کنند.
او تأکیــد کــرد: اگــر ایــن تفکــر غلــط 
در ذهــن آنهــا )غــرب( نبــود و اگــر آنان 
به ســابقه ملــت ایــران کامــاًل اطمینان 
می کردنــد که همــواره به مســائل دینی 
و اخالقــی توجــه خــاص و ویــژه دارنــد 
و در ایــن زمینــه هــم همینطــور، از ایــن 
مشکالت خود به خود عبور می کردیم و 

رد می شدیم.

ë  چــرا ایــران بــا دنیــا یــا امریــکا مذاکره
می کند؟

رئیــس جمهــوری در همیــن زمینه 
اظهارکــرد: اینکــه می بینید هنــوز هم با 
دنیــا حــرف می زنیم یــا بــا امریکایی ها 
حرف می زنیم، برای این است که دست 
از اقدامــات غیرقانونــی خــود بردارنــد. 
چون آنان تفکری دارند و بر مبنای تفکر 
خودشــان بــرای خــود دردســر و نگرانی 

درست کردند.
رئیــس جمهوری با تأکیــد مجدد بر 
اینکه همه فعالیت های هسته ای ایران 
صلح آمیز بوده و اهداف صلح  آمیز دارد 
و با بیــان اینکه ما همــواره آثار و تبعات 
خطرناکی که با گذشت بیش از نیم قرن 
از اســتفاده غیرصلح آمیــز امریکایی ها 
شــاهد  ژاپــن  در  هســته ای  انــرژی  از 
هســتیم را مدنظــر داریــم، اظهارکــرد: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه اهداف 
غیرصلح آمیز از فعالیت های هسته ای 

خود نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
روحانی، توســعه فنــاوری در بخش 
هســته ای در سراسر کشور را از افتخارات 
دولــت تدبیــر و امیــد برشــمرد و اضافه 
کرد: امروز تولید و پیشــرفت در صنعت 

هسته ای توأمان ادامه دارد.
ë  NPT غــرب به تعهــد خــود در قالــب

عمل نکرده است
رئیس جمهوری در ادامه سخنانش 
بــا تأکیــد بــر اینکه جمهــوری اســالمی 
ایران بر عهد خود در قالب NPT پایبند 
بوده اســت، اظهارکرد: ایــن معاهده دو 
بخــش دارد یــک بخش تعهد کشــورها 
بــه فعالیــت صرفــاً صلح آمیــز و عــدم 
انحــراف فعالیت هــا به ســمت اهداف 
نظامــی اســت و بخــش دیگــر کمــک 
متقابل دنیا به کشــورهایی اســت که به 
بخش اول این معاهده پایبند هســتند. 
او تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به معاهــده NPT پایبند بوده اســت و 
امــروز آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
امریکا، کشورهای اروپایی و جهان باید 
پاســخ دهند که در برابر این تعهد چه 
کمکی به ایران کردند و اینکه آیا آژانس 
وظیفه خــود را صرفاً نظارت می داند؟ 
روحانی گفت: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و کشــورهای اروپایــی و امریکا باید 
بدانند که به ایران بدهکار هستند و نباید 
ژســت طلبکاری بگیرند. ایــران حتی در 
عرصه غنی سازی و فعالیت های مرتبط 
بــا آن به خود متکی بوده، روی پای خود 
ایســتاده اســت و مصمــم اســت در این 

مسیر گام های جدید بردارد.
رئیس جمهــوری در پایان با تجلیل 
از شــهدای صنعت هسته ای کشورمان، 
متخصصــان  و  مدیــران  مســئوالن،  از 

هسته ای کشور نیز قدردانی کرد.

ش
بر

جزئیات دستاوردهای هسته ای در آخرین سال فعالیت دولت روحانی
روز گذشــته در شــصت و دومین برنامه از پویش تدبیر و 
امید برای جهش تولید که همزمان با پانزدهمین سال 
روز ملی فناوری هسته ای به شکل ویدیوکنفرانس برگزار 
شد، رئیس جمهوری فرمان آغاز بهره برداری و رونمایی 
از 1۳۳ دســتاورد و پــروژه ملــی هســته ای را صــادر کرد. 
طراحی، ســاخت و راه انــدازی فــاز دوم واحدهای تولید 
صنعتی ترکیبات دوتره در خنداب اراک، بهره برداری از 
اورژانس پرتویی، ســوانح و سوختگی اراک، بهره برداری 
از 6 طرح فناوری هسته ای در زمینه غنی سازی در نطنز، 
طراحی، ساخت و بهره برداری از لیزرهای دیسک 5 و 1۰ 
کیلــووات فیبر، افتتاح مرکز ملــی فناوری های کوانتومی 
ایــران در تهــران، طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری از 
سانتریفیوژ مورد نیاز ســازمان انتقال خون ایران، کسب 
دانــش و تولیــد 11۰ زیســت مولکول ایزوتوپی مــورد نیاز 
در کیت هــای غربالگری نــوزادان، تولیــد نیمه  صنعتی 
غناســنج آنالین هگزافلوراید اورانیوم، تولید چهار رادیو 
داروی درمانی و تشــخیصی، طراحی و ســاخت دستگاه 
ماشــین  اول  نمونــه  مونتــاژ  و  ســاخت  اسپین تســت، 
ســانتریفیوژ  IR9S و IR9-1B و طراحــی و ســاخت لیــزر 

پرینت ســه بعدی فلــزات از جمله طرح هایی هســتند 
که روز گذشته افتتاح شــدند. همچنین گازدهی زنجیره 
 ،IR6 نیمــه صنعتــی کامــل 164ماشــین ســانتریفیوژ 
گازدهی فاز اول ۳۰ ماشــین زنجیره شــاهد ســانتریفیوژ 
IR6S با توان جداسازی؛ طراحی، ساخت و بهره برداری 
از ایســتگاه تصفیــه خــوراک هگزافلورایــد اورانیــوم در 
مجتمع غنی سازی نطنز، تجهیز و راه اندازی خط تولید 
ماشــین های نســل جدیــد در مجتمــع شــهید احمدی 
روشــن، آغاز تست مکانیکی ماشین ســانتریفیوژ IR9 با 
توان جداســازی، طراحی و ساخت دستگاه لیزر دیسک 
فیبــر، افتتــاح مرکز ملــی فناوری های کوانتومــی ایران و 
بهره بــرداری از مرکــز ملی جداســازی و توســعه کاربرد 
ایزوتوپ هــای پایدار در فردو و آغاز تجهیز و بهره برداری 
از این مرکز بخشی دیگر از پروژه هایی هستند که با دستور 
رئیس جمهوری افتتاح و بهره برداری رسمی از آنها آغاز 
شــد. حجت االســالم روحانی همچنین، عالوه بر صدور 
دستور آغاز بهره برداری از این 1۳۳ دستاورد، از تعدادی 
از متخصصــان و مســئوالن ســازمان انرژی اتمــی نیز با 

اهدای لوح، قدردانی و تجلیل کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: زیرساخت های هسته ای حفظ شده است

بیانیه هایی برای گرامیداشت سالروز شهادت صیاد شیرازی

پرچمدار وحدت ارتش و سپاه

علــی اکبــر صالحــی، رئیس ســازمان 
انرژی اتمی نیز محور ســخنان خود در 
آیین پانزدهمین ســالروز ملی فناوری 
هســته ای را بــه تبییــن ایــن واقعیــت 
اختصــاص داد کــه بــه رغــم ادعــای 
منتقدان، صنعت هسته ای کشور پس 
از تصویــب و اجرای برجــام، تعطیل، 

نابود یا متوقف نشده است.
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون رئیــس 
جمهــوری در ایــن بــاره گفــت: پــس 
از اجــرای ســریع و دقیــق مفــاد قانون 
شــورای  مجلــس  راهبــردی  اقــدام 
اســالمی از سوی ســازمان انرژی اتمی 
ایــران، این حقیقت بر همــگان هویدا 
شــد کــه زیرســاخت ها و ُبن مایه هــای 
ایــن صنعــت ملی با وســواس بســیار 
و  مقامــات  چنانچــه  و  شــده  حفــظ 

تصمیم ســازان ارشد نظام، امری را به 
مســئوالن صنعت هســته ای تفویض 
کنند، در زمانی کوتاه هنگامه ای عظیم 

برپا خواهد شد.
صالحــی در ابتدای ســخنان خود، 
اظهــار کــرد: بــر خــود فــرض می دانم 
تــا بــه رســِم حق شناســی از هدایت ها 
و ارشــادات راهگشــای رهبــر حکیــم و 
فرزانه انقالب اسالمی )ُمدَّظّله العالی( 
محتــرم  ریاســت  حمایت هــای  و 
جمهــوری، جناب آقــای دکتر روحانی 
در مسیر تثبیت و توسعه دستاوردهای 

صنعت هسته ای سپاسگزاری کنم.
 او اضافه کرد: خوشــبختانه درحال 
حاضــر، به رغم همــه محدودیت ها و 
فشارهای ناشــی از اعمال تحریم های 
ســوی  از  ظالمانــه  و  غیرقانونــی 

طرح هــا  اســالمی،  ایــران  بدخواهــاِن 
حوزه هــای  در  مختلــف  پروژه هــای  و 
متعدد و متنوع علوم و فنون هسته ای، 
با قدرت و صالبت و نیز با عطف توجه 
به رهیافت های اصولی نظام اسالمی 
و رویکــرد خردمندانــه دولــت محترم 
تعامــل  سیاســت  اجــرای  بــر  مبنــی 
ســازنده با جهــان، مورد پیگیــری قرار 

گرفته است.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی ادامه 
اقــدام  قانــون  تصویــب  از  پــس  داد: 
اســالمی  راهبــردی مجلــس شــورای 
و اجــرای ســریع و دقیــق مفــاد آن از 
ایــران،  اتمــی  انــرژی  ســوی ســازمان 
ایــن حقیقــت بــر همــگان هویدا شــد 
ُبن مایه هــای  و  زیرســاخت ها  کــه 
ایــن صنعــت ملی با وســواس بســیار 

و  مقامــات  چنانچــه  و  شــده  حفــظ 
تصمیم ســازان ارشد نظام، امری را به 
مســئوالن صنعت هســته ای تفویض 
کنند، در زمانی کوتاه هنگامه ای عظیم 

بر پا خواهد شد.
صالحــی اظهار کــرد: معرفی 1۳۳ 
دستاورد جدید در حوزه های مختلف، 
بویژه در حــوزه تأمیــن نیازمندی های 
بخش ســالمت، صنعت و کشاورزی و 
نیز یاری رســاندن بــه طرح های تأمین 
انرژی در سطح مّلی، گواهی روشن بر 
این مدعاســت که این کاروان را َسِر باز 

ایستادن نیست.
معاون رئیــس جمهوری با اشــاره 
به چند نمونه از دستاوردهای صنعت 
نمونــه  عنــوان  بــه  گفــت:  هســته ای 
می توان به تولید سانتریفیوژ مورد نیاز 

مرکــز انتقال خــون، تولید 11۰ زیســت 
مولکــول ایزوتوپــی مــورد اســتفاده در 
کیت غربالگری نوزادان، تولید صنعتی 
تیتانیوم گرید پزشــکی مورد اســتفاده 
در ســاخت ایمپلنت های کاشــتنی در 
بــدن انســان و تولید چند رادیــوداروی 
جدید اشــاره نمــود که به راســتی مایه 
مباهات و درخور تحســین اســت. او با 
تأکید بر اینکه عزم راسخ متخصصان 
حــوزه علوم و فنــون هســته ای جهت 
برپا نمودن هنگامه ای دیگر در عرصه 
فنــاوری کوانتومی از جملــه ارتباطات 
امــن کوانتومــی، اهمیــت و بزرگی این 
مســأله از نظــر اهــل فن و دوســتداران 
فناوری هــای نوین دور نخواهــد ماند، 
یادآورشــد: یکی از ثمرات دستیابی به 
فنــاوری صلح آمیز هســته ای، ســرریز 

دانــش هســته ای و زمینه ســازی برای 
شــکوفایی دیگــر صنایــع راهبــردی و 
علوم کاربردی در پهنه ایران اســالمی 
اســت. صالحی گفت: ما بر سر آنیم تا 
ضمن پایبندی به قوانیــن و تعهدات 
بین المللــی و نیــز تعامل بــا جهان بر 
اســاس ســه مؤلفــه عــزت، حکمت و 
مصلحت، بر توفیقات و دستاوردهای 
خــود بیفزاییم. ناگفته پیداســت که ما 
همچنان به تداوم یافتن حمایت های 
بــزرگان و مــردم شــریف و عزیزمــان 
نیازمندیــم و یقیــن داریم که در ســایه 
تقویــت روحیــه وحــدت و همدلــی و 
پایبنــدی همگانــی بــه شــعار »اتحاد 
ملی و انسجام اسالمی« بیش از پیش 
در تحقــق اهــداف کالن نظــام در این 

عرصه راهبردی موفق خواهیم بود.

دیــروز ۲1 فروردین ماه، بیســت و دومین 
ســالگرد شــهادت، علــی صیاد شــیرازی 
از فرماندهــان ســرافراز ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران به  دســت منافقین بود. به 
همین مناسبت رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح در پیامی با گرامیداشــت بیست 
و دومیــن ســالروز شــهادت امیر ســپهبد 
علــی صیــاد شــیرازی، او را از پرچمداران 
وحدت، اخــوت، هماهنگــی و هم افزایی 
ارتش و سپاه برشمرد. به گزارش فارس، 
در بخشــی از پیام سرلشکر محمد باقری 
آمده: کارنامه سپهبد شهید مملو از نقاط 

عطــف آموزنــده ای اســت کــه مطالعه و 
تأمــل آن می توانــد تابندگــی و بالندگــی 
مجموعه نیروهای مسلح بویژه ارتشیان 
غیــور و دالور در عرصــه مأموریت هــای 

خطیر محوله را تبلور بخشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
هــم با صدور پیامی به مناســبت ســالروز 
شــهادت سپهبد علی صیاد شــیرازی آن 
شهید واالمقام را نمونه بارز وطن دوستی، 
والیت پذیری و ســربازی بی چون و چرای 
ملت بــزرگ ایران اســالمی توصیف کرد 
و او را نمــاد وحــدت و هماهنگــی ارتــش 

جمهوری اســالمی ایران و سپاه پاسداران 
آن  از  پــس  و  مقــدس  دفــاع  دوران  در 
دانســت. در بخشــی از پیــام امیر حاتمی 
آمده: آحاد متخصصان متعهد صنعت 
دفاعی کشــور بــا تمســک بــه آموزه های 
حیات بخــش قــرآن کریم بــرای اعتالی 
پرچم مقدس ایران اسالمی از هیچ تالش 
و جهادی فروگذار نخواهند کرد و در سایه 
منویات و فرامیــن رهبر معظم انقالب و 
فرماندهی کل قوا )مدظله العالی( آماده 
دفــاع از ارزش هــا و آرمان هــای راســتین 
اســالم و انقــالب و حمایــت و پشــتیبانی 

همــه جانبــه از نیروهــای مســلح مقتدر 
جمهوری اسالمی ایران بوده تا ان شاءاهلل 
جبهه کفر و الحاد با شکست و اضمحالل 

روبه رو گردد.
و  آثــار  حفــظ  بنیــاد  همچنیــن 
در  مقــدس،  دفــاع  ارزش هــای  نشــر 

بیانیــه ای بــا گرامیداشــت ۲1 فروردین 
ماه ســالروز شــهادت امیر سپهبد علی 
صیــاد شــیرازی، آن شــهید ارجمنــد را 
از پرچمــداران وحــدت و اخــوت بیــن 
ارتش و ســپاه و الگوی نسل های مدافع 
میهــن اســالمی برابر جبهه دشــمنان 
انقالب و ملت ایران دانست.این بنیاد، 
نهادینــه شــدن مقوله ترور و تروریســم 
در فرهنگ، تفکر و سیاست های حاکم 
بر قدرت های ســلطه گر بویــژه امریکا را 
از واقعیت های تلخ و انکار ناپذیر عصر 

حاضر توصیف کرد.
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آماده باش »اون« 
 برای نبرد با فقر 

در کره شمالی
شــمالی  کــره  ســانه های  ر
گــزارش دادنــد، رهبــری ایــن 
کشــور از حزب حاکم خواست 
رهایــی  و  خالصــی  ای  ر ـ ـ ب ا  ـ ـ ت
مــردم از مشــکالت اقتصادی 
به مبارزه ســخت بــا قحطی و 
گرســنگی یا »رویکرد سخت« 

بپردازند.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل 
از خبرگــزاری یونهــاپ، کیــم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
ـای حــزب  ـی اعضـ ه تمامـ ـ ـ ب
حاکــم این کشــور هشــدار داد 
تــا خودشــان را بــرای موانع و 
مشــکالتی کــه پیش رو اســت، 
آمــاده کننــد و بــه دوره ای از 
قحطــی و گرســنگی در دهــه 
۱۹۹۰ اشــاره کــرد کــه در آن 
زمان کره شــمالی از قحطی و 
گرســنگی شدید و گســترده در 

سراسر کشور رنج می برد.
رهبــر کــره شــمالی ۱۰ وظیفــه 
و مســئولیت اصلــی را بــرای 
بخش هــای مختلــف حــزب 
حاکم در نظــر گرفته و به آنها 
تأکید کرده تا با صبر و حوصله 
ن  ا ـ ـ ش ی ا ض ع ا ش  ز و ـ ـ م آ ه  ـ ـ ب
ـرای  بـ را  ا  ـ ا آنهـ ـ تـ ـد  بپردازنـ
وفاداری به حزب آماده کنند.

سیا
آ

ـما
ر ن

دو

حریت دیلی نیوز)ترکیه(
وزارت خارجــه ترکیــه اعــالم کــرد 
در پــی افزایــش تنش هــا میان روســیه 
و اوکرایــن، دو نــاو جنگــی امریکایــی 
از کانال هــای مــورد توافق کنوانســیون 
مونترو به سمت دریای سیاه به حرکت 
درآمده انــد. بنــا بــه گفتــه ســخنگوی 
کاخ ســفید این اقدام بــرای حمایت از 
امنیت هــم پیمانان واشــنگتن در ناتو 

است.

هشت صبح)افغانستان(
در شــرایطی کــه مذاکــرات صلــح 
بین االفغانی با اما و اگرهایی همچنان 
ادامه دارد، طالبان با حمله به مواضع 
نیروهای امنیتی افغانســتان در هرات 
تــن  و 27  کشــته  را  تــن  ـت کم 5  دسـ
ـیر کــرده اســت. منابــع محلــی  را اسـ
معتقدنــد ایــن حمــالت در دو زمــان 
متفاوت اتفاق افتاده اســت و شــماری 

از نیروهای امنیتی ناپدید شده اند.

ایندیپندنت)انگلیس(
ملکــه  همســر   ، پ ـ ـ ی ل ی ف س  ـ ـ ن ر پ
ســالگی   ۹۹ ســن  ر  د م  و د ت  ـ ـ ب ا ز ی ل ا
درگذشت. خاندان ســلطنتی انگلیس 
در حالــی مــرگ آرام او را در قلعــه 
وینــدزور اعــالم کردنــد که او بــه تازگی 
به دلیــل عفونــت و نقاهــت جراحــی 
قلــب در بیمارســتان بســتری و تحــت 
درمان قرار داشــت. پرنــس فیلیپ در 
ســال ۱۹47 بــا ملکــه الیزابــت ازدواج 

کرده بود.

درخواست پرواز ممنوع برای کودتاچیان میانمار

حمایت از عرفات
را   ]۱۹۶7[ ژوئــن  ]بــار[  نکبــت  ]رویــداد[  از  بعــد  عیــت  ض و ه  ا گ ـ ـ چ ی ه
فرامــوش نمی کنــم کــه پیاده روهــای »دمشــق«، از »ایســتگاه ]راه آهــن[ 
حجــاز« تــا »خیابــان بغداد« پــر از خندق هــا و چاله هایــی بود که در پاســخ 
بــه توصیــه »محمــد ریــاح طویــل« وزیــر کشــور پــس از بازگشــت از دیــدار 
»ویتنام« ســاخته شــده بود کــه در حال رویارویــی با بمباران هــای »امریکا« 
از طریــق جنگــی مردمــی بــود. هیچ یــک از شــهروندان ســوری مجبــور بــه 
ایــن نشــد که بــرای دفــاع از »دمشــق« وارد ایــن چاله ها شــود، امــا به دلیل 
 نبــود عالئــم راهنمــا، برخــی از مردم، شــب ها در ایــن چاله هــا می افتادند.
در اغلب ارتش های جهان، معمواًل بازبینی اشتباهات انجام شده به صورت 
آشــکار انجام نمی شــود، زیرا بازبینی در برخی اوقات ممکن است منجر به 
نوعی کودتا شود. اما بازبینی سیاسی می بایست در وقت مناسب و به شکلی 
از اشکال انجام شود. »حافظ اسد« که در هنگام تجاوز ژوئن ۱۹۶7 وزیر دفاع 
بود، از آنچه اتفاق افتاده بود خشنود نبود، با اینکه برخی واحد های نظامی 
سوریه در بعضی نقاط جوالن تا رمق آخر خود شجاعانه مقاومت کردند اما 
کســانی که »حافظ اسد« را از نزدیک می شناسند، می دانند که او عمق تنگنا 
و فاحش بودن خســارتی را درک می کرد، که به ارتش و شــخص »اسد« وارد 
شده بود.  »حافظ اسد« در آن مقطع، در رویکرد خود به امور تنها بود بویژه 
وقتی رهبری سوریه؛ تصمیم به حمایت از »عرفات« در رویارویی با »ملک 
حســین« در ســپتامبر ۱۹7۰ گرفت. اکثریــت اعضای رهبــری ]حزب بعث[ 
گرایش و عالقه شــدیدی ]به حمایت از عرفات[ داشتند، تا آنجا که »صالح 
جدید« و »نورالدین آتاسی« و افراد دیگری از رهبری، در »درعا« در نزدیکی 
مرز »اردن« خیمه زدند، و در پاســخ به امدادخواهی »عرفات« در »اردن«، 
تصمیــم گرفتند تانک ها و خودروهای زرهی ارتش »ســوریه« را برای کمک 
به او در برابر ارتش »اردن«، وارد خاک این کشور کنند؛ بی آنکه از قبل برای 

آن برنامه ریزی کرده باشند.

روایت گمشده
خاطرات یک دیپلمات

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه 
مترجم: حسین جابری انصاری
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شگفتی مادورو از شورش ها
در آن شــب هیــچ کس به مادورو نگفــت که وقت آن رســیده قدرت را ترک 
کنــد، در حالی که اعالم این مهم به مادورو بخشــی از طراحی مخالفان بود 
که باید پس از انحالل مجلس مؤسســان انجام می شــد اما هیچ کدام از این 
اتفاقــات نیفتــاد. با وجود همــه نظارت های اطالعاتی و ابزارهای جاسوســی 
رژیــم، این شــورش مادورو را شــگفت زده کرد. او با عجله بــه »فورته تیونا« 
یکــی از مقرهــای ارتــش در نزدیکــی کاراکاس منتقــل شــد و در آنجــا بــرای 
چنــد روز تحــت تدابیر شــدید امنیتــی مورد محافظــت قرار گرفــت. آیا این 
اقــدام بــرای محافظــت از مادورو بود یا آمــاده کردن او برای فــرار از ونزوئال 
و یــا ترکیبــی از هر دو مــورد؟ این موضــوع در آن ایام مورد اختــالف بود و تا 
امــروز هم واقعیت ماجرا روشــن نشــده اســت. کوبایی هــا به دالیل منطقی 
نگــران مادورو بودنــد؛ پمپئو نیز بعدهــا علناً گفت که مــا معتقدیم مادورو 
آن روز در آســتانه فــرار از ونزوئال بود. مخالفان بر این بــاور بودند که پادرینو 
نیز در بیشــتر ســاعات آن روز در تیونا بوده اســت. اما دلیل این کار او هر چه 
که باشــد، کوبایی ها و دیگر مقامات ارشد حکومت بی تردید نگران اتفاقاتی 
بودنــد کــه در مقابــل دیدگان آنهــا رخ می داد و ایــن امر آشــکارا غلط بودن 
 تصــورات آنها مبنی بر حمایت مردم از مادورو و رژیم ونزوئال را نشــان داد.

اکنون دیگر یکی از نگرانی های من این بود که شکســت قیام باعث افزایش 
بازداشــت های جمعی مخالفان و به راه افتادن احتمالی حمام خون شــود 
کــه مــا از ماه ژانویه تاکنون نگــران آن بودیم، اما این اتفاق بد در آن شــب و 
روز پــس از آن رخ نــداد. حتی در هفته هــا و ماه های بعدی نیز چنین اتفاقی 

نیفتاد.

 اتاقی که در آنجا 

اتفاق افتاد

 خاطرات 453 روز 221
حضور در کاخ سفید
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میانمــار  فرســتاده  صفــاری/  هــره  ز
اعمــال  خواســتار  ملــل  ســازمان  ر  د
تحریم هــا و فشــار حداکثــری جامعــه 
جهانی بر حکومــت نظامی کودتاچی 
کشــورش شــد. این در حالی اســت که 
نیروهــای خونتــا در آخریــن حمــالت 
خــود به معترضان غیرنظامی دســت 
کــم 6۰ نفــر را در منطقــه »باگــو« در 
حومــه »یانگــون« بــه قتــل رســانده و 

ده ها نفر را بازداشت کردند.
به گزارش رســانه های محلــی، دولت 
ـد میانمــار همچنیــن نخســتین  جدیـ
احکام اعدام را نیــز در دوران 7۰ روزه 
حکومت خود بــرای ۱۹ نفر از متهمان 
 قتل یک افسر پلیس اعالم کرده است.
بنا به نوشته شــبکه خبری »الجزیره«، 
خونتــای  جنایــات  ــاک  ن ل و ه ر  ا ـ ـ م آ
میانمــار، کشــورهای اروپایــی و امریکا 
را در حالــی به جلســه شــورای امنیت 
کشــاند تا بتواننــد راهکاری بــرای حل 
بحــران پیــدا کننــد کــه ســران نظامــی 
میانمــار حاضــر بــه پذیــرش نماینده 

سازمان ملل نشدند.
در این شــرایط »کایا مو تون« فرستاده 
میانمار به ســازمان ملــل در حالی که 
شــورای امنیــت را بــه خاطــر نداشــتن 
عــزم محکم و اقدام مناســب در برابر 
ان در  ـ ـ ه غیرنظامی ـ ـ ن بیرحما ر  تا ـ کشـ
میانمــار بویــژه کودتــا مــورد ســرزنش 
قرار داد، گفت: »در حال حاضر اقدام 

هماهنگ و قدرتمند شما الزم است. 
من مطمئنــم که جامعــه بین المللی 
بویــژه شــورای امنیــت می توانــد مانع 
ار  ـ ـان در میانمـ ـای نظامیـ قلدری هـ
شــود. اعمــال منطقــه پــرواز ممنــوع 
و تحریم هــای شــدید علیــه دولــت 
ـردن  کـ ـدود  ار و مسـ ـ ـی میانمـ نظامـ
حســاب بانکی سران نظامی این کشور 
و خانواده هایشــان می توانــد تــا حدود 

زیادی کشتارها را کنترل کند.«
بــه گــزارش رادیــوی آزاد آســیا، در 
حالی کــه آمــار کشــتارها در میانمار از 
زمــان وقــوع کودتــا تاکنــون از 6۰۰ نفر 
گذشــته بــود حملــه شــامگاه جمعــه 
ـای  ـه پناهگاه هـ ـای امنیتــی بـ نیروهـ
معترضــان در »باگــو« ایــن آمــار را 

دست کم 6۰ نفر افزایش داده است. 
در این میان شــماری نیز بازداشت 
شــده اند که از سرنوشــت آنهــا خبری 
نیست. با وجود این اقدامات همچنان 
روســیه و چیــن بــا بهــره گیــری از حق 
وتــو در شــورای امنیــت گزینــه تحریم 
را معلــق نگــه داشــته اند امــا در عیــن 
حال چینی هــا بر لزوم برقــراری ثبات 
در میانمــار تأکید دارنــد. در عین حال 
»لیندا توماس گرینفلد«، سفیر امریکا 
در ســازمان ملل از اعمال فشار بیشتر 
گفــت: »ما بایــد تبعات ایــن اقدامات 
هولنــاک را درک کنیــم. آیــا شــورا قرار 
است بار دیگر تنها بیانیه ای صادر کند 

یــا ما باید هــر چه زودتــر اقدامی برای 
نجات مردم برمه کنیم.« 

همزمان استونی عضو غیردائم شورا 
نیز خواســتار راهکار حل بحــران بر پایه 

محدودیت ها و تحریم تسلیحاتی شد. 
ë  برقــراری تــا  بیشــتر  کشــتار  شــدار  ه

آرامش
ســخنگوی ارتش میانمار در حالی 
کــه بــر احتمــال تمدیــد دســت کم 6 
ماهــه وضعیت اضطراری تا ســرکوب 
در  آرامــش  برقــراری  و  ت  ا ـ ـ ض ا ر ت ع ا
میانمــار تأکیــد داشــت بــه ســی ان ان 
گفت: »میانمــار پس از روی کار آمدن 
حکومت نظامی روی آرامش ندیده و 
ســران ارتش تظاهرکنندگان را در بروز 
خشــونت های کشــور مقصــر می دانند 
و بــا آنها برخــورد خواهند کــرد.« »زاو 
مین تون« در حالی که برای نخســتین 
بــار از تاریخ برگــزاری انتخابــات پرده 
برداشت، افزود: »ظرف دو سال آینده 
انتخابــات آزاد و عادالنــه در میانمــار 
براساس قانون اساسی برگزار می شود 
امــا ایــن انتخابــات طبــق معیارهــای 

دموکراتیک غربی نخواهد بود.«
براســاس آمــار کمیتــه زندانیــان 
سیاسی میانمار در جریان سرکوب های 
شــدید مردمــی در اعتراضــات علیــه 
کودتــای نظامــی و بازداشــت اعضــای 
دولت منتخب این کشور، دست کم 5۰ 
کودک کشته شده اند و بیش از 2 هزار و 

85۰ نفر از معترضان نیز در بازداشت 
به سر می برند.

بــه گــزارش »رویترز«،  ســفرای ۱8 
کشــور در میانمــار از جملــه امریــکا، 
کانــادا،   ، ا ـ ـ پ و ر ا ه  ـ ـ ی د ا ح ت ا  ، س ـ ـ ی ل گ ن ا
ــی،  ب و ن ج ه  ر ـ کـ  ، د ـ ـ ن یل ز و نی  ، ا ی ل ا تر ـ سـ ا
ســوئیس و چندین کشور اروپایی دیگر 
در بیانیــه  مشــترکی خواســتار توقــف 
خشــونت ها شــدند: »مــا از هــر اقــدام 
انگیزشــی و امیدبخــش بــرای ایجــاد 
ار آزاد، آرام و دموکراتیــک  ـ میانمـ

حمایت می کنیم. 
بنابراین خشــونت ها بایــد متوقف، 
اصــول  و  اد  ز آ ی  ـ ـ س ا ی س ن  ا ـ ـ ی ن ا د ن ز
دموکراتیــک برقرار شــود.« ســخنگوی 
خونتا نیز در پاســخ به این بیانیه اعالم 

کرد: »ما به خواست کشورهای همسایه 
و ابرقدرت هــا احتــرام می گذاریــم و 
اعــالم می کنیم اینکه اعضــای جامعه 
بین المللــی حکومت نظامــی میانمار 
را به رسمیت نمی شناسند خبر جعلی 
و غیرقابــل بــاور اســت.« امــا همزمان 
بــا این اظهــارات حکومــت میانمــار از 
پذیــرش فرســتاده ســازمان ملــل بــه 
کشــورش خــودداری کــرد. »کریســتین 
اشــرانر برگنر« در پی ایــن اتفاق گفت: 
»از شــنیدن پاســخ میانمــار متأســف 
شــدم. آنها اعالم کردند آماده پذیرش 
من نیستند، اما من برای مذاکره آماده 
بــودم چراکــه معتقدم خشــونت هرگز 
به خــودی خود بــه ســمت راهکارهای 

صلح آمیز پایدار نخواهد رفت.«

درخواست جنجالی بایدن برای بودجه نظامی
اعــالم درخواســت بخشــی از بودجــه نظامــی امریــکا بــرای ســال 2۰22 بــا 
 واکنــش تنــد داخلــی و همچنیــن واکنــش کنایه آمیــز روســیه همــراه شــد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، »جــو بایدن« رئیس جمهوری 
امریــکا، شــب گذشــته از بخشــی از بودجــه مــورد نظر خــود برای ســال 2۰22 
رونمایی کرد که بر اساس آن 7۵۳ میلیارد دالر برای هزینه های نظامی ایاالت 
متحده درخواســت شــده اســت. از این میزان بودجه در صورت تصویب، 7۱۵ 

میلیارد دالر مستقیماً در اختیار پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( قرار می گیرد.
گفته می شــود بخــش اعظم ایــن 7۱۵ میلیــارد دالر صــرف تقویت قدرت 
بازدارندگی امریکا در برابر روسیه و چین خواهد شد. چیزی که با واکنش روسیه 
همراه شد. »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن اظهار نظر 
در خصوص برنامه پیشــنهادی جو بایــدن برای افزایش بودجه نظامی امریکا 
گفت: وخامت روابط بین مســکو و واشنگتن 7۱۵ میلیارد دالر هزینه مضاعف 
روی دســت شــهروندان امریکایی خواهد گذاشــت. این بودجه درخواســتی در 
امریــکا نیز واکنش هایی به دنبال داشــت. به گفته منتقدین، اگر بودجه نظامی 
امریــکا بیش از بودجه ای باشــد که در زمان ریاســت جمهــوری دونالد ترامپ 

تصویب شده بود، بازسازی امریکا با مشکل جدید مواجه خواهد شد. 
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رئیس جمهــوری گفــت: همــه دســتگاه ها 
باید به میدان بیایند؛ مصوبات ســتاد ملی 
کرونــا در مناطق قرمــز و نارنجی نباید روی 
کاغذ مانده و بی خاصیت شــود. به  گزارش 
خبرگزاری صداوســیما، روحانی در جلســه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در تشــریح 
عوامــل ایجاد موج چهــارم کرونا در کشــور 
تصریــح کــرد: اولین عامل ایجــاد این موج 
ورود ویروس انگلیسی از عراق بود یعنی اگر 
از مرز خوزســتان و ایالم ویروس انگلیســی 
وارد این اســتان ها و سپس استان های دیگر 
نمی شد، حتماً ما امروز مشکل موج چهارم 

را نمی داشتیم.
رئیس جمهوری عامل دیگــر را تردد ها 
و تجمع هــای شــب عیــد دانســت و افزود: 
مخصوصــاً در هفته قبل از عیــد که عمدتاً 
خریــد و فروش هــا و بــازار وجــود داشــت و 
تجمعــات در محــل کســب و کار منجــر به 

ایجاد موج جدید شد.
 روحانی ادامه داد: مراسم عید نوروز نیز 
عامل دیگری بود؛ مراســم عید، مراســمی 
بسیار خوب از منظر ملی و حتی دینی است 
چرا که بــه دیدن هم رفتن و زدودن کینه ها 
همان صله رحم اســت، اما امسال به دلیل 
کرونا، دید و بازدید های فراوان و متأســفانه 
بدون مراعات انجام شــد.  وی خاطرنشــان 
کــرد: اگــر مقرراتی که بــرای مناطق قرمز یا 
نارنجی مشخص می شود، روی کاغذ بماند 

و دستورالعمل اعالم شود، ولی اجرا نشود؛ 
خاصیتی نخواهــد داشــت. روحانی گفت: 
یکی از مشــکالت ما در ایام عید این بود که 
افراد مبتال با تســت مثبت بــه دید و بازدید 
عیــد و مســافرت رفتنــد کــه تخلفی بســیار 
بزرگ است. رئیس جمهوری افزود: اگر باید 
بــا تخلفاتی، چون بــاز بودن مغازه یــا بازار 
برخورد شود، از آن مهم تر برخورد با کسانی 
اســت که با وجود ابتال، قرنطینــه را رعایت 
نمی کنند لذا باید با اینگونه مسائل برخورد 

شدید شود.
ë  أکید رئیس جمهوری بر واردات واکســن ت

کرونا تا زمان ورود تولیدات داخلی به بازار
تأمیــن  و  واردات  بــر  رئیس جمهــوری 
کــه  زمانــی  تــا  خــارج  از  کرونــا  اکســن  و
واکسن های تولید داخل وارد بازار می شود، 

تأکید کرد.
وی در ادامه اظهاراتش در جلســه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گفت: اگر واکسیناسیون 
بــه انــدازه کافــی انجام گیــرد تا حــد زیادی 
مشــکل برطــرف می شــود، اگرچــه حتی با 
واکسیناســیون هم صددرصد مشــکل رفع 
نمی شــود و ممکن اســت پــس از چند ماه 
دوباره ویروس جهش یافته تأثیرگذار شود.  
روحانــی گفــت: ممکــن اســت در کشــوری 
واکسیناســیون انجام شــود، امــا وضع قرمز 
شــود و شــهروندانش هــم مبتال شــوند، اما 
مــرگ و میرش باال نمی رود پس ما با همه 

تــوان و قــدرت بایــد واکســن خارجــی وارد 
کنیــم تــا روزی کــه واکســن داخلی بــه بازار 
بیایــد. رئیس جمهوری افــزود: البته همین 
االن هم باید تولیدکنندگان واکســن داخلی 
را یــاری کنیــم؛ شــاید در آن مقطع واکســن 
داخلی کافی باشــد و دیگر نیازی به واردات 
نداشــته باشــیم، اما اکنــون روزی اســت که 
باید همه توان خود را برای واردات واکســن 
خارجی به کار گیریــم تا مردم بتوانند از آن 
اســتفاده کنند.  روحانی در بخش دیگری از 
اظهاراتش با تأکید بر همصدایی در کشــور 
بــرای مقابله بــا ویــروس کوویــد ۱۹، گفت: 
روز هــا و هفته های ســختی پیــش رو داریم؛ 
اما چنــد صدا نبایــد حرف بزنیــم اینکه ما 
بــرای ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا ســخنگو 
انتخــاب کردیم برای همین اســت که صدا 
واحد باشــد وگرنه اگر بنا باشــد که هر کسی 
به تلویزیون برود و مصاحبه کند و هر حرفی 

می خواهد بزند جایز نیست.
رئیس جمهــوری افــزود: ما یک ســتاد و 
یک جمعیم و زمانی که تصمیم می گیریم 
مســئولیت ما تضامنــی اســت یعنی همه 
باهــم مســئولیم، مــا همــه تصمیــم واحد 

می گیریم و همه باید از آن حمایت کنیم.
 روحانــی گفــت: بــا وجود این اگر کســی 
دوبــاره بیاید و بگوید تصمیــم طور دیگری 
باشــد جز اینکه بهانه دســت ضدانقالب و 
ضدایران دهیم کاری نمی کنیم و همچنین 

کادر درمــان را خســته می کنیم اگــر خدای 
ناکــرده کســی به نــاروا بگوید فــالن نهاد به 
مصوبــه ایــن ســتاد بی توجهی کــرد و آن را 
اجــرا نکــرد، کادر درمان را خســته می کند و 
خستگی تنش بیرون نمی رود و این پرسش 
برایش ایجاد می شود که چرا باید فعالیت 
کنــد وقتی آن نهاد به آن عظمت همکاری 
نمی کنــد. رئیس جمهــوری افــزود: اگــر به 
فرض این موضوع صحت دارد باید برویم 
به آن نهاد بگوییم که بیاید و وارد عمل شود 
و مصوبات را اجرا کند و اگر هم این موضوع 

صحت ندارد که ندارد.
 روحانــی گفــت: اینکــه در تبلیغــات و 
ســخن گفتن با مــردم آنان را دچــار یأس و 
مشکل کنیم کار نادرستی است؛ بله ما فکر 
می کردیم موج چهارمی بیاید و از بهمن در 
این باره فکر می کردیم و همه تالش ما این 

بود که به این موج مبتال نشویم.
ë  محدودیت هــای هوشــمند  دیریــت  م

کرونایی
همچنین سخنگوی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: بحث های مهمی در جلســه 
دیروز با توجه به وضعیت و شــرایط خاص 
ایــران و جهــان مطــرح شــد.  یمــاری در  ب
همان طــور کــه می دانید در همه اســتان ها 
بــا موج ســنگین ابتال مواجه هســتیم و اکثر 

بیمارستان ها شلوغ هستند.
دکتــر علیرضا رئیســی با اشــاره به علل 

شــکل گیری مــوج جدیــد کرونــا در کشــور 
افزود: عوامل متعددی باعث شــکل گیری 
ایــن موج جدید شــد. قبــل از ســال تحویل 
در نیمــه اســفندماه خریدهــای شــب عید 
را داشــتیم، دورهمــی، دید و بازدیــد و... که 
ســبب شــد در شــاخص رعایت پروتکل ها 
افــت داشــتیم و این عدد به زیــر ۶۰ درصد 
رسید. وی افزود: از طرف دیگر در تعطیالت 
نوروز دید و بازدید، رفتن به کافه و رستوران، 
تعدد مراسم پرتراکم مانند عروسی و عزا از 

عوامل شکل گیری موج بیماری بود.
وی افــزود: چهار اســتان هــم در ابتدای 

مــوج هســتند کــه شــاید بتــوان بــا رعایــت 
شــدیدتر پروتکل هــا کاری کــرد کــه کمتــر 
درگیر این موج شــوند که شامل استان یزد، 
کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان 
و گلســتان می شــود. اســتان هرمــزگان هم 

به همین شکل در ابتدای یک موج است.
وی در مورد آخرین وضعیت رنگ بندی 
شــهرها گفت: در مجموع ۲۵۷ شهر قرمز، 
۱۲۹شــهر نارنجــی، ۵۱ شــهر زرد و ۱۱ شــهر 
آبــی داریــم و میــزان رعایــت پروتکل های 
بهداشتی هم به ۵۶ درصد رسیده که بسیار 

عدد پایینی است. 

فقط چنــد روز طول کشــید تا کل شــهرهاى 
کشــور قرمز شــوند. تغییــر  رنگ هــا از زرد به 
نارنجی و از نارنجی به قرمز به چالش جدى 
ایــن روزهای مردم، مســئوالن و کادر درمان 
تبدیل شــده اســت. این تغییر رنگ ها البته 
مورد انتقاد مســئوالن وزارت بهداشت هم 
هســت. آنهــا در مصاحبه هــای مختلــف از 
عدم اجرای پروتکل های بهداشــتی از سوی 
مردم و بی توجهی برخی از مســئوالن ستاد 
به هشدارهایشــان ســخن گفتند. مردم هم 
بی توجــه به این حرف ها، رفتار مســئوالن را 
به نقد کشــیدند. مردم و مسئوالن بهداشتی 
هــر کــدام بــه دنبــال مقصــری بــرای ایــن 
بحران جدید هســتند. با این حــال برخی از 
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که برای 
مهار بیمــاری کرونا مدیریــت یکپارچه نیاز 
اســت. با محمــد فاضلی جامعه شــناس و 
عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهید بهشتی   
درباره مدیریــت اجتماعی کرونــا و راه های 
مهار آن، حاشیه ســازی برای دولت و ســتاد 
ملــی کرونــا ومســئولیت اجتماعــی مردم 

گفت و گویی انجام دادیم که می خوانید:

ë  این روزها شاهد شیوع بیماری کرونا و باال
رفتــن مرگ و میرها هســتیم. بیمارســتان ها 
شلوغ اســت و دوباره پرســتاران و پزشکان 
درگیــر خیــل بیمــاران شــده اند. مســئوالن 
می گویند کــه تعطیالت دو هفتــه ای نوروز و 
سفر رفتن مردم و فراموش کردن مسئولیت 
اجتماعی موجب خیز موج چهارم بیماری 
شد و برخی دیگر هم از نحوه مدیریت ستاد 
شکایت دارند و بر این باورند باید راه ها بسته 
می شد، نظر شما در این باره چیست؟ آیا در 
چنیــن بحران هایی می توانیــم فقط به یک 

طرف ماجرا انتقاد کنیم؟
ســال گذشــته مطلبی در روزنامه ایران 
نوشــتم بــا عنــوان »دولــت علیــه کرونــا: 
اجماع ســاز،  اطالع رســان،  ســاز،  ه  ک ب ش
محلی اندیش و مقتدر« و در آنجا بر اساس 
منطــق مســأله های پیچیــده بدخیم مثل 
بیمــاری همه گیــر کرونا اســتدالل کردم که 
حکومت برای مدیریت مؤثر بیماری کرونا 
باید پنج خصیصه داشته باشد. اول. دولت 
بایــد تســهیل گر ارتبــاط همه ســازمان ها و 
کنشگرانی باشد که قرار است برای غلبه بر 
کرونا با یکدیگــر همکاری کنند. دولت باید 
در نقش »تسهیل گر شبکه ساز« عمل کند. 
دوم. شــبکه هایی که طراحی و ساخت  آنها 
را دولت تســهیل گری می کند، بــرای آن که 
مؤثــر عمل کنند به داده هایی نیاز دارند که 
برخی از آنها موجود اســت و برخی دیگر را 
باید به سرعت تولید کرد. داده های موجود 
و آنها که تولید می شوند باید به سرعت در 
اختیار بخش هایی از شبکه گذارده شوند که 

به آنها احتیاج دارند.
ســوم. دولت بــا ترکیبی از تســهیل گری 
ـبکه ای، تولیــد و  ـرای همــکاری بین شـ بـ
بــه اشــتراک  گذاشــتن داده هــا، ارتقــای 
و  ا  ـ ـ ه ه  د ا د ی  ر ـ ـ گ ل  ی ل ح ت ی  ا ـ ـ ه ت  ی ف ر ظ
اطالع رســانی شــفاف کــه تــا حــدی علیــه 
ظرفیت های بالقوه تعارض بین ســازمانی 
عمل می کند، به عالوه همه ســازوکارهایی 

که در دسترس دارد تا گفت وگوی اجتماعی 
فراگیر با جامعه را پیش ببرد، در نقش یک 

اجماع ساز عمل می کند.
ـا ماننــد بقیــه مســائل  ـارم. کرونـ چهـ
بدخیم، ماهیت محلی دارد. سازوکار شیوع 
کرونا در قم با رشــت تا حــدودی – حداقل 
در مراحــل ابتدایــی – فــرق می کنــد. حرم 
مقــدس حضــرت معصومــه)س( در قم 
هســت اما در رشت نیست، بنابراین اقدام 
برای پیشگیری نیز در این دو شهر متفاوت 
اســت. فرهنگ هــا، ســازمان اقتصــادی و 
قدرت هــای مؤثــر بــر فرایند پیشــگیری در 
سطح محلی عمل می کنند. اشتباه بزرگ 
آن اســت که برای مســأله ای بدخیم که در 
طول مدت عمر خود تغییر شکل می دهد 
)و در خصــوص کرونــا به طــور خاص حتی 
ممکــن اســت عــالوه بــر تغییــر صفــات و 
خــواص اپیدمــی کرونا، خــود ویــروس نیز 
جهــش کنــد و خــواص آن تغییــر کنــد( 
نســخه های ملی و یکدســت پیچیده شود. 
محلی اندیشــی و محلــی عمــل کــردن در 
خصوص مســأله کرونا به معنای ضرورت 
دادن اختیــارات ویــژه به اســتانداران برای 
اقدام محلی است. پنجم. دولتی/حکومتی 
موثر عمل می کند که ظرفیت ها و اقدامات 
برشــمرده  شده در بندهای اول تا چهارم را 
در خــود بروز دهد و حتــی اگر تاکنون ایجاد 
نکــرده بایــد ســریعاً نســبت به ایجــاد آنها 
اقدام کند، باید مقتدر باشد. تصمیم هایش 

را با اقتدار اجرا کند.
مدیریت کرونا در ایران شرایطی متفاوت 
بــا دنیــا داشــته و کشــور تحــت شــدیدترین 
تحریم هــا و منازعــات جریان های سیاســی 
در داخــل هم بوده و دوران موفقیت اولیه و 
ناکامی های بعدی را هم تجربه کرده است، 
اما به هر حال من وقتی به این مدیریت نگاه 
می کنــم بروز هیچ کدام از این چند ویژگی را 
نمی توانم به اندازه کافی تشــخیص بدهم. 
مدیریت کرونا مستلزم همکاری شبکه های 
مدنی، اصناف، گروه های پزشــکی و مردم و 
بوروکرات ها است و به انتشار شفاف داده ها 
از داده های مربوط به موارد ابتال و مرگ و میر 
تا داده های واکسن و حمایت های اقتصادی 
نیــاز دارد. مدیریــت کرونا حتماً امــری پر از 
تعــارض اســت. تردیــد نکنیــد کــه متولیان 
اقتصــاد گردشــگری بــا تعطیالت نــوروزی 
موافــق نبوده انــد و از ســر تهدیدهایــی کــه 
مشــاهده می کرده انــد و عواقــب اقتصــادی 
تعطیلــی ســفرهای نــوروزی بــا قرنطینــه 
و اعمــال محدودیــت در نــوروز مخالــف 
بوده اند. اجماع سازی بین این گروه و وزارت 
بهداشت که دنبال محدودیت بوده، هم به 
داده نیــاز دارد، هم به گفت وگوی عمومی و 
هم بــه راه حل های محلی کــه به گمان من 
هیچ کدام در اندازه کافی انجام نشده است. 
یــک نکته بســیار مهــم را هــم بایــد همین 
جــا یــادآوری کنــم. خروجــی تصمیم هایی 
که بایــد به کنتــرل بیماری منجر شــوند، در 
نهایــت باید توســط حکومت )همــه نظام( 
اجــرا شــود. دولــت در پیشــانی ایــن بخش 
اجــرا قــرار دارد. ایــن کار مهــم و فراگیر باید 
در شــرایطی صــورت گیرد که هشــت ســال 
کوبیــدن بــر طبــل بی اعتبــار کــردن دولــت 
بــه عــالوه اثــرات تحریم هــا، بحران هــای 

داخلــی و تصمیم هــای بد و بد اجــرا کردن 
تصمیم هــای خوب، ســرمایه و اقتــدار الزم 
بــرای اجــرای تصمیم های حتــی اجماعی 
را بــه حداقــل رســانده اســت. بــد نیســت 
طرف های رقیب و گاه متخاصم سیاسی در 
ایــران به این توجه کنند کــه تضعیف بنیان 
دولــت تــا چــه انــدازه می توانــد در لحظات 
حساســی مثــل بیمــاری کرونــا، خطرنــاک 
باشد. من عطف به این توضیحات معتقدم 
انتقــاد کردن به یک طــرف و تصمیم گیران 
ارشــد از رئیس جمهــوری گرفتــه تــا وزیــر 
بهداشــت و بقیــه، کار ســاده ای اســت امــا 
آنهــا در اصــل راننــده ماشــینی هســتند که 
ملزومــات مدیریت مؤثــر کرونا را بــه اندازه 
کافــی در اختیار ندارد. یــک حرف تلخ دارم 
که نمی خواهم اینجا زیــاد درباره اش بحث 
کنم اما مایلــم در موقعیت دیگــری درباره 
آن بیشــتر گفت وگــو شــود. مدیریــت کرونــا 
پیــش از ســتاد، جلســه و اقتــدار و هــر چیــز 
دیگری، نظریه می خواهد. حکمرانی خوب 
در هــر عرصــه ای نظریه می خواهــد. نظریه 
شماســت که معلوم می کند وزیر بهداشت 
باید دبیر ســتاد ملی مقابله با کرونا باشد یا 
وزیــر کشــور، نظریه اســت که نــوع داده های 
الزم برای تصمیم گیری را مشخص می کند، 
نظریه است که تیم های تخصصی ضروری 
برای مدیریت بیماری را معلوم می ســازد و 
نشان می دهد چه سازوکارهایی را باید برای 
اجماع ســازی در سطح کشور برای مدیریت 
کرونــا راه اندازی کنید، و بــرای رد یا قبول هر 
تصمیمــی چگونه به پیامدهــای مترتب بر 
هر تصمیم وزن بدهید. من عمیقاً معتقدم 
ســتاد ملی مقابله با کرونا بی نظریه اســت. 
این ستاد پزشکی زده هم هست. بقیه ابعاد 
بیمــاری کرونا بر اســاس نظریه مشــخصی 
که کل نگر باشــد و همه ابعاد مســأله در آن 
دیده شده باشد، در نظام تصمیم گیری وزن 

خودشان را پیدا نمی کنند.
پزشــکی زده شــدن مدیریــت کرونــا از 
مرکزیت پزشــکان در ســتاد شروع می شود 
و علی رغــم همــه احترام قلبــی و عمیق و 
ضروری برای کادرهــای درمان، با تقدیس 
کادر درمــان وجــه نمادیــن پیــدا می کنــد. 
بقیــه تخصص هــا، رشــته ها و رویکردها در 
مدیریــت کرونــا بــه حاشــیه رانــده شــده و 
در نهایــت وضــع همین می شــود که شــما 
مشــاهده می کنیــد. ایــن وضعیــت نتیجه 
تاریخــی اســت، یعنــی ترکیبــی از فقــدان 
نظریــه مدیریت کرونا، پزشــکی زده شــدن 
ســتاد، تاریخ نابــودی ســرمایه اجتماعی و 
اعتماد به دولــت، فروریزی اقتدار و نادیده 
گرفتن پنج پیش شرطی که برشمردم، این 

وضعیت را ایجاد کرده است.
خــودم می دانــم کــه این پاســخ نســبتاً 
مفصــل مــن برای کســانی کــه می خواهند 
وســط بازی سیاسی و در آســتانه انتخابات 
دنبال مقصر بگردند و بیشــتر از گذشــته بر 
طبل نابــودی ســرمایه اجتماعــی بکوبند، 
اصــاًل کاربرد نــدارد و خــوب نیســت، اما از 
آنجــا که فکر می کنم ما حداقل ســال ۱4۰۰ 
را بــه صــورت جدی بــا این بیمــاری درگیر 
خواهیم بود – تا زمانی که مســأله واکســن 
حــل شــود – فکــر می کنــم بــرای مدیریت 
کرونــا در ایــن بــازه طوالنــی، چــه در زمــان 

باقــی مانــده از ایــن دولت و چــه در دولت 
بعــدی، توجه به آنچه در این پاســخ گفتم 
ضــروری اســت. خواننــده مختار اســت به 
هر کســی که می خواهد انتقــاد کند، مردم، 
رئیس جمهــوری، وزارت بهداشــت یــا کل 
اعضای ســتاد ملی مقابله با کرونا، اما این 
کارها برای دعوای سیاسی خوب است، من 
می گویــم اگــر می خواهیم مدیریــت کرونا 
بهتــر شــود ملزوماتــش همیــن چیزهایی 
اســت که گفتم  و حتمــاً متخصصان دیگر 

هم نظراتی دارند که باید لحاظ شوند.
ë  چــرا نهادهای نظارتــی و کنترلــی در مهار

ایــن اپیدمی موفــق نشــدند؟ آیــا راهکاری 
اجتماعی برای مدیریت کرونا وجود دارد؟

فکــر می کنــم دالیــل موفــق نشــدن را 
توضیح دادم، البته موفقیت نســبی اســت 
و بســته به مقایسه با کشــورهای دیگر دارد 
و بــرای مثــال اگــر بــا برزیــل مقایســه کنید 
مــا کشــور موفقــی بوده ایــم امــا حتمــاً در 
مقایســه با کره جنوبی یا نیوزیلند موفقیت 
خیلــی کمتر بوده اســت. من دوبــاره تأکید 
می کنــم راهــکار جــدای از نظریــه وجــود 
نــدارد. مدیریت کرونا اتفاقــاً از آن مواردی 
اســت که قبــل از مرد عمل بــه  مرد نظریه 
احتیــاج دارد. نظریه هایــی کــه مــن بــرای 
مدیریت کرونا می شناسم از اساس ماهیت 

اجتماعی دارند.
دقت کنید، مسأله کرونا به لحاظ نظری 
مســأله یا معمای هماهنگی اســت. سؤال 
بنیادی این اســت که چگونــه ده ها میلیون 
انسان را هماهنگ می کنید که همه ماسک 
بزنند، بدون ضرورت از خانه خارج نشوند، 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند، دورهمی 
و میهمانی برگزار نکنند، به یکدیگر کمک 
کننــد تا برخی گروه های ضعیف اقتصادی 
نابود نشــوند؛ و چگونه سازمان های متولی 
بهداشــت، اقتصاد، حمل و نقــل، اصناف 
و... را هماهنگ می کنید که ضمن همکاری 
بــا یکدیگــر، محدودیت هــای یکدیگــر را 
درک کننــد و بــرای حداکثرســازی منفعت 
جمعــی با هــم همــکاری کننــد. ایــن یک 
مســأله نظــری و عمیقــاً اجتماعی اســت. 
راهکار اجتماعی چنین چیزی هم به تاریخ 
شما بســتگی دارد. اگر تاریخ شما مشحون 
از اعتمــاد، همــکاری، ســرمایه اجتماعی و 
همکاری هــای میان بخشــی اســت کارتــان 

راحت تر است. حل این مسأله به گفت وگو، 
شفافیت و نظام تصمیم گیری جمعی نیز 
نیــاز دارد. اینهــا کــه گفتم همــه اجتماعی 
هســتند اما نــه نگاهــی حداقلــی و تقلیلی 
بــه امر اجتماعی کــه آن را در حد ســاختن 
چند تبلیغ و تیزر برای متقاعد کردن مردم 
بــه هماهنگ شــدن بــا ســتاد کرونــا پایین 
مــی آورد. پاســخ شــما این اســت کــه کرونا 
راهکار اجتماعی هم دارد کما اینکه راهکار 
پزشکی مهمی مثل واکسن دارد، و نیازمند 
کار سیاسی، اقتصادی و حتی اعمال اقتدار 
پلیس هم هســت، اما مهم تر از همه اینها 
داشتن نظریه ای است که همه رویکردهای 
ضــروری را ترکیــب کند و دیــدگاه جامعی 

برای مدیریت کرونا ارائه دهد.
ë  مــردم در مواجهه با این همه گیری شــاهد

اقض هایــی در تصمیم گیری هــا هســتند  ن ت
البته تصمیم در ســتاد گرفته می شــود اما در 
مصاحبه هــا مباحــث دیگر گفته می شــود 
این چــه تأثیری روی رفتارهــای اجتماعی یا 

بهداشتی مردم دارد؟
مــردم شــاهد تناقــض هســتند و ایــن 
میــزان  و  مــردم  رفتــار  روی  ــات  ض ق ا ن ت
جــدی گرفتــن مســأله اثــر می گــذارد، امــا 
ایــن تناقض نشــانه فقدان همــان نظریه، 
قابلیت هــا و رویکردهــای ضــروری بــرای 
مدیریت مســأله است. رویکرد فاقد نظریه 
انســجام بخش و ابزارهایــی کــه بیــن همه 
اعضای ســتاد اجماع سازی کند، در نهایت 
به جایی می رسد که وزیر بهداشت را به یک 
التماس کننــده جیغ کــش تبدیــل می کند، 
کســی که دائم فقط نالــه و زاری می کند که 
من گفتم و کسی گوش نکرد. سؤال عمیق تر 
این است که چرا کسی گوش نکرد؟ اعضای 
ســتاد کــه دنبــال دردســر یــا کشــتن مردم 
نیســتند، آنها هم اســتدالل هایی داشته اند 
و اجماع میســر نشده اســت. چرا اجماعی 
حاصل نشــده اســت. ســؤال مهم تری هم 
هســت. اگــر قرنطینــه شــدید اعمال شــود 
و کســب وکارهای بســیاری از بیــن برونــد و 
کما اینکه گفته شــده تعطیلی ها 3 میلیون 
نفر بیکار پدید مــی آورد، آن وقت عوارض 
بحــران بیــکاری در قالب های خشــن بروز 
نمی کنــد؟ همــواره بــه یاد داشــته باشــیم 
کــه مســائل پیچیــده پاســخ های فراگیــر 
قطعی صفــر و یکی ندارنــد. بین قرنطینه 

و تعطیلــی تــا آزاد بودن کامــل فعالیت ها 
و در راهبردهــای اجتماعــی پیش بردن هر 
تصمیمــی، گزینه های بســیاری هســت که 
فقط به کمک نظریه روشن درباره مدیریت 
کرونــا می توانیــد آنهــا را صورت بنــدی، 
اولویت بنــدی، ارزش گــذاری و برای اجرای 
آنها اجماع ســازی کنید. ســتاد ملــی کرونا 
چنانکــه از ظواهرش برمی آید برای گرفتن 
چنین آرایشی در برابر بیماری تجهیز نشده 

است، فاقد چنین بینشی هم هست.
ë  آقای دکتر! نقش مردم در اجرای پروتکل های

بهداشتی مهم اســت. آیا در دوران همه گیری 
کرونــا مــردم در قبــال ایــن بیمــاری فراگیر به 

مسئولیت اجتماعی خود عمل کردند؟
من به دو موجودیت جدا یعنی مردم و 
حکمرانی معتقد نیستم. ما موجودیتی به 
نام مردم جدای از آنچه حکمرانان انجام 
می دهند نداریم. مردم کنشگرانی هستند 
که با ســوابق ذهنی خود از شــرایط کشــور، 
عواطف شــان  و  احساســات  نافع شــان،  م
و محاسبات شــان دربــاره گزینه هایــی کــه 
حکمرانان پیش پای ایشــان قرار می دهند 
زندگــی خــود را اداره می کنند. آنهــا با این 
رفتاری که متغیرهــای مؤثر بر آن را گفتم، 
تصمیمــات حکمرانان را هــم تحت تأثیر 
قــرار می دهنــد. بنابرایــن مــردم را نبایــد 
جــدا از تصمیــم حکمرانــان و نهادهایــی 
که برای حکمرانی ســاخته شــده اســت در 
نظــر گرفت. من اگرچه در ســطح اخالقی 
و فــردی بــرای تشــویق مــردم بــه رعایــت 
پروتکل هــا هــم بســیار تــالش کــرده ام – 
خصوصاً در اوایلی که کرونا شایع شده بود 
– اما مسئولیت اصلی را متوجه حکمرانی 
می دانــم. مــردم مســتقل از حکمرانــی و 
کیفیــت آن وجود نــدارد، حکمرانی بدون 
نظریــه و فاقد درک پیچیدگــی اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی همه گیری 
کرونا که دچار پزشکی زدگی و پزشکی کردن 
مســأله هــم شــده، در کشــوری کــه درگیــر 
تحریــم خارجــی و مناقشــه بی ســامان در 
سیاســت داخلی اســت، نتیجه اش همین 
می شــود کــه مشــاهده می کنیــد. مقصــر 
برشــمردن بــدون تدویــن نظریــه بــرای 
مدیریــت این مســأله، فقط بــرای دعوای 
سیاسی خوب اســت برای حال جان و نان 

مردم اثر مثبتی ندارد. 

11 Apr 2021  1442 سال بیست و هفتم   شماره 7600  یکشنبه  22 فروردین 1400  28 شعبان 

دولت ملزومات کافی و مؤثر مدیریت کرونا را در اختیارندارد
گفت وگو با محمد فاضلی جامعه شناس درباره مدیریت اجتماعی کرونا و حاشیه سازی های اخیر برای ستاد ملی مقابله با کرونا:

تاالب های هامون و جازموریان به بیابان تبدیل شد
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ثبت کم بارش ترین پاییز  و زمستان سیستان  و  بلوچستان در 50 سال اخیر

گوشــی تلفن همــراه که تا کنون ابزاری مانــع آموزش صحیح و ممنوع 
در محیط مدرســه شــمرده می شــد، اکنــون محیط رســمی آموزش ما 
محســوب می شــد. رســالت آموزش و پرورش در این شــرایط چه بود؟ 
مــا موظف بــه تأمین آمــوزش و تربیــت فرزندانمــان بوده و هســتیم. 
زمانــی مدرســه و محیــط فیزیکی بســتر انجام ایــن وظیفه بــوده اما از 
مقطعی به بعد، فضای مجازی نقش محیط آموزشــی را ایفا می کرد. 
مــا نمی توانســتیم دانش آمــوزان مــان را به دلیــل مخاطــرات فضــای 
مجازی، از حضور در این فضا و دریافت آموزش منع کنیم و قطعاً هم 
نمی توانستیم در مقابل این آسیب ها بی تفاوت باشیم. ما باید فضای 
مجازی را بــرای حضور دانش آموزان مان ایمن می کردیم. همین طور 
بایــد زمینــه ای فراهــم می کردیــم که رشــته گسســته بیــن معلمین و 
دانش آموزان بدرســتی پیوسته شود. این ما بودیم که باید مدرسه را در 

فضای مجازی ایجاد می کردیم.
نتیجه ای که بعد از بررســی های مســتمر به آن رسیدیم ضرورت ایجاد 
فضایــی اختصاصــی بــرای آمــوزش در فضــای مجــازی بــود،. فضایی 
کــه هم ظرفیــت ایجــاد کالس درس را دارا باشــد و هــم کاربری اصلی 
و اختصاصــی آن تعلیــم و تربیــت باشــد. زمــان ما بــرای اقدام بســیار 
محــدود و محدودیت هــای ما فــراوان بود. تأمیــن اعتبــارات الزم برای 
ایجاد چنین فضایی با توجه به شــرایط واقعی کشــور عماًل منتفی بود. 
تمــام ظرفیت های کشــور را بــرای این امر احصــا کردیــم. در گام اول با 
پیام رسان های داخلی رایزنی کردیم. اقتضائات و الزامات حداقلی خود 
برای ایجاد فضای آموزش مجازی را تبیین کردیم. عالوه بر اختصاصی 
بــودن محیــط بــرای دانش آمــوزان، ما نیــاز به زیرســاختی داشــتیم که 
قــادر به ارائــه خدمات به تمامی دانش آموزان باشــد. فضایی که روزانه 
کالس های درســی بیــش از ۱4 میلیون دانش آموز روی آن برگزار شــود. 
تجربــه ای در ایــن مقیاس در کشــور وجود نداشــت. ظرفیت های باالی 
فنی، زیرســاختی، حفاظتی، امنیتی، پشــتیبانی و ایزولــه )اختصاصی( 
بــودن این ســامانه برای آمــوزش با هــدف صیانت از دانش آمــوزان در 
فضای مجازی، دیگر الزامات ما برای راه اندازی آن بود. زیرساخت های 
موجود کشور در آن زمان به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات اختصاصی 
در مقیــاس مــد نظــر ما نبــود. تنها مجموعــه ای کــه در این شــرایط به 
یاری نظام آموزشــی کشور آمد و توانســت تأمین الزامات ما را تضمین 
کنــد، اپراتور همراه اول بود. آموزش و پرورش توانســت با همکاری این 
مجموعــه و بهره گیــری از ظرفیــت دانشــی و زیرســاختی آن، در مــدت 
 زمــان کمتــر از یــک ماه، فضایــی اختصاصــی برای آمــوزش را بــر پایه 
ارائه خدمات آموزشــی در قالب پیام رســان، ایجاد کند. شبکه آموزشی 
دانش آموز موســوم به شــاد حاصــل این تالش و همکاری شــبانه روزی 
بــود که در ۲۱ فروردیــن ۹۹ مقارن با والدت حضرت ولی عصر عجل اهلل 
تعالی فرجه الشــریف راه اندازی شــد. آنچه ما دنبــال آن بودیم اتصال 
رشــته گسسته شــده میان معلم، دانش آموز و مدرسه بود؛ به نحوی که 
بتوانیم استمرار ارائه خدمات آموزشی به همه دانش آموزان و برقراری 
پیوند آموزشی میان معلمان و دانش آموزان را تضمین کنیم. به همین 
منظور با اتصال سامانه های اطالعاتی آموزش و پرورش با سامانه شاد 
توانســتیم کالس های درســی  خود را در شــاد راه اندازی کنیم؛ به نحوی 
کــه دانش آمــوز با ورود کد ملی خــود و احراز هویت، به طــور خودکار در 
گروه هایی با عنوان کالس – درس – معلم خود عضو شود. برای نمونه 
دانش آموز مقطع متوســطه بدون اینکه نیازی به دانستن شماره تلفن 
همراه معلم، مدیر و سایر دانش آموزان داشته باشد، با احراز هویت در 
شــاد، به طور خودکار در گروه هایی که اعضای آن همکالســی ها و مدیر 
آن معلــم هر درس اســت عضو می شــد. همین طور معلــم هر کالس 
بعــد از احراز هویت در شــاد، به طــور خودکار در نقــش مدیر گروهی که 
اعضای آن دانش آموزان وی بودند قرار می گرفت. هیچ فرایند دســتی 
در ایجاد گروه ها برای هیچ یک از عوامل آموزشی از جمله مدیر، معلم 
و دانش آموز وجود نداشت. این قابلیت منحصر به فرد شاد توانست به 
طور مجدد پیوندهای مورد نیاز ما را برقرار سازد. شاد مانند نخ تسبیح، 
مهره هــای پراکنــده این مجموعه را همراســتا و هماهنگ کــرد و امکان 
پیوند و ارتباط با معلمان و دانش آموزان، ارائه خدمات آموزشی به آنان 
و کســب اطمینان از جریان درســت تعلیم و تربیت را در سراســر کشــور 
فراهم کرد و ظرفیت فوق العاده ای را برای استمرار آموزش فراهم کرد. 
مغناطیس شــاد دانش آمــوزان پراکنده در فضای مجازی را به ســمت 
خــود جــذب کرد. شــاد در کمتــر از چهل روز توانســت با جــذب بیش از 
۹ میلیون کاربر، نرخ رشــد کم ســابقه ای را در میان شبکه های اجتماعی 
و پیام رســان های دنیا تجربه کند. حدود 5 میلیون کالس درس در شاد 
ایجاد شد. تنها کاری که نیاز بود معلم و دانش آموز در این مسیر انجام 
دهند، نصب نرم افزار شاد و احراز هویت در آن بود. ایجاد شاد موفقیتی 
مرهون عزم و اراده جمعی بود. جمعی متشکل از کارشناسان، مدیران، 
نخبگان، متخصصان و البته همکاری و اقبال معلمان و دانش آموزان. 
شــاد نمونــه ای موفق از تعامــل دولت و بخش خصوصــی و تعهد این 
بخــش به تأمین الزامــات تعلیم و تربیت دانش آمــوزان این مرز و بوم 
اســت. از ایــن پس، اگر بــروز حوادث طبیعی باعث شــود تا در کشــور یا 
منطقه مشخصی از آن، بحران های آموزشی رخ دهند، نظام آموزش و 
پرورش غافلگیر نخواهد شد و می تواند آموزش مجازی در بستر سامانه 
شــاد را بســرعت جایگزیــن آموزش های حضــوری کند.  اکنــون که یک 
ســال از راه اندازی شاد می گذرد، شبکه ای بالنده در اختیار نظام تعلیم 
و تربیت کشــور است که افتخار نظام اسالمی است. شاد در حال حاضر 
شــبکه ای اســت که توســط بیش از ۲۰ میلیون نفر نصب شــده و به طور 
میانگین، ۱3 میلیون نفر از ایرانیان در هر هفته حداقل یک ساعت از آن 
استفاده می کنند. در هر هفته به طور میانگین 6۷ درصد از دانش آموزان 
کل کشــور )۱۰ میلیون از ۱4.۷ میلیون نفر( در شــاد حضور فعال دارند؛ 
یعنی در هر روز آموزشــی حداقل به مدت یک ســاعت از شــاد استفاده 
می کنند. در مجموع تاکنون 85 درصد دانش آموزان کل کشــور )حدود 

۱۲.۷ میلیون نفر( در شاد حاضر شده اند.
در هــر روز آموزشــی در شــاد، به طور میانگین 65۰ هــزار کالس آنالین 
برگزار شــده و ۲5۰ میلیون پیام توســط کاربران تبادل می شود. شاد در 
لحظاتی میزبان ۲.6 میلیون نفر کاربر فعال به صورت همزمان است و 
همچنین موفق شده در لحظاتی با پهنای باند مصرفی 4۰3 گیگابیت 
بــر ثانیه پاســخگوی نیــاز کاربران باشــد؛ که بــه این ترتیب بــا اختالف، 
رتبــه ای بهتــر از ســایر پیــام رســان های داخلــی و خارجی کســب کرده 
اســت. نکته مهم کاهش پهنای باند پیام رســان های خارجی همزمان 
با افزایش پهنای باند مصرفی شــاد است. این یعنی، دانش آموزان ما 
در حال کوچ از فضای بدون نظارت پیام رســان های خارجی به فضای 

آموزشی و تربیتی شاد هستند.
شــاد تاکنون گامی مؤثر در افزایش ترافیک اینترنت داخلی برداشــته و 
توانســته است در ســاعات اولیه صبح، میزان ترافیک مصرفی داخلی 
را بــه دو برابــر قبل افزایش دهد. شــاد هم اکنون ضمن برخــورداری از 
تیم فنی بســیار مجــرب و تراز اول، در حال گســترش مرزهای توســعه 
تکنولوژی های نرم افزاری در ایران اســت. دستاوردهای اصلی و جانبی 
شــاد و تبییــن قابلیت هــای آن نیــاز بــه فرصتــی جداگانــه دارد کــه در 

یادداشت بعدی به آن خواهم پرداخت. 

تبیین ظرفیت ها و قابلیت های سامانه شاد

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا تأکید کرد

لزوم همصدایی در کشور برای مقابله با ویروس کرونا
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- يــک مجموعــه نقــد ادبــي اثــر »دکتر 

عبدالحسین زرين کوب«- بافتن
2- ملکه آدرياتیک- زيبا- کشوري در قاره آفريقا

3- درز لباس- چند نکته- بي آبرو
4- تصديق بي ادب- بنیاد- مخالف- پسوند ساختن قید 

از صفت
5- ساز شکوه گر- سعي و فعالیت- خارج ادبي!

6- يک نــوع ســبزي- مقابــل زرنــگ!- از خانم ها هرگز 
مپرسید!

7- سد دانشگاه- بهانه و خرده گیري- مصیبت
8- زنــدگان- پرنــده اي خــوش آواز با پر و بــال رگه رگه و 

قهوه اي رنگ- اصطالحي در سینما
9- حیوان عاج دار- شهری در استان »اصفهان«- بخش 

متغیر فعل
10- شانه نساجي- بیماري گل افشان- سوار نیست

11- اصل و آغاز- خیاالتي- عدد ورزشي
12- زينت ناخن خانم ها- ستاره روشن- فتنه جو- رنگ
13- مقابــل »قهــر«- از توابــع »اصفهــان«- گیاهي که 

خوراک پرندگان است
14- مدح شده- کمیابي- آژانس فضايي امريکا

15- فرار- حقیقت امري را آشکار ساختن

 عمود ي: 
1- شهر مهم »کره جنوبی«- يک نوشیدني سرد کالسیک
2- از انواع رنگ سرخ- الغر و ضعیف- همان شتر است

3- پاکت پالستیکي- خوشــگل و خوش اندام- نوشته 
شده

4- مخفــف از او- تــرس از خــدا- دشــنام دادن- عنصر 
نمک خوراکي

5- سخت آسیب ديده- گونه و رده- قرص
6- سوسن کبود- عضو پا- از مراکز سیاحتي »گیالن«

7- جاي بي خطر- مســتندي اجتماعــي در حال پخش 
از شــبکه يــک ســیما- شــهري تاريخــي و توريســتي در 

»آذربايجان شرقی« 
8- خوش اخالق- رفیق- باقي و تتمه

9- روا و جايز- ساز بادي برنجي- دروازه
10- درخشان- روستاي زادگاه نیما- آبدار

11- دانه خوشبو- نام پسرانه- حبل الوريد
12- کله- آزاد- ماده اولیه تهیه نان- ضمیر عربي

13- جنبیدن و تکان خوردن- به جا، مناسب- نان نازک 
ترد

14- پايه- نرم، فصیح- بلندترين قله دنیا
15- اثر »عطار«- اشرف مخلوقات

   افقي: 
ــي در ژانر دراِم زندگینامه اي و  ــ 1- فیلم
جنگي به کارگرداني »وينسنت پرز«- 

قايق باری
2- چهارمین استان پرجمعیت ايران- پرستار کودک- 

گلزن »استقالل«
3- دورويي- واجب- حرف

ــوع گیاه  ــ ــاخه اي!- هر ن ــ ــه ش ــ ــیمي- هدي ــ ــي ش ــ 4- نوع
خوردني- پول حاصل از صادرات

ــت- جاي  ــ ــت خلق نیس ــ ــي- بجز خدم ــ ــاز قلم ــ 5- س
سالمت

6- فروزش- غوغا- ماه کارگري
7- گروه مردم- تازه کار- مانند

8- جمیل- گیاهي طبي- خاتون
9- مادربزرگ- فهمیدن سخنان يکديگر- همگي

10- اسم ترکي- جانور زنده به آب- آگهي
11- َپرهیزه- گزافه گويي- ضربه وارد کرد

12- کار داس!- پشت سر هم- خاندان- شیريني میوه اي
13- کیک معروف!- سخن نغز- سیاهي لشکر فیلم ها

14- محل ها- راه فرار- گريه
15- شرنگ- از جاذبه هاي استان »خوزستان«

 عمود ي: 
ــنده رمان »اين طوري او را از دست  ــ 1- گرم و داغ- نويس

می دهي«

2- آخرين ملکه مصر- تکیه گاه- پرونده
3- از مردم هرات- تدارک ديدن- آب زيرکاه
4- غمگین- دانش ها- يک و يک- عدد تنها

5- باران تند- از خواص استامینوفن- تذکره
6- عدم قبول- گنگ- بیشتر کردن

7- فصل- پارک ملي روسیه- مخلص
8- باالترين پست اداره- درختچه کوتاه- بهتان زدن

9- شعله و زبانه آتش- پرنده اي که نمي پرد- گريز
10- خبره و کارکشته- مزد مستأجر- پنبه پاک نکرده

11- صداي بهانه جو- بازيگر فیلم »داش آکل«- نسل و 
فرزند

12- آسیب- نوعي رنگ مو- تابان- جلو
ــهر اثر تاريخي »قلعه بختاک«- غالف شمشیر-  ــ 13- ش

شهری در »جمهوری چک«
14- بي چیز- زندان- آواره

15- مخترع اسکاتلندي »فالسک«- کهن و قديمي

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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ویروس مقصریابی
مهار امواج کرونا با درک شرايط امکان پذير است نه...

اصواًل در قضیه ای 
مانند کرونا و موارد 

مشابه که جنبه ملی 
و عمومی دارد همه 
آحاد مردم، مسئول 

و مورد خطاب و 
پرسش اند. موضوع 

کرونا در یک سال 
گذشته در ایران 

مراحل مختلفی را 
طی کرده؛ گاهی این 
بحران به اوج رسیده 

و گاهی هم کنترل 
شده. در وضعیت 

همه گیری، کنشگران 
اصلی مردم هستند؛ 

مردمی که باید با 
اطالع رسانی درست 

بدانند که چگونه 
رفتار کنند

قرمــز،  شــهرهای  کرونــا،  چهــارم  مــوج 
نارنجــی، آبــی، قرنطینــه... ایــن کلمــات 
دیگــر بــرای خیلی هایمــان عادی شــده. 
کرونا کم کم در زندگی همه ما جایی برای 
خودش باز کــرده. این میهمان ناخوانده 

انگار رفتنی نیست.
 تقریباً بیشــترمان پیش بینــی می کردیم 
بعد از تعطیالت عید نــوروز آمار ابتال به 
کرونــا افزایش پیــدا کند. خیلی هــا بویژه 
بــه  خطــاب  اجتماعــی  شــبکه های  در 
مســئوالن خواســتند که محدودیت های 
بیشــتری برای این روزها در نظر بگیرند. 
عــده ای دیگر در مقابل می گفتند، مردم 
خسته شده اند و نمی توان بعد از گذشت 
یک ســال ســخت باز همــه را مجبــور به 
خانه نشــینی کــرد. از ســوی دیگر بیشــتر 
رســانه ها از لــزوم توجــه بــه پروتکل های 
هــر  وظیفــه  اینکــه  و  گفتنــد  بهداشــتی 
مســئولیت  بنابــر  تــا  اســت  شــهروندی 
کنــد.  رعایــت  را  قواعــد  اجتماعــی اش 
هرچه هست بحث و جدل های بی پایانی 
اســت که تا همین امروز هــم ادامه دارد. 
مردم درگیر بیماری و بیمارستان هستند 
و دولــت هــم تحــت فشــارهای شــدید 
اقتصادی -اجتماعی و بهداشتی. اساساً 
بایــد حتمــاً یکــی از دو طــرف مــردم یــا 

مسئوالن را مقصر بدانیم؟
مرد مقابــل باجه یک رســتوران بیرون بر 
ایســتاده و دســت دختر بچه اش را گرفته 
اســت. هر دو ماســک دارند: »راســتش را 
بخواهــی من مردم را بیشــتر از هر کســی 
در ایــن اتفاقــات مقصر می دانــم. چراکه 
دولــت نمی توانــد بــرای هرکــس جلوی 
خانه اش یک پلیس بگذارد تا رفت وآمد 
نکننــد. تعــارف کــه نداریم بیشــتر موارد 
ابتــالی جدیــد به کرونــا به خاطــر همین 
عیــد دیدنی ها بــود. در ســاختمان محل 

زندگــی ما هــر روز میهمــان بود. مــا تنها 
واحــد ســاختمان بودیــم کــه میهمانــی 
دولــت  بلــه  نداشــتیم.  رفت وآمــد  و 
می توانــد  ببنــدد،  را  جاده هــا  می توانــد 
محدودیت های رفت وآمد و تردد بگذارد 
امــا آیــا می توانــد در خانــه هر کســی یک 
پلیس بگذارد و دورهمی و میهمانی اش 

را هم کنترل کند؟ خیر.«
چند قدمــی فاصله می گیــرد و می گوید: 
»اصاًل چرا راه دور برویم ببینید اینجا صف 
بیرون بر رستوران است که ما ایستاده ایم، 
آن هم سالن غذا خوری اش؛  همین االن 
چند نفر دارند غذا می خورند؟ مگر بارها 
همین دولت و مسئوالن بهداشتی اعالم 
نکردنــد رســتوران ها جاهــای پرخطــری 
هســتند؟ دیگــر موقــع غــذا خــوردن کــه 
آدم ها ماســک نمی زنند اما بــاز مردم به 
رســتوران می آیند تازه رستوران بیرون بر. 
االن عــده ای البــد می گوینــد دولــت باید 
رســتوران ها را تعطیل کند. سؤال من این 
است چه ســختی دارد که آدم غذایش را 
بگیرد و ببرد خانه؟ من واقعاً خودمان را 

هم خیلی مسئول می دانم.«
 اما دختر دانشــجو بــا حرف های این مرد 
چنــدان موافــق نیســت و معتقــد اســت 
ذات بشــر همه جــای دنیا یکی اســت و تا 
وقتی زور قانون باالی ســر آدم ها نباشــد، 
کسی قواعد را رعایت نمی کند: »راستش 
می کنــم  تعجــب  االن  مــن  بخواهــی  را 
چــرا مســئوالن از وضعیــت پیــش آمــده 
ناراحتنــد، یعنی چیزی غیــر از این روزها 
را پیش بینی می کردند؟ االن ماه هاســت 
در اروپــا و خیلــی از کشــورها رســتوران ها 
تــردد  ممنوعیــت  تعطیلنــد.  کافه هــا  و 
جــدی وجــود دارد. در برهه هــای زمانــی 
می کننــد  قرنطینــه  را  شــهرها  مختلــف 
امــا چیــزی کــه من خــودم با چشــم های 
خــودم در تعطیالت نوروز دیــدم، آزادی 
کامــل مردم بــود. من هم مثــل خیلی از 

مــردم بــرای تعطیالت پیش خانــواده ام 
جــاده ای  نــه  چــون  رفتــم.  شــمال  بــه 
بســته بــود نــه محدودیت تــرددی وجود 
داشــت. خــب چــرا در تهــران می ماندم 
و تعطیالتــم را خــراب می کــردم؟ یــک 
روز محــض کنجکاوی از کســانی که خانه 
اجــاره می دادند ســؤال کــردم و فهمیدم 
هیــچ محدودیتی وجود ندارد. مســافران 
نــوروزی از راه می رســیدند و خانــه اجاره 
می کردند. آیا این هم وظیفه مردم است 
که بــر عملکرد ایــن افراد نظــارت کنند؟ 
وقتی قانون و محدودیتی نیست رعایتی 

هم نیست.«
 یک مــرد میوه فروش می گوید: »شــغل 
مــن طوری اســت که خیلــی با مــردم در 
ارتباطــم. قبــل از تعطیالت نــوروز هرکه 
می آمد مغازه می پرســیدم ســفر می رود 
یا نه که بیشترشــان می گفتند بله. همان 
موقع گفتم خدا به دادمان برســد. بیشتر 
مشــتری ها می گفتند قرار اســت چند ماه 
دیگــر واکســن بزنیــم و االن هم بــه امید 
خدا مشکلی پیش نمی آید. من می گویم 
مســئوالن خیلــی دل مردم را به واکســن 

خوش کردند.«
 یــک راننــده تاکســی اینترنتــی می گوید: 
ایــن ویــروس مراعــات  »خانــم اســاس 
اســت. مــن می گویم به جــای اینکــه این 
همــه ســر یکدیگــر غــر بزنیــم، هرکــدام 
نقــش خودمان را خــوب ایفا کنیــم. فکر 
می کنی روزی چند مســافر دارم که بدون 
ماسک سوار ماشین می شوند؟ می گویم 
به خدا جریمه می شوم اما عین خیالشان 
نیســت. اینجا من باید پلیس بیاورم ســر 
مردم؟ اصاًل اگر پلیس هم بیاید و کســی 
را جریمه کند کســی حاضر است جریمه 
بدهــد؟ من می گویــم باید همــه رعایت 

کنیم تا در امان بمانیم.«
دکتــر یعقوب موســوی، جامعه شــناس 
تأکیــد می کند در این شــرایط مقصریابی 

خدمت به مردم و کشــور نیست: »اصواًل 
در قضیــه ای ماننــد کرونا و موارد مشــابه 
همــه  دارد  عمومــی  و  ملــی  جنبــه  کــه 
آحــاد مــردم، مســئول و مــورد خطــاب و 
پرســش اند. موضــوع کرونا در یک ســال 
گذشــته در ایــران مراحل مختلفی را طی 
کــرده؛ گاهــی این بحران به اوج رســیده و 
گاهی هم کنترل شــده. مســائل مختلفی 
کاهــش  موجــب  نــوروز  تعطیــالت  در 
مراقبت هــای بهداشــتی شــد و زمینــه را 
برای اهمال مردم فراهم کرد. یکی از این 
موارد نوع پوشش خبر واکسیناسیون بود. 
به عقیده من وعده هایی که مســئوالن در 
ایــن زمینــه دادنــد و همچنیــن ضعــف 
دستگاه های عمومی و فقدان هماهنگی 
مراجــع در این باره یک اغتشــاش خبری 

ایجاد کرد.
همین طور اظهــار نظرهای ضد و نقیض 
مســئوالن دربــاره پیــک کرونــا مــردم را 

ســردرگم کــرد. بنابراین انتقــاد اصلی که 
به دولت وارد اســت، فقــدان همنواختی 
در اطالع رسانی درست است. اما از سوی 
دیگــر در ماجــرای کرونــا اصــاًل نمی توان 
ســهم مــردم را نادیده گرفــت و تک تک 
از نظــر  و  مــردم در قبــال آن مســئولند 
تکلیــف دینی هــم که بخواهیــم ماجرا را 
بررســی کنیم همه ما مسئول حراست از 
بدن و ســالمت خــود و دیگران هســتیم. 
این یک امر دینی اســت و نباید کســی به 

سالمت خودش و دیگران لطمه بزند.
از ســوی دیگــر ماهیــت ویــروس کرونــا 
اجتماعــی اســت؛ یعنی ویروســی اســت 
کــه از طریق تعامــالت اجتماعی منتقل 
می شــود ، درســت اســت که دولــت باید 
نقش اش را در تأمین واکســن و خدمات 
عمومی انجــام دهد اما ایــن غیر ممکن 
اســت که بتواند در تمام مــراودات مردم 
حضور پیــدا کند یا در هــر خانه ای پلیس 

بگــذارد و مانــع رفت و آمــد مــردم شــود. 
کنشــگران  همه گیــری،  وضعیــت  در 
اصلی مردم هســتند؛ مردمی کــه باید با 
اطالع رســانی درســت بدانند کــه چگونه 
رفتار کنند. همه ما می دانیم این ویروس 
چگونه عمل می کند و اگر کسی قرنطینه 
باشــد و از خانــه بیرون نیاید بــه آن مبتال 
نخواهــد شــد، ایــن یک حکــم اجتماعی 
اســت که این ویــروس به همــه ما دیکته 

کرده.«
 به گفتــه این جامعه شــناس بــا توجه به 
این شــرایط ،مأموریت مــردم و دولت در 
مبارزه با این بیماری درهم تنیده است و 
مسئولیت شناسی متقابل مردم و دولت 
را باهــم می طلبــد: »وزارت بهداشــت و 
ســتاد کرونا و دولت با توجه به شــرایطی 
کــه همــه مــا می دانیــم در ســخت ترین 
شــرایط اقتصادی و تحریمی قــرار دارند 
و در ایــن تنگنا مشــغول خدمات رســانی 

هستند و تمام تالش خود را هم می کنند. 
بنابرایــن چنیــن مراجعــی می تواننــد با 
اطالع رسانی درست و خارج کردن مردم 
از دنیای نامعلومی که این روزها برایشان 
ســاخته شــده، مشــارکت بیشــتر مردم را 
بطلبند. من خودم می شنوم که خیلی ها 
می گویند یعنی شــرایط کرونا در کشور ما 

دائمی است؟
مــا می دانیم که ایــن طور نیســت و علم 
همان طور که بــر اپیدمی های دیگر فائق 
آمــده برایــن یکی هــم غلبــه خواهد کرد 
و معرفــت و دانــش آن هم ایجاد شــده. 
مــا نشــانه های ایــن غلبــه را ایــن روزهــا 
می بینیــم. پــس دولــت با اطالع رســانی 
دقیق و صحبت با مردم می تواند اکثریت 
را بــا خــود همراه کنــد و تنها بــا همکاری 
دولت و مردم و مقصر ندانستن هیچ یک 
است که می توان از این بحران به سالمت 

عبور کرد.«

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس
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گزارش »ایران« از سفره رمضان 1400
برای 30 روز،  2 میلیون و 600 هزار تومان کنار بگذارید

سهیال یادگاری
 خبرنگار
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علم اقتصاد بومی نمی شود
علــم بــه معنــای اساســی و پایــه ای بــه مفهــوم 
دانســتنی هایی اســت کــه قابــل اســتدالل و اثبــات 
باشــد. در این صــورت این علم و دانســته در تمام 
مناطق دنیا یکســان است. برای مثال اینکه آب در 
100 درجه ســانتیگراد به نقطه جوش می رســد، در 
تمام نقاط دنیا یکســان اســت و تفاوتی درشــرق و 

غرب ندارد.
بخشی از دانستنی هایی اقتصاد که در قالب علم جای می گیرد نیز در حکم 
علم اســت و بومی و غیربومی ندارد. حال اگر قصد اســتفاده سیاســتگذاری از 
علم اقتصاد را داشــته باشــیم، ممکن اســت که چند قاعده اثبات شده در هر 
بخش داشته باشیم که تنها تعدادی از آنها به درد سیاستگذاران بخورد. بدین 
ترتیب از دانسته های اثبات شده علم اقتصاد بهره می بریم. برای مثال علم 
اقتصاد می گوید، اگر پایه پولی افزایش یابد تورم ایجاد می شود. اگر پایه پولی 
اندک افزایش یابد با تورم کمتری مواجه می شویم و اگر همزمان تولید از پایه 
پولی رشــد بیشتری داشته باشــیم، تورمی هم نخواهیم داشت. این قاعده در 

ایران و تمام کشورهای دنیا وجود دارد.
ایــن بخش از علم اقتصــاد هیچ تفاوتی در مناطق مختلف دنیا ندارد و بر 

همین اساس امکان بومی سازی آن نیز وجود ندارد.
ممکن است بگوییم که در کشور ما مردم فرهنگ خاصی دارند و رفتارهای 
خاصــی در شــرایط معیــن از خود نشــان می دهنــد که عواقب خاصــی نیز به 
دنبال دارد. اگر این موضوع را اثبات کنیم، به یک قاعده علمی تبدیل می شود 
که براســاس مشاهدات تجربی به دست آمده اســت. اما این یافته به معنای 
بومی سازی نیست، بلکه به معنای یافته های علمی براساس تجربیات خاص 
دراقتصاد ایران اســت. ممکن اســت نتیجه آن فقط به درد سیاســتگذاران در 
ایــران بخورد و در هیچ کشــور دیگری چنین شــرایطی وجود نداشــته باشــد و 

ممکن است درآینده برای برخی از کشورها نیز مصداق پیدا کند.
برای نمونه زمانــی در اقتصاد می گفتند که اگر قیمت کاالیی افزایش یابد 
تقاضــا برای آن کاهش می یابد و برعکس. تصور می شــد کــه این قاعده برای 
تمــام کاالها یکســان اســت. امــا در انگلســتان، زمانی که قیمت ســیب زمینی 
کاهش یافت، تقاضا برای آن افزایش نیافت. در واقع این قاعده برای کاالهای 
خاص و در شــرایط خاص مصداق ندارد و بر همین اســاس نتیجه گیری شــد 
کــه تنها بــرای کاالهای عــادی این قاعده کاربــرد دارد، اما نمی تــوان گفت که 
ایــن قاعده مختص انگلســتان اســت. به این معنــا علم بومی وجــود ندارد و 
نمی توانیم بگوییم که علم مختص اقتصاد ایران است مگر اینکه علم نباشد. 
در صورتی که دانســته ای علم باشــد و امکان اثبات داشــته باشد در تمام دنیا 

مصداق خواهد داشت.
ولــی در سیاســتگذاری می توان شــرایط را بررســی کرد و بســته به شــرایط 
از یافته هــای علمی دنیا اســتفاده کرد. گاه به جای علم از اعتقادات اســتفاده 
می شــود. برای مثال در نظام کمونیســتی از باورها و اعتقادات رهبرانشــان در 
اقتصاد اســتفاده کردند که دربرخی از موارد موفق بود و دربرخی موارد نیزبه 
موفقیت نرسید. نمی توان گفت که این جزو علم اقتصاد سوسیالیستی است.
در مجمــوع هــر موضوعــی کــه جنبه عام داشــته باشــد و مفهــوم علم به 
خود بگیرد در تمام کشــورها یکســان اســت. می توان اعتقــادات و باورها را در 
سیاســتگذاری مالک عمل قرار دهیم و بگوییم که شــرایط خاصی داریم، اما 

این به معنای بومی سازی علم اقتصاد نیست.

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس

مسئوالن در گفت و گو با »ایران« از کاهش بارندگی و تأثیر آن بر تولید گزارش دادند

 گندم، جو، سبزی، صیفی و دانه های روغنی بیشترین کاهش تولید بر اثر کاهش بارش را دارد

3.8میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در معرض خشکسالی

ســازمان هواشناسی سال گذشــته، پاییز و زمستان 
کــم بارشــی را در کشــور پیش بینی کرده بــود، این 
کم بارشــی اکنون به بهارامســال هم منتقل شــده 
و آن طــور کــه ســحر تاجبخــش، رئیــس ســازمان 
هواشناســی در گفت و گــو بــا »ایــران« می گویــد: از 
مهر ســال 99 تا شــهریور 1400، جزو 5 سالی است 
که بیشــترین کــم بارشــی را از ســال 1370 تا کنون 

داشته ایم.
 کاهــش بــارش، نگرانــی در مــورد تأمیــن آب 
شرب، آب کشاورزی، ذخایر آبی و مدیریت تأمین 
آب را تشدید می کند. در این میان با توجه به اینکه 
بیــش از 6میلیــون هکتــار اراضــی کشــاورزی دیم 
اســت، بر اثر کاهــش بارش و خشکســالی، کاهش 
تولید در بخش دیم و بویژه تولید گندم پیش بینی 

شده است.
ë خسارت خشکسالی بر تولید

سیدمحمدموســوی، مدیــرکل دفتــر مدیریت 
بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی 
در گفت و گــو بــا »ایــران« گزارشــی از ارزیابــی ایــن 
وزارتخانه از خســارت احتمالی خشکسالی امسال 
بر بخش تولید را ارائه کرد. به گفته موسوی در سال 
زراعی 99-1400 و تا 15 فروردین امســال، بارش ها 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 50 درصد و 

نسبت به بلند مدت 40 درصد کاهش دارد.
موســوی افزود:کاهــش میــزان بــارش، توزیــع 
افزایــش  بارندگــی،  نامناســب  مکانــی  و  مانــی  ز
میانگین نســبی دما و افزایش تبخیر تبعات نسبتاً 
گسترده خشکسالی به بیش از 3.8 میلیون هکتار 
اراضی کشــاورزی در 24 استان است و پیش بینی 4 
میلیــون تن افت محصوالت باغی و زراعی در این 

سطح از اراضی شده است.
موسوی گفت: بررسی و برآورد اولیه از استان ها 
معــرف این واقعیت اســت کــه حــدود 478 هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی متأثر از کم بارشی، سطح 
غیرقابــل برداشــت و حــدود 3.2 میلیــون هکتــار 
ســطح مواجه با افت تولید خواهد داشت. به گفته 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
وزارت جهاد کشــاورزی از کل حدود 8.75 میلیون 
هکتار اراضی کشــاورزی ارزیابی اولیه شــده تا آخر 
بهمــن ســال گذشــته در 24 اســتان، 29 درصد آن 

بیمه بوده است.
یکی دیگــر از آثــار کاهش بارش هــا پیش بینی 
کاهش تولید علوفه در مراتع اســت که موسوی به 

آن اشاره می کند.
موســوی گفت: بر اســاس پیش بینی هــا گندم، 
جو، ســبزی، صیفی، نباتات علوفــه ای و دانه های 
روغنی بیشترین افت تولید به خاطر خشکسالی را 
دارد. همچنین اســتان های سیستان و بلوچستان، 
کرمانشاه، گلســتان، هرمزگان، کرمان و خوزستان 
اســتان هایی هســتند که بیشــترین خســارت تولید 

به خاطر کم بارانی را خواهند داشت.
ë کشت دیم در معرض خطر

 حمیدرضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک 
وزارت جهاد کشــاورزی نیــز در گفت و گو با »ایران« 
از وضعیت نامناســب کشــت دیم در اســتان های 
غربــی بویژه در کرمانشــاه و ایــالم به خاطر کاهش 
بــارش خبــر داد. جانباز افزود: در برخی اســتان ها 
ممکن است بارش های آخر فروردین یا دهه اول 
اردیبهشــت کم بارشــی ماه های گذشــته را جبران 
کند امــا در مناطق گرمســیری ایــن بارش ها اثری 
بر کشــت ندارد و کشــت دیم در این مناطق از بین 

رفته است.
مشکل اصلی کم بارشی در کشت دیم نمایان 
می شــود و در کشت آبی مشــکلی به خاطر کاهش 
بارش بــاران، اثر زیادی ندارد. در کشــور 8 میلیون 
هکتــار اراضــی کشــاورزی آبــی داریــم که بــه گفته 
مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
در 8 سال گدشته 2.5 میلیون هکتار از این اراضی 
تحــت آبیاری تحت فشــار، بارانی و قطــره ای قرار 
گرفتــه و 1.5 میلیــون هکتار هم تجهیز و نوســازی 
شــده و شــبکه های فرعــی در این اراضــی احداث 
شده است. به این ترتیب در چند سال اخیر تجهیز 
اراضی آبی، خسارات خشکسالی در اراضی دیم را 

تا حدودی جبران مافات کرده است.

جانباز افزود: برای کاهش خسارت خشکسالی 
در اراضــی دیــم اقدامــات دیگری مانند اســتفاده 
از کشــت مناســب هر منطقه، تعیین زمان کشت 
مناســب و تحویــل بذر اصالح شــده به کشــاورزان 
انجام شــده و این اقدامات از خطرات خشکسالی 
تا حدودی کم کرده اســت اما به هر حال در کشت 
دیــم مهم ترین عنصر بارش باران اســت و قطعاً 
کاهــش محصــول به خاطر خشکســالی در اراضی 

دیم اتفاق می افتد.
 او افزود: 200 هزار هکتار اراضی گرمســیری در 
غرب کشــور مجهز به سیســتم آبیاری نوین شــده 
کــه به ایــن ترتیب خطــری ایــن اراضــی را تهدید 
نمی کنــد. امــا در بیشــتر اراضــی در اســتان های 
آذربایجــان شــرقی و غربــی، زنجــان، کهگیلویــه 
و بویراحمــد، گلســتان، خراســان های رضــوی و 
شمالی، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان 
کشــت دیــم داریــم که هیــچ منبــع آبی بجــز آب 

بارندگی در اختیار ندارند.
جانباز گفــت: در این مناطق 8 تا 9 میلیون تن 
گندم دیم تولید می شــود که خشکســالی این عدد 
را بــه نصــف کاهش می دهــد. اما تولیــد گندم در 

اراضی آبی در حال رشد است.
به گفته جانباز در بهترین شــرایط بارشــی، 120 
تا 130 میلیارد متر مکعب آب از بارندگی حاصل 

می شود که 60 تا 70 میلیون متر مکعب به بخش 
کشــاورزی اختصــاص می یابــد بــه ایــن ترتیب در 
کشــت آبی خوشبختانه مشــکلی در تولید نداریم 
اما کشــت دیــم از خشکســالی های متعــدد متأثر 

شده است.
بــر اســاس آمــاری کــه مشــاور معاونــت آب و 
خاک ارائه کرد از مهر ســال گذشــته تا 20فروردین 
امســال 111 میلیمتر بارندگی داشتیم که نسبت به 
میانگین بلند مــدت 41 درصد کاهش بارش ثبت 
شــده اســت. این میزان در استان ها متفاوت است 
به طــوری که در کرمان بارش هــا در این بازه زمانی 
نسبت به بلند مدت کاهش 70 درصدی، سیستان 
و بلوچســتان کاهــش 93 درصــدی، کرمانشــاه 
کاهش 43 درصدی، آذربایجان شرقی کاهش 17 
درصــدی، آذربایجان غربی کاهــش 16 درصدی و 

اردبیل کاهش 10 درصدی بارندگی دارند.
جانبــاز گفــت: در اســتان های خنــک ماننــد 
اردبیل و آذربایجان های شرقی و غربی امیدواریم 
بارش های بهاری کمبود بارش ها را جبران کند اما 
در مناطــق دیگر بارش هــای آینده دیگر تأثیری بر 

کشت ندارد.
ë ادامه کم بارشی تا شهریور

رئیــس ســازمان هواشناســی هم بــا ارائــه آمار 
بــه  بارش هــا در کشــور نســبت  ارندگــی گفــت:  ب

میانگین بلند مدت 40 درصد کاهش داشته است. 
برای مثال در اســتان های کرمانشاه، چهارمحال و 
بختیــاری، فارس، لرســتان و ایالم تــا 20 فروردین 
100 میلیمتــر کاهــش بارش ثبت شــده اســت. در 
اســتان های جنوبی مانند سیســتان و بلوچســتان، 
هرمزگان، جنــوب فارس کاهش بــارش به میزان 
اســتان های دیگــر نیســت امــا تأمین آب ناشــی از 
بارش در این استان ها به کمتر از 90 درصد رسیده 
اســت که وضعیــت نامناســب را در این اســتان ها 

نشان می دهد.
تاجبخــش گفــت: در مجموع در هیچ اســتانی 
بــارش در حد نرمال یــا باالتر از نرمال نداریم و هر 
چند در اردیبهشــت بارندگی هــای خوبی خواهیم 
داشــت اما این بارندگی به هیچ وجه کمبود بارش 
را جبــران نمی کند و تا پایان ســال آبی در شــهریور 
وضعیت مناســبی برای تأمین آب ناشی از بارش 
نخواهیم داشت چون انباشتگی آب بارش بشدت 

کاهش یافته است.
تاجبخش گفت: امسال ســال خشکی را داریم 
و از ســال 70 تــا کنــون امســال جــزو 5 ســال دارای 

کمترین بارش ها است.
به گفتــه تاجبخــش چــون در ســال های 98 و 
99 بارش هــای خوبی در کشــور بوده ذخایر ســدها 
مناسب است اما مدیریت منابع آب برای مصارف 
شــرب، کشــاورزی و مصارف دیگر بســیار اهمیت 

دارد.
تاجبخــش گفــت: در مناطــق زاگــرس جنوبی 
و کارون به خاطــر وجــود ســدها ذخایــر آب خوبی 
از  ـم کــه بایــد مدیریــت شــود. تأمیــن آب  ـ داری
کشــورهای همســایه بخصــوص در جنــوب شــرق 
کشور، چشــم انداز خوبی ندارد و شرایط مساعدی 
در تأمین آب نداریم. امسال همچنین ذخیره آب 
ناشی از پوشش برف به خاطر کاهش شدید بارش 

برف ذخیره مناسبی نیست.
رئیس سازمان هواشناسی گفت: در بهمن ماه 
وضعیت آبی کشــور را به شورای عالی آب گزارش 
کرده ایــم تــا آنهــا برنامه مناســبی بــرای مدیریت 

مصارف منابع آب اجرا کنند.

نیم
تس
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گزارش »ایران« از سفره رمضان 1400

برای 30 روز، 2 میلیون و 600 هزار تومان کنار بگذارید
امکان پیگیری حقوقی قراردادهای خرید هواپیما 

وجود دارد
وزیــر راه و شهرســازی از امکان پیگیری حقوقی قراردادهــای خرید هواپیما 
از بویینــگ کــه با خــروج امریــکا از برجام متوقــف مانده، خبــر داد و گفت: 

بویینگ باید نسبت به قرارداد خود با )ایران ایر( پاسخگو باشد.
»محمــد اســامی« دربــاره اینکــه آیــا شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی در 
ســال جاری میادی قــرارداد خرید هواپیمــا با بویینگ را پیگیــری کرده اند، 
اظهار داشــت: ایران ایر و شرکت هایی که قرارداد داشته اند، به طور طبیعی، 

حقوقی دارند که طرف قرارداد باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
وی ادامــه داد: اگــر این شــرکت ها قــرارداد خــود را پیگیری کرده باشــند به 

لحاظ حقوقی کار درستی انجام داده اند./ وزارت راه و شهرسازی

 بازده نیروگاه های حرارتی ایران به ۳۹ درصد رسید
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولیــد نیروی برق حرارتــی گفت: بازده 
نیروگاه های حرارتی کشور برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران به 

رقم ۳۹ درصد افزایش یافت.
»محسن طرزطلب« افزود: بازده نیروگاه های حرارتی ایران پارسال با رشد 
بیش از چهاردهــم درصدی از ۳۸.۵۶ درصد به ۳۹ درصد افزایش یافت؛ 
رقمــی که بیشــترین میــزان افزایش ســاالنه بــازده نیروگاه هــای حرارتی در 
هشــت ســال اخیر بوده و موجب کاهش مصرف ۸۴۶ میلیون مترمکعب/

لیتر سوخت معادل در سال ۹۹ شده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه افزایــش چهاردهم درصــدی بــازده نیروگاه ها بیش 
از یــک درصد صرفه جویی ســاالنه ســوخت مصرفی نیروگاه هــا را به دنبال 
داشته اســت، خاطرنشــان کرد: صرفه جویی ساالنه ســوخت موجب ارزش 
افــزوده و حفــظ ســرمایه ملی می شــود، بــر این اســاس اجــرای اقدام های 
منجر به افزایش بازدهی با حمایت ها و مشــوق های دیده شده در ضوابط، 

مقررات و قوانین باالدستی از مهم ترین اهداف این شرکت است.
طرزطلــب، یکی از عوامل مهم دســتیابی به بازده یاد شــده را اجرای کامل 
برنامــه تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی دانســت و افزود: بعضــی واحدها 
در طــول بهره بــرداری دچار اشــکاالتی می شــوند که می تواند بر بــازده آنها 
تأثیرگــذار باشــد که ایــن محدودیت هــا در زمان اجــرای برنامــه تعمیرات 

واحدها رفع شده و کاهش بازده واحدها جبران می شود./ وزارت نیرو

 راه اندازی مؤسسه های اجاره داری حرفه ای

با هدف تنظیم بازار اجاره
معاون مســکن وزیــر راه و شهرســازی از راه اندازی شــرکت های اجاره داری 
حرفه ای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره 
در خــرداد ماه امســال خبر داد. »محمود محمــودزاده« درباره تنظیم گری 
بازار اجاره گفت: در ســال ســخت اقتصادی ۱۳۹۹ بــرای تعدیل بازار اجاره 
اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه 
مسکن کردیم که تا حدودی منجر به کنترل قیمت ها و تعدیل شرایط بازار 
شــد. معاون مسکن وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: امسال در صدد انجام 

یک اقدام سخت افزاری یعنی تأسیس مؤسسه های استیجاری هستیم.
وی از برنامــه دولت بــرای عملیاتی کــردن اجاره داری حرفــه ای خبر داد و 
گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و اکنون در کمیسیون های 
تخصصی دولت در حال بررسی است و امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت 
ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تأســیس مؤسســه 

دریافت کنیم./ایرنا

 خرمای مضافتی ماه مبارک رمضان تأمین است
رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: خرمای مضافتی کیفی ماه مبارک 

رمضان با قیمت مناسب در حال تأمین است.
»محســن رشــیدفرخی« افزود: بــا توجه به موجودی باالی خرمــا در انبارها 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته، این انجمن آمادگی تأمیــن و توزیع 
خرما در ماه رمضان سراســر کشــور را داشــته و کمبودی در این زمینه وجود 
ندارد. رئیس انجمن ملی خرمای ایران با تأکید بر اینکه مشکلی در تأمین 
خرمــای مــاه رمضان نداریــم، اظهار داشــت: مصرف خرمــا در ماه مبارک 

رمضان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کل مصرف ساالنه کشور است.
وی با بیان اینکه میزان تولید خرما ســال زراعی جدید تا اواخر شــهریورماه 
مشــخص می شــود، ادامــه  داد: طبق آمارهــا تولید خرما ســال زراعی ۹۸ - 
۹۹ یــک میلیــون و ۲۵۰ هــزار تن بوده اســت که به دلیل تحریم ها و شــرایط 
کرونایــی با کاهش صادرات روبه رو شــدیم، اما همین امــر بیانگر موجودی 

باالی خرما در انبارها است./ایرنا

 ضوابط زیست محیطی استقرار واحدهای صنعتی 
به نفع سرمایه گذاران اصالح شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت بهبود 
فضــای کســب وکار در افزایش رونق تولیــد، از اصاح ماده ۳ مقــررات و ضوابط 
اســتقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در بخش ضوابط محیط  زیستی 

به نفع سرمایه گذاران خبر داد.
»سعید زرندی« با تأکید بر اهمیت بهبود فضای کسب وکار، کاهش بوروکراسی 
اداری و تأثیر آن در افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید، توجه به آن را یکی از 

عوامل مهم در راستای تحقق شعار سال دانست.
وی گفــت: بر اســاس مقــررات و ضوابــط اســتقرار واحدهای تولیــدی، صنعتی 
و معدنــی، دســتگاه های صادرکننــده جــواز تأســیس مکلــف هســتند در زمــان 
صدور مجوز ســاخت، توســعه، تغییر خط یا محل واحد، اصاح و صدور پروانه 
بهره بــرداری ایــن واحدها، از اداره کل محیط زیســت اســتان مربوطه اســتعام 
کنند.معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت در ادامه بــا یادآوری اینکه پیشــتر 
ارزیابــی زیســت محیطــی و زون بندی شــهرک های صنعتــی به تأیید ســازمان 
محیط زیست کشــور رســیده اســت، تصریح  کرد: شرکت شــهرک های صنعتی 
با توجه به زون بندی مورد تأیید ســازمان محیط زیســت، زمین را به متقاضیان 
واگذار می کند.زرندی افزود: وزارت صنعت در راســتای مقررات زدایی و تسهیل 
در صدور مجوزهای کســب وکار، به دنبال این بود تا برای صدور جواز تأسیس به  
منظور اجرای طرح های جدید و توسعه واحدهای موجود در داخل شهرک های 
صنعتی، دیگر نیازی به اســتعام از ســازمان حفاظت محیط  زیســت نباشــد و 
این طرح، پارســال به صورت جدی از سوی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت./ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

  دعوت از صاحب نظران برای اعالم پیشنهادها 
به منظور رفع موانع تولید

مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســت های تجــاری وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت با اشــاره به برگزاری جلسات مستمر کارگروه بهبود فضای 
کســب وکار، از صاحب نظــران بــرای اعام پیشــنهادها و نظــرات برای رفع 
موانــع تولیــد دعــوت کرد.»احمد تشــکینی« با اشــاره به اســتمرار برگزاری 
جلســات هفتگــی در راســتای رفع مشــکات پیش روی فعــاالن اقتصادی، 
افــزود: در این راســتا از همه فعاالن بخش تولید و تجــارت، صاحب نظران 
و تشــکل های بخش خصوصی درخواســت می شــود چالش هــای مرتبط با 

وزارتخانه را اعام کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکه اصــاح فرایندها و حذف رویه هــای مخل حوزه تولید 
و تجارت در راســتای بهبود فضای کســب وکار در دستور کار قرار دارد، تأکید 
کــرد: شناســایی گلوگاه هــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت کــه منجر به 
کنــدی فعالیت هــا و بــروز نارضایتی هایی در ذی نفعان شــده و رفــع آنها با 

جدیت دنبال خواهد شد./ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بر
خ

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

چنــد روز دیگــر مــاه رمضــان آغــاز 
می شــود؛ در اکثــر کاالهــا شــاهد ثبــات 
عرضــه و قیمت هســتیم امــا در برخی 
از کاالها که در ســبد خانوار مردم نقش 
به هــر  دارنــد شــاهد کمبــود  ـی  پررنگـ
دلیلی هســتیم؛ اولین کاال روغن است. 
در قفسه فروشــگاه ها روغن وجود دارد 
امــا روغنــی نیســت کــه همیشــه مردم 
خریــداری می کردنــد. روغــن ســرخ 
کردنــی، روغــن ذرت و روغــن کنجد به 
وفور یافت می شــود اما قیمت های آن 
بســیار بــاال اســت. به گونــه ای کــه برای 
خریــد روغــن ذرت و کنجد بــه ازای هر 
لیتــر باید رقمی در حدود بیشــتر از 5۸ 
هزار تومان پرداخت کرد. این در حالی 
اســت که گران ترین روغــن آفتابگردان 
بــرای خانوارهای ایرانی ۱۸ هزار تومان 

است.
کاالی دیگــر که سیاســتگذاران برای 
آرامش آن باید برنامه ریزی دقیق تری 
داشــته باشند، مرغ است. هفته گذشته 
با عرضه گسترده مرغ، بازار تا حدودی 
آرام شــد و قیمــت مــرغ کامــل کــه در 
هــر کیلــو از ۳6 هــزار تومــان فراتر رفته 
بــود فروکــش کــرد و بــه عــدد ۲6 الــی 
۲7 هــزار تومــان در هــر کیلو رســید. اما 
این موضــوع زیاد تاب نیــاورد و دوباره 
قیمت هــا افزایــش پیدا کــرد و در عین 
حــال در اکثــر مرغ فروشــی ها خبری از 

فروش مرغ نیست.
از  یکــی  ن  ا ی د ع ـ ـ س ا  ـ ـ ض ر ج  ا ـ ـ ح
پروتئینــی در  ای  ـ کاالهـ ندگان  ـ فروشـ
شــرق تهران اســت. او در پاسخ به این 
سؤال که چرا در یخچال مرغ نیست به 

»ایــران« گفت: »قیمت مــرغ در مراکز 
توزیــع ماننــد میــدان بهمــن افزایــش 
پیــدا کرده اســت؛ اگر مــا با قیمــت باال 
مــرغ خریــداری کنیــم امــکان عرضــه 
نخواهیــم داشــت چــرا کــه بازرســی 
ســازمان حمایت و تعزیرات حکومتی 
اصــرار دارنــد کــه مــرغ باید بر اســاس 
قیمــت مصوب دولتی هر کیلو ۲4 هزار 
و ۹۰۰ فروختــه شــود. از همیــن رو مرغ 
نمی خریم تا مشــمول جریمه ســنگین 

نهادهای نظارتی نشویم.«
او ادامه داد: »روزانه تعداد کثیری 
از مــردم بــرای خریــد مــرغ مراجعــه 
می کننــد کــه مجبور هســتیم بــه همه 
آنها توضیح دهیم که چون مرغ گران 
شــده اســت و نمی توانیــم بــا قیمــت 
خریداری شــده عرضه کنیم؛ به ناچار 
تــا اطــاع ثانــوی تنهــا عرضه کننــده 
ـن  یـ ـم بود.«ا ـز خواهیـ گوشــت قرمـ
فروشــنده مــرغ گفت: »اگــر بخواهیم 
مــرغ بفروشــیم حداقــل قیمــت آن 
هــر کیلو ۳6 هــزار تومــان خواهد بود؛ 
چــرا کــه اکثــر توزیــع کننــدگان مــرغ 
کامــل را به ما ۳۱ الــی ۳۲ هزار تومان 
می فروشــند.«در حالــی که شــمارش 
معکــوس بــرای مــاه رمضــان آغــاز 
شده اســت وزارت صمت می گوید ما 
آمادگــی بــرای عرضــه انــواع کاالها را 
داریم و مردم به طــور قطع در تأمین 

کاال با کمبود مواجه نمی شوند.
ë برنامه ریزی برای 4 کاال

صدیــف بیــک زاده مدیــرکل دفتــر 
امــور بازرگانــی وزارت صمــت به شــاتا 
گفته اســت: »۱۸۰ هــزار تن روغن برای 
مصرف ماه رمضــان خانوارها، اصناف 
و صنایــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، 

اســتان ها  توزیــع روغــن میــان  میــزان 
بــر اســاس ضریــب جمعیــت، میــزان 
مصــرف و نیاز تقســیم بندی شــده و در 
اختیــار کارگــروه تنظیــم بازار اســتان ها 
قرار گرفته اســت و آنهــا این موضوع را 

مدیریت می کنند.«
او تأکیــد کــرد: »بــرای تأمین شــکر، 
گوشــت گــرم، گوشــت منجمــد و برنج 
برنامه ریزی هایــی انجــام شــده اســت 
کــه در ماه رمضان با کمبــود آن مواجه 

نشویم.«
ë  مــرغ مخفیانــه بــا قیمت بــاال عرضه

می شود
یکــی از اعضــای ســتاد تنظیــم بازار 
کــه خواســت نامــش عنــوان نشــود بــه 
»ایران« گفــت: »وزارت صمــت اکنون 
کمترین مداخلــه را در موضوع تنظیم 
بــازار مــرغ دارد و تمام امــور مربوط به 
آن توسط قرارگاه ساماندهی بازار مرغ 
دنبال می شــود؛ آنگونه که عنوان شــده 
بزودی بازار مرغ در تمام استان ها آرام 
خواهد شــد و دیگر مــردم با قیمت باال 

مرغ خریداری نخواهند کرد.«
او با بیان اینکه سازمان های نظارتی 
به صورت گسترده مراکز توزیع و عرضه 
مــرغ را رصــد می کنند تــا گرانفروشــی 
صورت نگیرد، اظهارداشــت: »با  وجود 
تمام این نظارت ها برخی ها به صورت 
مخفیانــه مــرغ را با قیمت بــاال عرضه 
می کنند.« این عضو ســتاد تنظیم بازار 
اظهارداشــت: »بــه انــدازه کافــی مــرغ 
وجــود دارد و هیــچ کمبــودی در ایــن 
خصــوص وجــود نــدارد لذا بایــد مراکز 
تولیــد و عرضــه بیش از گذشــته به هم 
نزدیک تــر شــوند تــا در میانه هــای راه 

مرغ ها به مسیرهای دیگر نروند.«

ë مسیرهای انحرافی مرغ
در ایــن میــان علی صفــر ماکنعلــی 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی گفتــه بود 
کــه فقط در یک روز ســه میلیون و ۸۵۱ 
هــزار و ۸۲ قطعــه مــرغ کشــتار و هفت 
هزار و ۱۴۲ تن گوشت مرغ گرم به بازار 
عرضه شــد. ایــن امر نشــان می دهد با 
وجود افزایش عرضه هنوز مســیرهایی 
وجــود دارد که اجــازه نمی دهد مرغ به 

مصرف کنندگان واقعی برسد.
ë 1400 سفره رمضان 

بــا وجود تمام چالش هــا و کمبودی 
کــه در بــازار وجــود دارد در این گزارش 
 ۱4۰۰ رمضــان  ســفره  اهیــم  و خ ی  م
یــک  کــه  ببینیــم  و  کنیــم  را محاســبه 
خانــواده 4 نفــره کــه درآمــد معمولــی 
دارد بــرای ۳۰ روز چقــدر بودجــه بایــد 
کنــار بگــذارد. قیمت هایی کــه در ادامه 
گــزارش می آیــد بر اســاس قیمت های 

متوســط بازار)میانگیــن قیمت بــازار و 
فروشــگاه های ســطح شــهر( است و به 
طــور قطــع کاالهــای مصرفی مــردم با 

قیمت باالتر و کمتر یافت می شود.
بر اســاس محاســبه روزنامه ایران در 
این مــاه یــک خانــواده 4 نفــره ۲.5 کیلو 
گوشــت چرخ کرده استفاده می کند که با 
قیمــت هر کیلو ۱۲۱ هزار تومان باید ۳۰۲ 
هــزار و 5۰۰ تومــان هزینــه کند.گوشــت 
گوســفند تیکــه ای هم با قیمــت هر کیلو 
۱۸5 هــزار تومــان بــرای خانــواده ایرانی 
۲77 هزار و 5۰۰ تمام خواهد شــد. البته 
به شــرط آنکــه تنهــا ۱.5 کیلــو خریداری 
کنند. در ماه رمضان سه قلم کاال در سفره 
اکثر خانوارهای ایرانی یافت می شود. اول 
حلیم اســت که اگــر هر کیلوگــرم آن ۲5 
هــزار تومــان باشــد بــرای ۳۰ روز حداقل 
4 کیلــو خریداری که قیمــت آن ۱۰۰ هزار 

تومان تمام می شود.

زولبیا و بامیه هم برای خانواده های 
 ۱۰7 حــدود  ت  د ـ ـ م ن  ـ ـ ی ا ر  د ی  ـ ـ ن ا ر ی ا
هــزار تومــان می شــود.از آنجــا کــه اکثر 
خانواده هــا آش مورد نیــاز خود را تهیه 
می کنند به تفکیک هزینه آن در جدول 
محاسبه شده اســت.با توجه به جدول 
پیش رو و محاسبات دقیقی که صورت 
گرفته است اگر خانواده 4 نفره با هزینه 
معقول بخواهد ۳۰ روز را پشت بگذارد 
بایــد در حدود ۲ میلیــون و 57۰ هزار و 

65۰ تومان هزینه کند.
توضیــح جــدول: قیمــت کاالهــای 
عنــوان شــده میانگیــن قیمــت بــازار و 
فروشــگاه های ســطح شــهر اســت و به 
طــور قطــع کاال ارزان تــر و گران تــر هــم 
وجــود دارد؛ محاســبه صــورت گرفتــه 
برای خانواده 4 نفره با ســطح درآمدی 
متوســط اســت. )قیمت هــا بــر مبنــای 

تومان است(

گروه اقتصــادی/ بر اســاس آخرین 
تصمیمــات و مصوبــات شــورای عالی 
بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع 
عمومــی عــادی بــه طــور فوق العــاده 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتان ها 
ـا دســتور انتخــاب اعضــای هیــأت  بـ
مدیــره به صــورت الکترونیکی در نیمه 
اول اردیبهشــت ســال جاری تــا نیمــه 
اول خــرداد مــاه در تمامــی اســتان ها 
برگزار می شــود. نکتــه قابل توجه آنکه 
مشــموالن بایــد بــرای شــرکت در این 

انتخابات حتماً سجامی شوند. 
از ســوی دیگر افرادی کــه متقاضی 
عضویــت در هیــأت مدیــره شــرکت ها 
ـاه  ۲۸ فروردیــن مـ ـا  هســتند بایــد تـ
نســبت به ثبت نام در سامانه »ستان« 
اقــدام کننــد. در همیــن راســتا دیــروز 
در محــل وزارت اقتصــاد و دارایــی 
نشســت خبــری بــا موضــوع انتخابات 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
ســهام عدالــت برگــزار شــد. »حســین 
فهیمی« ســخنگوی آزادســازی ســهام 
عدالــت بــا حضــور در ایــن نشســت 
گفــت: بعد از آنکه در مرحله نخســت 
ســهامداران روش هــای مســتقیم و 
غیــر مســتقیم اداره ســهام عدالــت را 
انتخاب کردنــد، در مرحله دوم حدود 
۱۹ میلیون نفر توانســتند معاماتشان 
ـوم  ـه سـ ـد، در مرحلـ ام دهنـ ـ انجـ را 
شــرکت های ســرمایه گذاری استانی به 
لحاظ ساختار ســرمایه تجدید ساختار 
ـورس و  بـ امانه های  ـ ـدند و در سـ شـ
ســپرده گذاری مرکزی ثبت شــدند، در 
مرحلــه چهــارم امــکان معاملــه آنها 
فراهــم شــد و در نهایــت در آخریــن 
روزهای ســال ۹۹ توزیع سود مشموالن 
نیــز انجام شــد و برای نخســتین بار در 
ســهام عدالت، توزیع ســود بر اســاس 
تعــداد ســهامی کــه هــر ســهامدار در 
روش مســتقیم یا غیر مستقیم داشت 
ســود بــه آن تعلق گرفــت و ۵۰ درصد 
از ســود در حســاب مشــموالن ســهام 

کارســازی شــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
اکنون وارد ششــمین مرحله آزادسازی 
ســهام عدالت شــده ایم که با برگزاری 
مجامــع الکترونیکی و انتخاب اعضای 
هیأت مدیره ســازماندهی شرکت های 
سرمایه گذاری استانی این بار به لحاظ 
مدیریتــی صورت می گیرد تا مدیریت، 
مالکیــت و انتقــال دارایی هــای ســهام 
عدالــت بــه مشــموالن ســهام عدالت 
واگذار شــود. فهیمــی گفــت: اکنون در 
مرحله حساس طرح آزادسازی سهام 
قــرار داریــم کــه بایــد اعضــای هیــأت 
مدیره این شــرکت ها انتخاب شــوند و 

مدیریت دارایی ها را برعهده بگیرند.
ë شرایط انتخابات

به گزارش ایرنا سخنگوی آزادسازی 
ســهام عدالت درباره شرایط ثبت نام 
متقاضیــان بــرای عضویــت در هیأت 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  ــره  ی د م
استانی ســهام عدالت، گفت: عده ای 
به عنوان افــراد متخصــص، مدیریت 
ایــن دارایی هــا را بــر عهــده می گیرند 
کــه از طریــق مــردم انتخــاب خواهند 
شــد. وی ادامــه داد: تاکنون در کشــور 
شــاهد مشــارکت های جمعــی زیادی 
برای فعالیت های مذهبی و سیاســی 
بوده ایــم امــا انتخابــات شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی بزرگتریــن و 
اولین مشــارکت میلیونــی مردم برای 
یــک فعالیــت اقتصــادی محســوب 
ه  ـ ینکـ ا ان  ـ ـ بی ا  ـ ـ ب ـی  ود. فهیمـ ـ می شـ
انتخابات با حضور ۳۰ میلیون نفر در 
۳۱ استان و با زمان بندی های متفاوت 
برگــزار می شــود، افــزود: آنچــه  برای 
انتخــاب مدیــران صــورت می گیــرد، 
ع  ـ ـ م ج م ن  ا و ـ ـ ن ع ت  ـ ـ ح ت ی  ـ ـ ع م ج م
عمومی عادی به صــورت فوق العاده 
ویــژه انتخــاب اعضــای هیــأت مدیره 
این شرکت ها است و در شرایط فعلی 
تاریــخ انتخابــات به صــورت اجمالــی 
بــرای نیمــه نخســت اردیبهشــت ماه 
تــا نیمــه نخســت خــرداد مــاه اعــام 

شــده اســت. ســخنگوی آزادســازی 
ســهام عدالت گفت: نخستین شرط، 
ســابقه تحصیلی و مدرک کارشناسی 
از یکــی دانشــگاه های معتبــر اســت 
تــا از ایــن طریق امــکان مشــارکت در 
ایــن فعالیــت را داشــته باشــند. وی 
اظهــار داشــت: رشــته تحصیلــی آنها 
بایــد مرتبط بــا مدیریت یک شــرکت 
ســرمایه گذاری باشد که ترجیحاً رشته 
مدیریــت مالــی، حســابداری، حقوق 
و اقتصــاد در اولویــت قــرار دارنــد و 
دیگر رشــته ها بایــد از ســوابق اجرایی 
برخوردار باشــند. فهیمی یادآور شــد: 
ثبت نام افراد با توجه به شرایط حاکم 

در کشــور به صــورت الکترونیکــی و از 
طریق ســامانه ســتان انجام می شود، 
همچنیــن در مراکــز اســتان ها هــم 
می تواننــد از طریق مراجعه حضوری 
بــه ادارات کل امــور اقتصادی اســتان 
اقــدام بــه ثبت نــام کننــد. ســخنگوی 
آزادسازی ســهام عدالت خاطرنشان 
کرد: بر اساس آخرین مصوبه شورای 
عالــی بــورس در هفتــه گذشــته، ایــن 
امکان فراهم شد که کمیته صاحیت 
از یــک کمیتــه بــه ۱۰ کمیتــه افزایــش 
پیــدا کند تا در یــک دوره زمانی خیلی 
کوتاه تــر این بررســی صاحیت انجام 

شود.

ë تعیین تکلیف سهام عدالت متوفی
وی در ادامــه ایــن جلســه از تعیین 
تکلیف ســه میلیــون ســهامدار متوفی 
ســهام عدالت خبــر داد و افــزود: قدم 
نخســت بــرای تعییــن تکلیــف ســهام 
بــه  ـت متوفــی، مراجعــه وراث  لـ عدا
مراجــع قضایــی بــرای گرفتــن گواهی 
حصــر وارثــت اســت. فهیمــی اظهــار 
داشــت: بســیاری از مشــمولین در این 
مرحله قرار دارند و تاکنون فقط تعداد 
کمــی از وراث اقــدام بــه اخــذ گواهــی 
حصر وراثــت کرده اند، هنــوز به لحاظ 
قانونــی وراث آنهــا بــرای ما مشــخص 
نیســت و فقــط حــدود ۱۲۰ هــزار نفــر 
مراجعــه کرده اند و ســهام متوفیان به 
وراث منتقــل شــده اســت. ســخنگوی 
آزادســازی ســهام عدالــت گفــت: بــا 
توجه به شــرایط کرونا در کشــور تاش 
کردیم تا مراجعه حضوری برای وراث 
را از بیــن ببریــم و الزمــه آن ایــن بــود 
کــه ســرویس های اجرایی فراهم شــود 
تــا بــدون مراجعه مــردم، ســهام را به 
وراث انتقــال دهیم که به لحاظ قانونی 
تــا کنــون ایــن اقــدام صــورت نگرفتــه 
اســت. فهیمــی با بیــان اینکــه به دلیل 
شرایط کرونایی تاش کردیم مراجعه 
ـار  از بیــن ببریــم، اظهـ ـوری را  حضـ
داشــت: وراث افــراد متوفــی در ایــن 
مرحله امــکان مشــارکت در انتخابات 
شــرکت های اســتانی ســهام عدالت را 
نخواهند داشــت. به اســتثنای بیش از 
۱۰۰ هزار نفری که اقدام کردند و سهام 

به وراثشان منتقل شده است.
ë  تفکیک برگزاری انتخابات دو اســتان

البرز و تهران
ســهام  آزادســازی  ــخنگوی  س
عدالــت بــه مطرح شــدن مســائلی در 
اســتان  انتخابــات دو  تفکیــک  زمینــه 
البــرز و تهــران اظهــار داشــت و افزود: 
اســتان های تهــران و البــرز از یکدیگــر 
ایــن  انتخابــات  و  ــدند  ش ک  ـ ـ ی ک ف ت
به صــورت جداگانــه  ـم  هـ تان  ـ اسـ دو 

برگــزار می شــود. مدیرعامــل شــرکت 
ـزی خاطرنشــان  ـپرده گذاری مرکـ سـ
کرد: مجمع اول ۱۴ اســتان در ســال ۹۹ 
برگزار شــد اما حد نصــاب الزم در این 
مجامــع حاصل نشــده و مجمــع دوم 
با هر تعداد ســهامدار برگزار می شــود. 
وی به احراز هویت ســهامداران اشــاره 
کرد و ادامه داد: همچنان امکان احراز 
هویــت و ســجامی شــدن به صــورت 
حضوری وجود دارد و افراد با مراجعه 
ـخوان  پیشـ ر  ـ ـ ت و دفا ا  ـ کارگزاری هـ به 
می تواننــد اقدام به احــراز هویت کنند 
اما با توجه به وجود شرایط کرونا احراز 
هویــت حضــوری را بــه ســهامداران 

پیشنهاد نمی کنیم.
ë  ســهام ســرمایه گذاری  ــرکت های  ش

عدالت به مثابه بازوی توسعه استان ها
دهقــان  »محمدعلــی  نیــن  چ م ه
دهنــوی« رئیــس ســازمان بــورس نیز 
در ایــن نشســت خبــری بــه اهمیــت 
اســتانی  ســرمایه گذاری  ی  ا ه ت  ک ر ـ ـ ش
اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه بــاال 
بودن تعداد ســهامداران غیرمستقیم 
کــه نزدیک بــه ۳۰ میلیون نفــر بودند، 
زمانــی کــه دارایی هــا در ایــن شــرکت 
قــرار گرفتنــد بــه شــرکت های بزرگــی 
تبدیــل شــدند و ارزش شــرکت ها بــه 
دو هــزار میلیــارد تومــان در برخــی از 
اســتان های کوچک تا ۳۰ هزار میلیارد 
تومــان در اســتان های بــزرگ رســید. 
دهقــان دهنــوی افــزود: بــا توجــه بــه 
چنین وضعــی این شــرکت ها نیازمند 
هیأت مدیره هایی هســتند کــه بتوانند 
ـرکت ها  یــن شـ ا ـه مدیریــت  بـ ادر  ـ قـ
باشــند. رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار خاطرنشــان کرد: شــرکت های 
ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت 
باید بازوی توسعه استان خود باشند تا 
ضمن مدیریت دارایی مردم، از محل 
ســودآوری این شرکت ها دارایی جدید 
ایجاد و در پروژه های توسعه آن استان 

سرمایه گذاری کنند.

در نشست خبری با موضوع انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مطرح شد

تعیین تکلیف سهام عدالت درگذشتگان

صدورکارت اعتباری سهام عدالت تا آخر اردیبهشت
عبــاس معمارنژاد - معــاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزیــر اقتصاد نیــز درباره آخریــن وضعیت بانک های ارائــه دهنده کارت 
اعتبــاری ســهام عدالــت در گفــت گویــی بــا ایســنا گفــت: در ایــن راســتا 
مصوبه ای از ســوی دولت آماده شــده اســت که به جــز بانک های ملی و 
تجارت باید بانک های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت 
مشــارکت کنند. به گفته او، تا اردیبهشــت سال جاری، سایر بانک ها نیز به 
صدور کارت اعتباری ســهام عدالــت ورود خواهند کرد. معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی درباره پرداخت ســود ســهامداران وابســته بانک های 
نظامی ادغام شده در بانک سپه نیز اظهار کرد: ارزش گذاری انجام شده 
اســت اما اکنون در حال بررســی و راستی آزمایی ارزش گذاری هستیم که 
سازمان حسابرسی در حال انجام این کار است و هنوز نهایی نشده است.

ش
بر

۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق از نیروگاه های تجدیدپذیر حاصل شد
آخرین گزارش ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
بــرق ایــران نشــان می دهــد، میــزان بــرق تولیــد شــده از 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور و بهره وری برق در اســفند 

سال گذشته نزدیک به ۸۹ میلیون کیلووات ساعت رسید.
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهره وری بــرق ایران در 
گزارشی آخرین وضعیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در اسفندماه ۹۹ را منتشر کرده که نشان دهنده صرفه جویی 

۱۹ میلیون لیتری در مصرف آب است.
ایــن گزارش می افزاید: در این مدت اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیــر، صرفه جویــی معادل ۲۵ میلیــون مترمکعب 

گاز طبیعی در بر داشته و توانسته مانع از انتشار ۵7هزارتن 
گاز گلخانــه ای شــود. همچنیــن اســتفاده از این نــوع انرژی  
مانــع از انتشــار آالینده هــای محلی به میزان ۴۰۰ تن شــده 
اســت. ســهم انــواع نیروگاه هــای انــرژی  تجدیدپذیــر در 
اســفندماه بــه عــدد ۹۲۰ هــزار و ۲۶۰ مــگاوات بــرق رســید 
کــه در ایــن بیــن ســهم نیروگاه هــای بــادی ۳۱7 مــگاوات، 
نیروگاه هــای خورشــیدی ۴۵۲.7۵ مــگاوات، نیروگاه هــای 
ـی  آبـ ـای برق  ـگاوات، نیروگاه هـ ۱۰.۵۶ مـ زیســت توده 
کوچــک ۱۰۵.۶۵مــگاوات و ســهم بازیافت تلفــات  حرارتی 

۱۵.۱مگاوات بوده است./ وزارت نیرو

برخورد با واحدهای صنفی متخلف در اجرای محدودیت های کرونایی تشدید می شود
اتاق اصناف ایــران اطاعیه ای درباره ضرورت تشــدید 
برخــورد قانونــی بــا واحدهــای صنفــی متخلــف در 
 اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه بــا کرونا 

منتشر کرد.
در ایــن اطاعیــه آمده اســت: همان گونه کــه به کرات از 
ســوی اتــاق اصنــاف ایــران، رعایــت دســتورالعمل ها و 
رویه های اجرایی بهداشتی مختص اصناف و واحدهای 
صنفــی در دوران پاندمــی ویــروس کوویــد۱۹ در کشــور 
اطاع رســانی و مورد تأکید واقع شــد و با مشــارکت باال، 
تمکین و مســئولیت پذیری درخــور توجهی در همراهی 

بــا حاکمیت در این زمینــه روبه رو بوده ایــم، با توجه به 
شــروع مــوج چهارم همه گیــری بیماری کرونا در کشــور 
و مواجهــه بــا گونه هــای جهش یافته این ویــروس الزم 
اســت خانواده بــزرگ اصناف از تصمیمات ســتاد ملی 
مدیریــت بیماری کرونا تمکین کرده تا مشــمول ۱۵ روز 

پلمب در شهرهای قرمز و نارنجی نشوند.
ضروری اســت تشــکل های صنفــی در تشــدید نظارت، 
بازرســی و برخوردهــای قانونــی از صبــح شــنبه مــورخ 
۲۱فروردین مــاه ۱۴۰۰ با متخلفان اهتمــام ورزند./ اتاق 

اصناف ایران



قهرمــان  و  مهابــاد  زیســت  محیــط  پــدر  مهابــاد- 

تاالب های ایران درگذشت.
»سیدهاشم خاتم پور« قهرمان تاالب های ایران که از 
او به عنوان پدر محیط زیســت مهاباد نیز یاد می شود، 
روز گذشــته پــس از یــک دوره بیمــاری در ســن ۸۵ 

سالگی درگذشت.
بــه گــزارش ایرنــا، سیدهاشــم خاتم پــور که مؤســس 
نخســتین تعاونی حفاظت از محیط زیســت کشور در 
مهابــاد نیــز بــود، متولد ســال ۱۳۱۵ این شهرســتان و 
یکــی از هواداران برجســته و از فعاالن محیط زیســت 

و منابع طبیعی آذربایجان غربی به شمار می رفت.
اقدامات زیست محیطی و تالش های شبانه روزی وی 
در جهت حفاظت، احیا و بهبودی تاالب های اقماری 
پارک ملی دریاچه ارومیه بخصوص تاالب های »کانی 
بــرازان« همچنیــن خدمــات ارزنــده به تنوع زیســتی 
آنها، ارتباط تنگاتنگ با اداره حفاظت محیط زیســت 

برای صیانت از عرصه های زیست محیطی و تاالب ها 
و تالش در بخش گردشــگری و طبیعت گردی باعث 
شــد تا وی در ســال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین شهروند 
مهابــادی از ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 

به عنوان قهرمان تاالب های ایران معرفی شود.

زاهــدان- محمد فرتــوت عنایت: در 

حالی فروردین سال گذشته سیستان 
و بلوچســتان بهترین دریافت کننده 
بارش کشور در زمستان اعالم شد که 
حاال یک ســال پــس از آن همه باران 
رؤیایــی، آســمان آنقدر کــم بارید که 
ایــن اســتان بــا 5.2 میلی متــر باران 
بارش تریــن  کــم  اخیــر،  روز   200 در 
اســتان کشــور نام گیرد و خشک ترین 
نیم ســال نخســت ســال زراعی را در 

50سال اخیر خود ثبت کند.
ایــن کــم بارشــی تنها محــدود به 
سیستان و بلوچســتان نمی شود چرا 
که خشکســالی دامن اکثر نقاط کشور 
را گرفتــه و همــه ۳۱ اســتان کشــور با 
میــزان مختلفــی از کاهــش بارندگی 
مواجــه هســتند. بر اســاس آمارهای 
هواشناســی، میزان بارش های کشور 
زراعــی  ســال  ابتدایــی  روز   200 در 
بیش از 40 درصد نســبت به شــرایط 
یافتــه و چشــم انداز  نرمــال کاهــش 
پیــش رو بــا توجــه به در پیــش بودن 
 فصــل گرم ســال اصاًل خــوب برآورد 

نمی شود.
در این بین سیســتان و بلوچستان 
بــه  پیــش  ســال  یــک  درســت  کــه 
لطف بارش هــای زمســتان، بهترین 
دریافت کننده بارش کشــور شــد و در 
صــدر جــدول تغییرات بارش کشــور 
قــرار گرفــت، اوضــاع خوبی نــدارد و 
شرایط اش ۱۸0 درجه با پارسال فرق 
کرده اســت. این اســتان هم بدترین 
دریافــت کننده بارش کشــور شــده و 
هم کم بارش ترین استان کشور لقب 

گرفته است.
کل  اداره  اعــالم  اســاس  بــر 
هواشناســی سیســتان و بلوچســتان، 
بارش هــای پاییــز و زمســتان امســال 
این اســتان آنقدر کاهش یافته که در 
کمترین میزان در نیم قرن اخیر قرار 
دارد. بنابــر آمارهــا این خشــک ترین 

زراعــی  شــش ماهــه نخســت ســال 
استان در 50 سال اخیر است.

ë  رکورد جدید کم بارشــی سیستان و

بلوچستان 62 درصد کمتر از قبل

مدیــرکل  حیــدری  محســن 
هواشناسی سیســتان و بلوچستان در 
این بــاره به خبرنگار »ایــران« گفت: 
زمســتان پربارش تریــن فصل ســال 
در اســتان است و ســاالنه بیش از 59 
میلــی متــر )5۸ درصــد( از بارش ها 
در ایــن ماه می بارد اما امســال تمام 
بارش هــای ایــن فصل حتــی به نیم 

میلی متر هم نرسید.
اینکــه  یعنــی  ایــن  افــزود:  وی 
میــزان بارندگی های این ماه اســتان 
نســبت به شــرایط نرمال بیش از 99 
درصــد کاهــش یافته اســت. در واقع 
هیچــگاه در 50 ســال اخیر وضعیت 
بغرنــج  اینقــدر  اســتان  بارش هــای 

نشده است.
سیســتان  هواشناســی  مدیــرکل 
ابتــدای  از  داد:  ادامــه  بلوچســتان  و 
ســال زراعــی یعنــی مهرمــاه تاکنون 
نیــز تقریبــاً اوضــاع همین طــور بوده 

اســت به طوری که از ابتدای این ماه 
تاکنــون تنها 5.2 میلی متــر باران در 
استان باریده که کم بارش ترین پاییز 
و زمســتان اســتان در 50 ســال اخیــر 

به شمار می رود.
میــزان  کــرد:  اضافــه  حیــدری 
کاهــش بارش هــای پاییز و زمســتان 
از 62 درصــد  امســال اســتان بیــش 
کمتر از رکورد قبلی است که ۱۷ سال 
قبــل یعنــی ۱۳۸2 بــا میــزان حدود 

۱4میلی متر ثبت شده است.
میانگیــن  طــور  بــه  افــزود:  وی 
متــر  میلــی   ۷2.2 حــدود  ســاالنه 
بــارش اســتان در فصل هــای پاییــز و 
زمستان می بارد، این در حالی است 
که امســال مجمــوع بارش زمســتان 
اســتان حتــی به نیــم میلــی متر هم 
 99.۳ کاهــش  بــا  اســتان  و  نرســیده 
میلــی متــری نســبت بــه بلندمــدت 

مواجه شده است.
مدیــرکل هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان اضافه کرد: ۱۱ شهرستان 
ســراوان،  »چابهــار،  شــامل  اســتان 
ســرباز، زهک، مهرســتان، نیکشــهر، 

کنــارک، قصرقنــد، فنــوج، دلــگان و 
ســیب و ســوران« زمســتان امسال را 
بدون باران به پایان رســاندند که این 
»بی بارشــی« مطلق در یکی دو دهه 
اخیــر در اکثر ایــن مناطق بی ســابقه 

بوده است.
حیدری تصریح کرد: این شــرایط 
ســبب شــد تا سیســتان و بلوچستان 
در زمســتان گذشــته بدترین شــرایط 
بارشــی کشــور را بــه خــود اختصاص 
دهد و بیشــترین کاهــش بارندگی در 
بین ۳۱ اســتان کشــور را با بیش از 99 

درصد کاهش ثبت کند.
ë  200 روز اخیــر بــه انــدازه بیابان هم

باران نبارید

وی بــا بیــان اینکه در حــدود 200 
روز اخیــر حتی به انــدازه یک منطقه 
نداشــتیم،  بارندگــی  هــم  بیابانــی 
گفت: بیابان به مناطق خشکی گفته 
می شــود که بارندگی ساالنه آن کمتر 
از ۵0 میلی متر اســت و گاهی ممکن 

است هیچ بارانی در آن نبارد.
مدیــرکل هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان با اشــاره به خشک شدن 

جازموریــان  و  هامــون  تاالب هــای 
گفت: این تاالب ها به دلیل کم بارشی 
شــدید اســتان بــه طور کامل خشــک 
شــده و تبدیــل بــه بیابــان شــده اند. 
حیدری افزود: کاهــش بارندگی های 
امســال عــالوه بــر مشــکالت زیســت 
محیطی کــه برعرصه های شــهری و 
مناطق طبیعی اســتان وارد می کند، 
موضوع تأمین آب برای کشاورزی را 
نیز تحت تأثیر قرار می دهد به طوری 
که اگر مدیریت منابع و صرفه جویی 
در دســتور کار قــرار نگیرد، با مشــکل 

مواجه خواهیم شد.
بحــران  مدیریــت  ســتاد  عضــو 
سیستان و بلوچســتان افزود: کاهش 
بارندگی و خشــک شــدن تاالب های 
استان سبب فعال شدن چشمه های 
گرد وغبار شــده اســت به این معنی 
که امسال گرد وغبار بیشتری مناطق 
مختلف اســتان بویژه شهرستان های 
مناطــق  و  زاهــدان  اســتان،  شــمال 
شرقی و غربی استان را فرا می گیرد.

 حیــدری ادامــه داد: به طور مثال 
اواخر اســفند گذشــته به سبب وزش 
باد شــدید و گردوغبار میزان غلظت 
ذرات معلــق در هــوای زاهــدان بــه 
بیــش از 40 برابــر حــد مجاز رســید و 
برخی از محورهای مواصالتی استان 

مسدود شد.
شــرایط  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
تاالب ها درحالی اســت که بهار سال 
تــاالب   درصــد   ۱00 حــدود  گذشــته 
درصــد   50 از  کمتــر  و  جازموریــان 
تــاالب هامون آبگیری شــده بــود اما 
خروجــی  آخریــن  اســاس  بــر  حــاال 
ماهواره لندست، هر دو این تاالب ها 
به طــور کامــل خشــک شــده اند که با 
خشــک شــدن آنهــا دودکــش غبــار 
انتظــار  و  شــرق کشــور فعــال شــده 
می رود پدیده های خاکدار با افزایش 

قابل توجهی همراه باشد.

ان
یر

ر ا
ن د

یرا
ا تاالب های هامون و جازموریان به بیابان تبدیل شد

ثبت کم بارش ترین پاییز  و زمستان سیستان  و  بلوچستان در 50 سال اخیر

 یکشنبه 22 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7600        

http:// irannewspaper.ir

editorial@iran-newspaper.ir

درآمد نوروزی موزه های ایران صفر شد
مدیــرکل موزه هــا اعــالم کرد:  بــرآورد ما ایــن بود که 
درآمــد موزه هــا در ســال ۱۴00 حــدود ۳00 میلیــارد 
تومان باشــد که البته روی گردشــگر خارجی حســاب 
کرده ایــم، امــا با توجه به بســته بــودن مرزها به روی 
قابــل  بــه عــدد  ایــن درآمــد  گردشــگران خارجــی، 
مالحظه ای نمی رسد. در نوروز هم درآمد این بخش 

در حد صفر بود.
به گزارش ایســنا، محمدرضــا کارگر گفت: براســاس 
آمــاِر »نفــرـ بازدیــد« مجموعــه فرهنگــی و تاریخــی 
ســعدآباد در صدر بازدیدهای نوروزی قرار داشــت. 
کاخ گلســتان، کاخ نیــاوران و حافظیــه نیــز به ترتیب 

بیشترین تعداد مراجعه کننده را داشتند.
فــارس،  تهــران،  اســتان های  او، موزه هــای  به گفتــه 
اصفهان، خراســان رضوی و یزد به ترتیب بیشــترین 

بازدیدکننده را در تعطیالت نوروز داشته اند.
کارگــر بــا اشــاره بــه افــت بازدیــد از آثــار تاریخــی در 
تعطیــالت نــوروز، افــزود: تعــداد بازدیــد موزه هــا و 
یک هشــتم   ۱۴00 نــوروز  در  تاریخــی  محوطه هــای 
بازدیدهــای نــوروز 9۸ بــود. نوروز 99 مقایســه نشــد، 
چــون موزه هــا به دنبــال همه گیــری ویــروس کرونــا 
درآمــد  کاهــش  بــه  همچنیــن  او  بودنــد.  تعطیــل 
موزه ها اشــاره کــرد و گفت: بیشــترین درآمد موزه ها 
و محوطه هــای تاریخــی از گردشــگر خارجــی تأمین 
می شود. اما امســال که گردشگری خارجی نداشتیم 
درآمد هم چشــمگیر نبود، چــون بلیت بازدیدکننده 

ایرانی قیمتی ندارد.
مدیرکل موزه هــا و اموال منقول تاریخی درباره تأثیر 

کاهــش درآمــد موزه ها بــر نگهــداری و محافظت از 
آن ها، گفت: خوشبختانه موزه ها اعتبار دولتی دارند 
که تاکنون پرداخت شده و مشکل خاصی از این نظر 
وجــود ندارد. اما درآمدهــای حاصل از فروش بلیت 
و بازدیدها معمواًل اجازه انجام کارهای فوق العاده، 
از جمله برگزاری نمایشــگاه، ارتقای تجهیزات و... را 
می داد که امســال بــا توجه به کاهش ایــن درآمد، با 
آن میزان از اعتبارات دولت می توان اســتانداردهای 
الزم در موزه هــا را حفــظ کــرد و امــور اضطــراری را 

انجام داد.
بازدیدکننــده،  کاهــش  کــه  البتــه  کــرد:  اضافــه  او 
تعطیلی ها و نبود گردشــگر خارجی، حتماً موزه های 

خصوصی را با چالش روبه رو خواهد کرد.
موزه هــا و مجموعه هــای تاریخــی پــس از یــک دوره 
تعطیلی چندماهه در بهمن ماه 99 باز شــدند، اما با 
اعالم وضعیت خطر کرونا در بیشــتر شــهرها، از روز 
۱۸ فروردین مــاه به دســتور ســتاد ملی کرونــا دوباره 

تعطیل شدند.

قهرمان تاالب های ایران درگذشت



نفی ساختار اســت. اما »دیدن این فیلم جرم 
اســت« نقــد »عملکــرِد« یک ســاختار اســت 
و می گویــد چــرا ایــن ســاختار درســت عمــل 
نمی کنــد. در ارتباط بــا تصدیق منطق امیر که 
پرســیدید، عرض کنم که اگر شــرایط مشابه او 
بــرای من هم پیــش می آمد، قطعــاً کاری جز 
کار او نمی کــردم! این هم که فرمودید مســأله 
او شــخصی اســت، بله! دقیقاً شخصی است! 
چون باید اسلحه  کشیدنش منطقی و باورپذیر 
باشــد. اما این انگیزه شــخصی، در میانه فیلم 

تغییر می کند و سطح ملی می گیرد.
ë قهرمان قصه امیر است و نه سردار موسوی؟

بله، قهرمان که قطعاً امیر اســت و عموی 
او در انتهــای فیلم بــازی ضدقهرمان را به هم 

می زند.
ë  ایــن که برخی ســردار موســوی را نمــاد حاج

قاســم می دانند هم از آن تعبیرهای نادرســت 
است؟

کاراکتر سردار، در این فیلم، به نیت ایشان 
نبوده اســت. زمــان نــگارش فیلمنامه، یعنی 
حدود ۱۶ سال پیش، شخصیت سردار موسوی 
دقیقــاً همینــی بود کــه االن در فیلم هســت و 
دقیقــاً با همین پایان بندی. آن زمان من اصاًل 
سردار سلیمانی را نمی شناختم. این برداشتی 
داشــته اند،  عزیــز  تماشــاگران  از  برخــی  کــه 
به خاطــر رویدادهــای همزمان با ســاخت این 

فیلم است.
ë  چرا در نهایت، ســردار موســوی، کشــیده ای

به گوش فــرد دو تابعیتی می زنــد؟ این قانونی 
اســت؟ ضمن این که با این پایان بندی ماجرا 
برای مخاطب تمام شــده اســت و تأثیرگذاری 

ندارد.
در پایان بنــدی مــن، صــدای ســیلی نبود! 

در کــه بســته می شــد، فقــط یک صــدای تک 
آژیــر در ســیاهی می آمد و ســپس موســیقی و 
تیتراژ؛ به این معنا که این نبرد ســیره ها ادامه 
دارد. صــدای ســیلی از ناحیــه یــک جایی )که 
نمی توانــم بگویم!( به فیلم »تحمیل« شــد و 
مــن به خاطر مراعات حوزه هنری و به احترام 
او، کــه بعــد از تولید این فیلم، دو ســال تحت 
فشــارهای کمرشــکن بــود، آن را پذیرفتم. اگر 
فقــط پای منافع خودم در میــان بود، حتی به 
بهــای اکران نشــدن فیلمم ترجیــح می دادم 
این تغییر را اعمال نکنم. چون اساســاً ســردار 
موســوی حــق نــدارد ســیلی بزنــد. چــه کاره 
مملکت اســت؟! او یک ســردار زبــده نظامی 
اســت. صالحیــت تشــخیص جــرم واعمــال 
مجــازات را کــه نــدارد! حداکثــر این اســت که 
شــخصیت را نگه دارد و تحویــل یثربی بدهد. 
ســیلی زدن، خودســری اســت. همان طــور که 
شلیک گلوله خودسری است و بازی با زندگی 

مردم است. من، صدای آژیر را گذاشته بودم.
ë  در این فیلم کشمکش و جدال فرد با سیستم

از زاویه امنیت ملی روایت می شود و به همین 
خاطر ناخودآگاه قیاس با »آژانس شیشــه ای« 
ابراهیم حاتمی کیا در ذهن شکل می گیرد. گویا 

خودتان خیلی از این مقایسه راضی نیستید؟
چون واقعاً به هــم ربطی ندارند. موضوع 
و گســتره  پوششــی حرفشــان متفاوت است. 
رویکردشــان و دردشــان بــا هــم فــرق دارد. 

آنچــه باعــث تداعــی این فیلم می شــود، 

فقط موقعیت نمایشی واحد و گروگان گیری 
»آژانــس  مــورد  در  کــه  همان طــور  اســت. 
شیشــه ای« می گفتند که کپی شده از »بعد از 

ظهر سگی« است.
ë  دیــدن ایــن فیلم جرم اســت« در اکــران با«

مشــکل مواجه شــد و در روزهایی به نمایش در 
آمد که قربانی شــرایط اکران بود. مســلماً وقفه 
در اکران هر فیلمی تصمیمی نادرســت اســت 
ســینما محملی بــرای تأمل و تحمل اســت اما 
مســأله اصلــی همین جاســت کــه آیــا در این 
فضا همه افکار می توانند بــا آزادی و صراحت 
حرفشــان را مطــرح کننــد. فیلــم شــما اگر چه 
موقعیت های خــوب اکران را از دســت داد اما 
به هرحال باالخره بعد از دو ســال اکران شد، در 
حالی که فیلم های زیادی سال هاست در محاق 

توقیف مانده اند.
مهم ترین دلیل این اســت که حوزه هنری 
پشــت فیلــم بــود و می توانســت بــرای اکــران 
جدال کند. اما دیگر دوســتان فیلمساز بخش 
خصوصــی چنیــن موقعیتی نداشــتند. تازه با 
وجــود نیــروی نســبتاً قدرتمنــدی مثــل حوزه 
طاقت فرســایی  دشــواری  بــه  فیلــم  هنــری، 
ســاخته شــد. چــون نهایتــاً نتوانســتیم مجوز 
نیــروی انتظامی را بگیریم و مجبور شــدیم در 
پســتوها فیلم را بســازیم. مثاًل برای ســکانس 
خارجــی اول فیلــم، بچه هــای تولیــد، مجــوز 
فیلــم کوتاه کــودک گرفته بودند تــا در صورت 
آمــدن نیــروی انتظامــی، بتواننــد اوضــاع را 
مدیریت کنند. بماند که ماشــین های پلیس و 
امنیتی در فیلم، همگی ماشین های شخصی 
و اجاره شــده ای هســتند که بچه هــای صحنه، 
با اســتیکر و نصب چراغ گردون، آنها را شــبیه 
ماشین پلیس کرده اند! حتی نیروهای ویژه، که 

بچه های بدلکار خودمان هستند. همه و همه 
را خودمــان جفــت و جور کردیــم. همین طور 

سالح های فیک و بعضاً اسباب بازی را!
تقریبــاً  را  فیلــم  ایــن  مــا  کنــم؛  خالصــه 
»زیرزمینــی« ســاختیم. ایــن، تــازه بــا وجــود 
حمایت سازمانی مثل حوزه هنری بود! ببینید 
اگــر نبود، چه اتفاقی می افتاد!... که خب یقیناً 

هم فیلم ساخته نمی شد.
ë  چطور اعتماد سازمان سینمایی سوره که زیر

مجموعه یک نهــاد فرهنگی انقالبی اســت را 
برای ساخت این فیلم جلب کردید؟

حاصــل تــالش آقــای محمدرضــا شــفاه، 
دوره،  آن  در  کــه  اســت  فیلــم  تهیه کننــده 
مدیرعامــل باشــگاه فیلــم ســوره بــود. آقــای 
حمــزه زاده رئیــس ســازمان ســینمایی حــوزه 
هنــری هــم فیلمنامــه را دوســت داشــتند و 
واقعاً شــجاعت به خرج دادند. ایشــان خیلی 
از انتقادهــای صریح موجــود در فیلم را قبول 
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فیلم در پستو و زیرزمینی ساخته شد
رضا زهتابچیان از »دیدن این فیلم جرم است« به »ایران« می گوید

رضا زهتابچیان کارش را با ســاخت تیزر و فیلم کوتاه آغاز کرد. نخســتین فیلم 
بلنــدش بــرای رســیدن به اکران دشــوارترین مســیر را پیمود. بیــش از یک دهه 
طول کشــید تا تهیه کننده ای پای فیلمنامه ای که ســال 85 نوشــته بود، بایســتد 
اما با حضور محمدرضا شفاه در مقام تهیه کننده مشکل حل نشد و این بار با پا 
پیش گذاشتن حوزه هنری و قبول مسئولیت هرگونه حواشی آن، مسیر ساخت 
فیلــم و دریافــت مجوز تا حدودی هموار شــد. با این حال مشــکالت در مرحله 
پیش تولید متوقف نشــد تا جایی که خود زهتابچیان می گوید فیلم در پســتوها 
و به صورت زیرزمینی تولید شــد. »دیدن این فیلم جرم اســت« برای جشــنواره 
سی وهفتم پروانه نمایش مشروط ۱0 روزه گرفت و از همان زمان زمزمه توقیف 

فیلم شــنیده شــد. برخی به خاطر حمایت های حوزه هنری، اخبار مطرح شده 
را بازارگرمــی بــرای جذب مخاطــب تعبیر کردند اما در نهایــت فیلم در محاق 
توقیف قرار گرفت و بعد از دو سال در شرایطی که سینماها به دلیل کرونا رونق 
چندانــی نداشــتند فیلــم باالخره روی پــرده رفــت. زهتابچیــان می گوید: چون 
فیلــم به هیچ جناح خاصی گرایش ندارد هیچ جریانی حاضر نشــد پشــت این 
فیلم بایســتد. او حمالت طیف های مختلف سیاســی به فیلم را گواه این مدعا 
عنــوان می کنــد و تأکیــد دارد مقارن شــدن برخی اتفاقات پیــش فرض هایی در 
ذهن مخاطب ســاخته اســت که مانع درک درست فیلم و برداشت های اشتباه 

می شود. با او درباره خوانش هایی که از فیلم شده، گفت وگو کرده ایم.

نرگس عاشوری
خبرنگار

ë  گفت وگو را از همین ابتــدا با انتخاب عنوان
فیلــم شــروع کنیــم؛ »دیــدن ایــن فیلــم جرم 
اســت«عنوانی کنجکاوی برانگیز برای جلب 
توجه مخاطب. دالیل شــما برای انتخاب این 

اسم، صرفاً همین مؤلفه نبوده است؟
ایــن عنوان را در همان شــب های نگارش 
فیلمنامــه، یعنی پاییز ســال 8۴ )یا پاییز 8۵، 
دقیــق به خاطرم نیســت(، برگرفتــه از یکی از 
دیالوگ های حذف  شده فیلم، انتخاب کردم. 
در پاییــز ۹۷ )ایــام تولید این فیلم(، لوکیشــن 
اصلــی قرار بود در یکی از نقاط شــهری، نظیر 
میدان هفت تیر در تهران، با حضور گســترده 
مــردم باشــد. کاراکتــر »راد«، بــرای مدیریــت 
فضا، که فیلم های ضبط شده با موبایل توسط 
جمعیــت تا ســاعتی دیگــر به عنوان شــورش 
داخلــی در قالــب خبــر فــوری در رســانه های 
بیگانه منتشر نشود، طبق فیلمنامه، باید تیم 
فیــک هنــری و دوربیــن و ریــل و... مــی آورد و 
پالکاردی با این عنوان نصب می شد که اینجا 
صحنه ســاخت فیلم ســینمایی اســت، لطفاً 
تجمــع نفرماییــد. امیر بــا دیدن ایــن صحنه 
خطاب به مسئوالن حاضر در محل می گفت 
که بــه مردم گفته ایــد فیلم اســت؟ خب چرا 
نمی گذاریــد بیایند این فیلم را ببینند و حرف 
آن را بشــنوند؟! چون »دیــدن این فیلم جرم 
اســت«، مگر نه؟ این، بخشی از چیزی بود که 
می خواستم بگیرم. ولی بنا به دالیلی، نیروی 
انتظامــی به ما مجوز نداد و مجبور شــدیم در 
پســتویی از شــهرک غزالــی فیلــم را بســازیم. 
بــه خاطــر مشــکالت بودجه )حتــی پرداخت 
هــم  مــردم  حضــور  از  هنــروران(  دســتمزد 
صرفنظر کردیم و در نهایت سکانس مربوطه 
به خاطر کمبود بودجه حذف شــد. اما از آنجا 
که می دانستیم عده ای از مصلحت  اندیشان، 
این فیلــم را برنخواهند تافت عنــوان فیلم را 
تغییــر ندادم. و البته هم که برنتافتند و آنقدر 
مشــکالت برای ایــن فیلم درســت کردند، که 
درنهایــت به بحران کرونا خوردیم و همزمان 
با اکران، نســخه قاچاق بیــرون آمد و خالصه، 

فقط جنازه ای از فیلم باقی ماند.
ë  یــک تریلــر سیاســی دربــاره گروگان گیــری 

سیاســی که نهادهــای انقالبــی را رو در روی هم 
قــرار می دهــد، چرا چنیــن فیلمی بایــد در این 

زمانه ساخته شود؟
وگرنــه  شــد!  مصــادف  زمانــه،  ایــن  بــا   
فیلمنامه، مربوط به ســال 8۴ یا 8۵ است. در 
آن زمــان و بعــد از آن، تا ســال ۹۷، هیچ نهاد 
و ارگان و ســازمانی برای ســاخت فیلم حاضر 
به همکاری نشــد. راستی این را هم بگویم که 
در سال ۹۷، من بخش های جزئی از فیلمنامه 
را به روزرســانی کردم. به عنوان مثال در قصه 
اولیــه، کاراکتــر »غالمرضا پهلــوان«، مجلس 
مخالفــان سیاســی را بــا چــوب و چمــاق بــه 
هــم می ریخــت، امــا بعــد از ماجــرای حمله 
به ســفارت انگلیــس، او را جــزو مهاجمان به 
ســفارت گذاشــتم. ایــن را هم اضافــه کنم که 
هیچ کــدام از شــخصیت های فیلم، اشــاره به 
اشــخاص »حقیقی« ندارنــد و تعبیرهایی که 
راجــع بــه افرادی مشــخص می شــود، اساســاً 
منظــور این فیلــم نیســت. فیلم دربــاره نبرد 

»سیره ها«ســت در لباس هایی شــبیه به هم. 
لذا در بین ســپاهی ها، هم ســرهنگ یوســفی 
را داریــم و هــم عمــوی امیــر را. یــک روحانی 
مثــل »یثربــی« داریــم و یــک روحانــی مثــل 
»زاهــدی«. در آمبوالنس، هــم »راد« را داریم 
و هم »افشــار« را. در بین بســیجی ها، مداحی 
داریم که ۱8 ماه فرمانده پایگاه نمونه کشوری 
بــوده و خــط قرمزهــای آنچنانــی دارد و هــم 
امیــر را داریم که اهل اعتراض و عدالتخواهی 
اســت. به عبــارت بهتــر، در یک ســنگر واحد، 
آدم هایــی داریم که شــبیه هم هســتند، اما در 
رفتار و عملکرد و موضع گیری ها، متناســب با 
مختصات مادی و معنوی شان رفتار متفاوتی 

دارند.
ë  از تصویــری  چنیــن   85 و   84 ســال  یعنــی 

نهادهای انقالبی و امنیتی داشتید؟
بــود.  دردهــا  یکســری  بیــان  مــن  هــدف 
به دنبــال فضای دراماتیک بــودم و بردارهای 
نیرو را بر این اساس چیدم. منظور این نبود که 
حمله ای به فالن نهاد مشخص داشته باشم. 
مقصودم نمایش »نبرد سیره ها«ی گوناگون، 

در بستر فضایی ملتهب بود.
ë  معتقدید نســبت دادن کاراکترهای فیلم به

شخصیت های حقیقی برداشت غلطی است 
اما واضح است که بخش هایی از فیلم به شکل 
نمادین و اســتعاری علیه دیپلماســی دولت و 

هرگونه مذاکره با غرب است.
بــه هیــچ عنــوان چنیــن چیــزی را قبــول 
ندارم. اینکه برخی چنین برداشــت اشتباهی 
می کننــد، دلیل دارد. و مهم ترین دلیلش این 
است که ساخت فیلم، از نظر زمانی، با برجام 
مقــارن شــد و یکســری رویدادهــای همزمان 
سیاســی دیگــر، حساســیت ها را برانگیخت و 
باعــث ایجــاد پیش فرض هایــی بــرای درک 
فیلم شــد. اگر فیلــم را »عریــان« ببینید، این 
واقعیت را می بینید که مثاًل امیر در مواجهه با 
این صحبت ها که مردم زیر بار تحریم و تورم 
کمرشان خم شــده و می خواهند زندگی کنند 
و این زندگی اقتصاد می خواهد، اسلحه اش را 
پایین می آورد. »تسلیم« می شود! و پاسپورت 
را پــس می دهــد. می گوید اگر با گذشــتن من 
از حقــم ایــن مملکــت گل و بلبــل می شــود، 
قبول، من گذشــتم. با وجود اینکه »غالمرضا 
پهلــوان« تأکیــد می کند پــای انگلیس وســط 
است پس کوتاه نیا، اما امیر برای منافع ملی، 
از حــق شــخصی خــودش می گــذرد و کوتــاه 
می آیــد. امیر قصه من، بســیار نجیب اســت. 
ولی خب نجیبی که در موقعیت »استیصال« 
قــرار گرفته. ضمن اینکه مســأله فیلــم، اصاًل 
تقابــل بــا دولت هــای خارجی نیســت! تأکید 
فیلم، روی شیوه های مدیریت و عملکردهای 
داخلی اســت! این نکته مهم، به صراحت در 
فیلــم عیان اســت. البته اگــر پیش فرض های 
بی ربط به فیلم، بگذارند! لطفاً عنایت داشته 
باشید که آن شخصیت دو تابعیتی انگلیسی، 
فردی با موهای بور و چشم های آبی نیست که 
فارسی را لهجه دار حرف بزند، بلکه اتفاقاً یک 
ایرانی االصل است که در ماشینش »تو ای پری 
کجایی« گوش می کند. در تمام میزانسن ها با 
پسر آن آیت اهلل احتشامی شانه به شانه است 

کــه اصولگراســت و شــعارش در تریبون های 
رســمی، »مبارزه با غرب تا شــهادت« اســت. 
به قــول ویــل  دورانــت: هیچ تمدنی، با فشــار 
نیروهــای خارجــی فــرو نمی ریزد. مگــر آنکه 

پیشاپیش، خود از داخل فرو ریخته باشد!
در توضیحات تکمیلی باید بگویم انگلیس 
یک مثال برجسته در تاریخ سیاسی سرزمین 
ماســت. مصــداق زمــان امــروز مــا، می تواند 
چین باشد. دیپلماسی، با سلطه پذیری فرق 
دارد! و امیــر، علیه ســلطه پذیری و اســتقالل  

فروشی کنش دارد، نه دیپلماسی.
ë  یعنی تمام مســائل مرتبط با دیپلماســی در

فیلم، ســال 84 در فیلمنامه بود و به روز رسانی 
نشد!؟

از همان ابتــدا، تمامش در فیلمنامه بود. 
آن زمــان، آغــاز دوره اول ریاســت جمهوری 
آقــای احمدی نــژاد بــود و مدیریت سیاســی 
کشــور، تا حد زیادی دســت اصولگرایان بود و 
من فیلمنامه را در آن زمان نوشــتم. و همان 
زمــان هــم مقصــودم فــرد مشــخصی نبود. 
قصه، یک »تخیل« بود. یک شبیه ســازی بود 
که اگر اتفاقی که برای امیر افتاده، واقعاً پیش 
بیایــد، آرایــش ســیره های مختلــف، چگونــه 
خواهد شــد. فیلم اما در سال ۹۷ ساخته شد. 
یعنی ۱۳ ســال بعد! و مقارن شــد با اتفاقات 
سیاســی زیــادی کــه در برخــی مــوارد، باعث 
برداشت های غلط و بی ربطی راجع به فیلم 

شد.
ë  بحــث آقازاده ها هــم آن زمــان همین قدر

پررنگ بود؟
اصطــالح  بــه  از  یکــی   ،8۳ ســال  بلــه. 
آقازاده ها با ۵ میلیارد تومان وثیقه آزاد شــد، 
بعد هم تبرئه. نمونه هایی از این دست وجود 

داشت، اما به اندازه االن ترند نشده بود.
ë  تأکید دارید که نمی خواهید شخصیت ها را

به جناح و گرایش خاص سیاســی ربط بدهید 
اما از فیلمی که کنشــگر اســت و علیه انفعال، 
انتظــار می رود کــه این صراحــت در روایت را 
داشته باشد و مشــخص کند آدم های مجهول 
الهویه که هرکدام از راهی می آیند و فقط عنوان 
می شــود که به یک باالیی اختصاص دارند به 

کدام باال وصل هستند؟
به صورت »مجــازی« عنوان دارند. کاراکتر 
کاراکتــر  اســت،  امنیــت«  ویــژه  »اداره  از  راد 
کریمــی از »کمیتــه تصمیمات ملــی، کاراکتر 
زاهــدی کــه روحانی اســت از »شــورای منافع 
اســتراتژیک«. هــدف، القــای این نکته اســت 
کــه اینها برخــی از تصمیم گیران کالن کشــور 
هســتند. امــا قصد من این نبود که مشــخص 
کنم متعلق به کدام نهاد یا ارگان یا وزارتخانه 
هستند. من به هیچ وجه قصد ساخت فیلمی 
مشــخصاً علیه جای خاصی را نداشــتم. من 
حرفی داشــتم کــه می خواســتم آن را بگویم. 
و تــا جایــی که می شــد، گفتم! در عیــن حال، 
اتفاقــاً اصرار داشــتم که به هیــچ عنوان فیلم 
علیه فالن دولت و فالن نهاد نباشد. چون به 
فیلم تاریخ انقضا مــی داد. حال اینکه برخی 
می گوینــد ســپاه را تخریــب کــرده و بعضــی 
معتقدند به بســیج توهین کــرده و عده ای بر 
این باورند که علیه دولت اســت و علیه فالن 

شخص است، همگی ساخته و پرداخته ذهن 
و پیش فرض هــای خــود ایــن عزیزان اســت. 
موضــع اصلــی مــن در فیلــم، علیــه »روابط 
فراقانونــی« اســت. علیه امتیازات نامشــروع 
و ویژه خواری اســت. »دیــدن این فیلم جرم 
است« مستقیماً علیه »فساد« است. حال اگر 
برخی حــرف فیلم را به خودشــان گرفته اند، 
حکایــت آن پنبــه دزدی اســت کــه دســت به 
ریشش می کشد! دغدغه من عدالت و قانون 
گرایــی بود. در فیلم حداقل حــدود ۱۷ مرتبه 
کلمه »قانون« و مشتقات مستقیم آن مطرح 
می شــود؛ قانون، قانونی، قانوناً. امیر به خاطر 
عــدم اجــرای قانــون و عدالــت اســت کــه در 
شــرایطی پیش بینی نشده، از ســر استیصال، 
در تالش برای اجرای قانون، دست به اسلحه 
بــرده و مجبــور بــه کار غیرقانونــی می شــود! 
ایــن پارامترهــا، در نــگاه اجمالــی، متناقــض 
و ناســازگار به نظــر می رســند، اما درســتند! و 
همین هاســت که پیچیدگی ایــن فیلم را رقم 

می زند.
ë  امیــر بــر اثــر یک اتفــاق و مســأله شــخصی

به دنبال دادخواهی اســت. اگر چه در پایان او 
از حق خــودش در مقابل منافع ملی می گذرد 
اما مخاطب وقتی خودش را جای شخصیت 
قصه می گذارد البد پیش خود می گوید کاش او 
هم مثل امیر در کنار قلم، اسلحه هم داشت که 
از حقش دفاع کند. تصویر یک بســیجی آتش 
به اختیار کــه بنا بر مصالح شــخصی خودش 
قانون را نقض می کند، تأیید این رفتار نیست؟ 
خودتــان چقــدر بــا روش و منطــق او همــدل 

هستید؟
امیر در پاســخ به این حرف که تو فرمانده 
پایگاهــی، می گویــد مــن االن شــوهر هانیــه و 
پــدر ریحانــه ام. من معلــم هســتم، آنها این 
اســلحه را بــه دســت مــن دادند! یعنــی امیر 
را مجبــور کردنــد به چنین رفتــاری. و معلوم 
اســت که اگر دســتش به اســلحه نمی رســید، 
حقــش را پایمال کــرده بودند. و امــا در مورد 
اصطــالح »آتش به اختیار« که دو، ســه ســال 
پیش مطرح شــد، از همان مســائلی است که 
برای مسیر درک درست فیلم، پیش فرض و 
مانع درست کرد. موقعی که من فیلمنامه را 
نوشتم، اصاًل از این صحبت ها و اصطالحات 
در میــان نبود. ارتباط این چیزها با این فیلم، 
صرفاً یــک »تصــادف زمانی« اســت. ضمن 
اینکــه اگــر آتــش به اختیــاری درســت و قابل 
پذیرش اســت، نباید منحصر به قشــر و گروه 
خاصــی باشــد. باید تمــام کنشــگران مدنی، 
فعاالن فرهنگی، فعاالن حقوق زنان، حقوق 
کارگری، کودکان کار، محیط زیست و... و بلکه 
یکایک مــردم، هــم از ایــن امکان برخــوردار 
باشند. نباید که تبدیل شود به یک امتیاز ویژه، 
فقــط برای عــده ای خاص. ایــن را هم بگویم 
که رویکرد شــخص من، »بهبــود فرایندهای 
ایــن  اســت.  اداره کشــور  تصمیم گیــری« در 
فیلــم، بــه وضــوح دربــاره »قانون گرایــی« و 
تعابیــر،  آن  پــس  اســت.  »عدالت طلبــی« 
اصــاًل ربطی به این فیلــم ندارند. ایــن را هم 
تأکید کنم که آنارشیســم، اگر بخواهم خیلی 
ســاده و خطی بگویــم، نفی قــدرت مرکزی و 

داشــت و معتقد بود کــه این انتقــادات، اتفاقاً 
بایــد مطرح شــوند. البتــه ایــن را تصریح کنم 
که اصاًل چنین نیســت که آقایان حمــزه زاده و 
مؤمنی شــریف و یــا مجموعه باالدستی شــان 
یعنی سازمان تبلیغات، با تمام جزئیات فیلم 
موافــق بوده باشــند. بلکــه ایــن را می دانم که 
نکاتــی منتقدانه هم راجع به فیلــم دارند. اما 
من واقعاً باید تشــکر کنم که ایشان، همینقدر 
کــه بــا کلیــت فیلــم موافــق بودنــد، دیگــر در 
جزئیات دخالت نمی کردند و من کار خودم را 
می کردم. این، واقعاً یک درک و شــعور هنری 
می خواهد؛ که در تجربه همکاری برای ساخت 
این فیلم، من از ایشان دیدم. واقعاً جای تشکر 
دارد. چون اگر جز این می بود، باز هم این فیلم 

ساخته نمی شد.
ë  ،در فیلــم عــالوه بــر نقــد ســاختار حاکمیت

حرف هــای تنــدی مطــرح می شــود از ماجرای 
تجــاوز در عربســتان و مشــکالت معیشــتی تــا 
حرمت شــکنی بی قانونی و... پیــش از ماجرای 
توقیف و اکران، اساســاً فیلمنامه ای با این متن 

چطور موفق شد مجوز ساخت بگیرد؟
بــه  و  حقوقــی  به صــورت  ســاخت  مجــوز 
ریاســت سازمان ســینمایی حوزه هنری )آقای 
حمزه زاده( داده شــد در حالــی که تهیه کننده 
فیلــم آقــای محمدرضا شــفاه بــود. یعنی در 
اصل، مسئولیت تبعات و حواشی آن، بر عهده 
حوزه گذاشــته شــده بود. اگر چه همان طور که 
گفتم با وجود همین پروانه ســاخت، ما موفق 
بــه دریافــت مجــوز نیــروی انتظامی نشــدیم 
و تقریبــاً فیلــم را زیرزمینــی ســاختیم. درباره 
بحث اکران هم، دو شب قبل از اولین اکران در 
جشــنواره، باالخره اجازه مشــروط برای همان 
۱0 روز جشــنواره صــادر شــد. بــا توجــه بــه این 
شــرایط، در حالی که بعضی ها فکر می کردند 
»دیدن این فیلم جرم اســت« فیلمی سوگلی 
اســت و همه دســت به دســت هم داده اند که 
این فیلم ساخته شود و چندین نهاد هم پشت 
فیلم هستند، توقیف قریب الوقوع فیلم، برای 
ما محــرز بود! برخــی از تحلیل گــران اصولگرا 
از جملــه آقای صادق کوشــکی بشــدت بر این 
فیلم تاختنــد و گفتند این فیلم، والیت پذیری 
را به تمســخر گرفته، پمپاژ سیاهی علیه نظام 
اســت، توهیــن شــدید بــه نهــاد ســپاه کــرده، 
نیروهــای خدوم انقالبــی را در مقابل هم قرار 
داده و تیــر خــالص بــه امیــد جبهــه حزب اهلل 
اســت. خصوصــاً رســانه هایی مثــل تســنیم، 
جوان، تابناک و امثالهم، با تندی بیرحمانه ای 
بــه فیلم حمله کردنــد. از آن طرف، بعضی از 
رســانه های اصالح طلــب هم هر تیــری که در 
کمان داشتند به سمت این فیلم نشانه رفتند. 
در میــان روزنامه هــا، از آنهایی که معروفترند، 
ایــران و شــرق و اعتمــاد بودنــد کــه واکنــش 
معتدلــی به ایــن فیلم نشــان دادنــد. روزنامه 

قدس هم بود.
ë  از ابتــدای اکران فیلم در جشــنواره تا به امروز

نقدهــا و ایرادهــای مختلفــی بــه »دیــدن ایــن 
فیلم جرم اســت« گرفته شــده، از نظر خودتان 

غیرمنصفانه ترین ایراد به فیلم چه بوده است؟
بــرای منی که خیلی فیلم ها را نســاخته ام 
تا اینکه ســرانجام فیلمی بسازم که برآمده از 
جانم باشــد و در نهایت هم با خون دل آن را 
ســاخته ام، اینکه عده ای مبتال بــه آلرژی های 
حــاد، از ســر عدم فهم درســت فیلم و جهان 
آن، ســعی کردند به آن برچسب »سفارشی« 
بزنند، خیلی کار زشــتی بــود. مرتکب تهمت 
ناجوانمردانــه  ای شــدند. واقعــاً بی انصافــی 
متهورانــه ای داشــتند! نمی دانم ایــن افراد با 
چه نوع آلرژی فیلم را دیده اند. چطور حداقل 
این امر بدیهی را نتوانســتند بفهمند که فیلم 
سفارشــی را بــر ســر می گذارنــد و روی چشــم 
جای می نهند نه این که اینگونه ذبحش کنند. 
یعنی با آن وضع اسفناک ساخته بشود، بعد 
هم از تمام اکران های طالیی محروم شود، در 
ایام کرونا مجوز بگیرد، همزمان نسخه قاچاق 
آن بیــرون بیایــد و غیره. حاال اصاًل شــفافیت 
حرف فیلم و اتمسفر بی طرف و عدالت خواه 
آن، بــه کنــار! هــر تماشــاگری، حتــی بــا ذهن 
جهــت دار هــم کــه فیلــم را ببینــد امــا اصرار 
نداشــته باشــند کــه گاردش را حفــظ کند، پی 
می برد که فیلم، جانــب هیچ جریان و جناح 
رســمی و شــخص خاصــی را نگرفتــه اســت. 
مــا در ایــن فیلــم، حجــاب لباس هــا را خرق 
کرده ایم. یکی از افراد گروه امیر، جوانی است 
کــه در پرونــده امنیتی اش روابــط غیراخالقی 
ثبــت شــده و فقــط به خاطــر گرفتــن کســر 
خدمت، از ســر مجبوری، وارد بسیج شده. 
اما همین آدم، شرفش را نمی فروشد! در 
مقابل، مداحی که می گوید خط قرمز من 
فالن و بهمان اســت و چه و چه، به امیر 
خیانت می کند! و از این موارد، در فیلم، 
واقعــاً زیــاد داریم. این بدان معناســت 
کــه از نظر این فیلــم، حقانیت و ارزش 
آدم هــا وابســته بــه این نیســت که چه 
لباسی پوشیده اند و چه سیمایی دارند 
یا در کــدام نهاد و ارگان عضوند. فیلم، 
می گویــد کــه ارزش هــر کس، وابســته به 
موضع گیری او در مواجهه با ظالم و مظلوم 
اســت. ایــن نکتــه، خیلــی در فیلــم بدیهــی 
اســت. حــاال اینکــه عــده ای )از طیــف هــای 
مختلف(، هر کدام پیش فرض های خودشان 
را بــه فیلمــی چنیــن صریح و شــفاف اعمال 
می کننــد و فیلمی اینقدر واضح را آنقدر پرت 
و غلــط می فهمنــد، واقعــاً ارزش تحقیقــات 

روانشناختی دارد.

دغدغه من عدالت و 
قانون گرایی بود. در فیلم 

حداقل حدود ۱۷ مرتبه 
کلمه »قانون« و مشتقات 

مستقیم آن مطرح 
می شود؛ قانون، قانونی، 

قانونًا

امیر )مهدی زمین پرداز( جوانی بســیجی اســت که همســرش ریحانه )لیندا کیانی( به 
خاطر چادری بودن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جنین اش سقط می شود. فرد ضارب 
)احسان امانی( که شهروندی دوتابعیتی است و در هنگام ارتکاب جرم مست بوده، در 
پایگاه بســیجی که امیر فرماندهی آن را تازه به عهده گرفته دســتگیر می شود. در نامه ای 
از نیروی انتظامی اعالم می شــود که فرد دســتگیر شده باید به ســرعت آزاد شود. پلیس 
می گویــد که این دســتور از باال آمده اســت اما امیر که دســتش را از اجــرای قانون کوتاه 
می بیند تصمیم می گیرد شخصا دادخواهی کند. این گروگان گیری پای نهادهای امنیتی 
از وزارت اطالعات تا سرداران سپاه و دیگر مسئوالن را به این ماجرا باز می کند چون پای 
منافع ملی در میان است. حمیدرضا پگاه، محمود پاک نیت، حسین پاکدل، امیر آقایی 

و ... دیگر بازیگرانی هستند که در »دیدن این فیلم جرم است« ایفای نقش کرده اند.
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اسناد تجاوز عراق
پیش از آغاز جنگ

نامه های منتشر نشده درباره حمالت ارتش رژیم بعث 
عراق به مناطق مرزی ایران

در منابــع تاریخی و رســمی، روز ۳۱ شــهریور ســال ۱۳۵۹ که ارتــش عراق به طــور همه جانبه و 
گســترده از زمیــن، دریا و هوا حمله خــود را به تمامیت ارضــی ایران آغاز کرد، بــه عنوان آغاز 
جنگ ایران و عراق شــناخته می شود. واقعیت این اســت که بر اساس اسناد و مدارک معتبر 
موجــود، از فردای انعقاد موافقتنامــه الجزایر بین ایران و عراق در ســال ۱۳۵۳ تا زمان اعالم 
لغو یک طرفه آن از سوی شورای فرماندهی عراق در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۲۷، عراقی ها به هیچ وجه 
 از انعقاد آن راضی نبوده و به دنبال فرصت مناسبی بودند تا اوضاع را به قبل از آن بازگردانند. 
برخــالف تلقی رایــج که وقــوع انقالب اســالمی ایران در ســال ۱۳۵۷ بــه عنــوان اصلی ترین 
عامــل تیرگــی روابــط دو کشــور ایــران و عــراق و ســرانجام آغــاز حملــه نظامــی عــراق بــه 
ایــران یــاد می شــود، همگــی قرائــن و شــواهد، حاکــی از آن اســت کــه رژیــم بعــث عــراق 
قــدرت  و  هویــت  بازیابــی  دنبــال  بــه  شــاه  ســقوط  از  قبــل  مدت هــا  ز  ا  ، م ا د ـ ـ ص ص  خ ـ ـ ش و 
بوده انــد.  منطقــه  کشــورهای  از  یکــی  بــا  جنــگ  بهــای  بــه  ولــو   ، ه ـ ـ ق ط ن م ح  ط ـ ـ س ر  د ق  ا ر ـ ـ  ع
آرشــیو ملی ایران )معاونت اسناد کتابخانه ملی ایران( اسناد مربوط به تجاوزات مرزی عراق 
به ایران قبل از شروع رسمی جنگ را منتشر کرده است. این اسناد، بخش کوچکی از تحرکات 
مرزی ارتش عراق در ســال ها و ماه ها قبل از آغاز رســمی جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ 
را نشــان می دهد. خویشتنداری مســئوالن ایرانی و گوشــزد کردن لزوم رعایت الزامات حسن 
همجواری بین دو کشــور به مقامات عراقــی، چه قبل و چه پس از پیروزی انقالب اســالمی، به 

خوبی در مفاد اسناد مذکور قابل استخراج است.

»ایران«  منتشر کرد
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سقوط مرگبار به آبشار دارآباد
گروه حوادث/ پیاده روی تفریحی دو همکار در ارتفاعات دارآباد منجر به 

سقوط آنها به داخل آبشار و مرگ مرد جوان شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 5 بعدازظهر پنجشــنبه 19 
فروردین امســال مرد جوانی با پلیس کوهستان تماس گرفت و از سقوط 

زن و مردی جوان در آبشار غالک در منطقه دارآباد خبر داد.
با اعالم این خبر بالفاصله امدادگران و مأموران پلیس کوهستان دارآباد 
راهی محل شــدند. آنها با ورود به محل ســقوط زن و مرد جوان با جســد 

مرد 30 ساله مواجه شده و زن جوان نیز آسیب دیده بود.
به دنبــال مــرگ مرد جــوان، موضوع بــه بازپرس کشــیک قتــل پایتخت 
اعالم شــد. در تحقیقات صورت گرفته زن جوان گفت: ما همکار هستیم 
و در یک شرکت خصوصی کار می کنیم. امروز برای تفریح به آبشار آمده 
بودیم که ناگهان ســنگی از باال به ســمت ما پرتاب شــد. این اتفاق باعث 
شــد تعــادل ما بهــم بخورد و داخل آبشــار ســقوط کنیم و ایــن اتفاق رخ 

دهد.
خانواده ای که شــاهد این ماجرا بودند نیز اظهار داشــتند ســقوط سنگ را 

ندیده اند اما شاهد سقوط زن و مرد جوان به داخل آبشار بودند.
بازپــرس مصطفــی واحــدی از شــعبه یازدهــم دادســرای امــور جنایــی 
پایتخت دستور انتقال جسد مرد جوان به پزشکی قانونی برای مشخص 

شدن علت مرگ و تحقیقات تکمیلی در این خصوص را صادر کرد.

 زندان و پلمب مجازات مالکان سه تاالر 
در کرمانشاه

گروه حوادث/ مالکان ســه تاالر در کرمانشــاه که نسبت به مصوبات ستاد 

مقابله با کرونا بی توجه بودند دستگیر و روانه زندان شدند.
شــهرام کرمی، دادســتان کرمانشــاه در این باره به ایرنا گفت: در روزهای 
گذشــته مالکان ســه تاالر که در شــرایط قرمز کرونایی کرمانشــاه اقدام به 
برپایی جشــن های عروســی با تعداد میهمانان باال کــرده بودند و همین 
عامــل بســتری بــرای انتقــال گســترده بیمــاری کرونا محســوب می شــد 

دستگیر شدند.
وی بــا بیــان اینکه این ســه تاالر هم تا اطــالع ثانوی پلمــب خواهند بود، 
گفــت: مالــکان ایــن تاالرها بــه اتهــام اقــدام تهدید آمیز علیه بهداشــت 

عمومی و عدم رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا دستگیر شده اند.
دادســتان کرمانشــاه در ادامه با اشاره به خیز بسیار بلند موج جدید کرونا 
در اســتان، اظهار داشت: باتوجه به شرایط کنونی و قرمز شدن کرمانشاه 
به لحاظ شــیوع بیماری کووید19 از همه اصناف غیرضروری خواسته ایم 
تا با تمکین نســبت به مصوبات ســتاد مقابله با کرونا فعالیت های خود 

را متوقف کنند.
او یادآورشــد: باتوجه به اینکه اســتان در حال حاضــر گرفتار موج چهارم 
بیمــاری کرونــا شــده، بنابراین هیچ گونــه اغماض و کوتاهی و مماشــاتی 
در برخــورد بــا افــرادی که بــه مصوبات ســتاد مقابله با کرونــا بی توجهی 

می کنند نخواهیم داشت.

نجات صیادان در آب های چابهار
گروه حوادث: ۶ سرنشین یک شناور صیادی که به علت نقص فنی دچار 

آبگرفتگی شده بود توســط مرکز جست و جو و نجات دریایی بندر چابهار 
نجات یافتند.

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان، سیدحسن 
و  سیســتان  دریانــوردی  و  بنــادر  کل  اداره  دریایــی  معــاون  ابراهیمــی، 
بلوچســتان روز گذشــته در تشــریح این ماجرا گفت: یک قایق که با شش 
نفــر سرنشــین عازم صیدگاه در آبهای شــرق ســواحل اســتان در شــمال 
دریای عمان شــده بود در مســیر برگشــت به ســاحل، دچار نقص فنی و 
آبگرفتگی ناشــی از فرســودگی شناورشــده بود که با اعزام بموقع شــناور 
ناجی ۵ و همیار ناجی، در یک عملیات جست و جو و نجات که 10 ساعت 
به طول انجامید افراد نجات یافته و با ســالمتی به منطقه امن و اســکله 

رمین منتقل شدند.

آتشفشان السوفیر بیدار شد
آتشفشــان  کــوه  فــوران 
جزیــره  در  »الســوفیر« 
دریــای  وینســنت  ســنت 
کارائیــب موجــب پرتاب 
گدازه هــای داغ تــا ارتفاع 
۶ کیلومتری شده و حدود 
مناطــق  ســکنه  هــزار   1۶
اطراف را مجبور به تخلیه 

فوری کرده است. به گزارش بی بی سی، این کوه آتشفشان سال ها خاموش 
بود اما نخستین نشانه های فعال شدن آن در ماه دسامبر گذشته مشاهده 
شــد. این فعالیت ها از هفته گذشــته رو به فزونی گذاشــت تا روز پنجشــنبه 
هشتم آوریل، دستور تخلیه هزاران نفر از ساکنان »مناطق قرمز« اطراف این 
کوه صادر شد.سازمان مدیریت سوانح طبیعی جزیره سنت وینسنت گفته 
دامنه خاکســتر و گدازه های پرتاب شــده از دهانه این آتش فشان تا فرودگاه 
بین المللی آرگیل رفته است.آخرین باری که این آتش فشان فعال شده بود 
به سال 19۷9 )۴۲ سال پیش( بازمی گردد که 100 میلیون دالر خسارت بر جا 
گذاشــت. اما از ماه دســامبر ســاکنان اطراف آن گزارش کردند که صداهای 

مهیبی از زمین می شنوند و از دهانه آن هم بخار و دود بلند شد.
هــزاران نفر از ســاکنان مناطق قرمز به کشــتی های بــزرگ تفریحی اطراف 
جزیره یا مناطق امن تر منتقل شده اند. حدود ساعت 9 صبح جمعه نهم 
آوریل، مرکز زمین شناسی دانشگاه وست ایندیز از ثبت »فوران انفجاری« در 
دهانه این آتش فشــان خبر داد.عصر جمعه هم یک انفجار دیگر و پرتاب 
گدازه هــا ثبت شــد و این در حالی بود که عملیات تخلیه ســکنه که از عصر 

پنجشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد.

اجاره قاتل برای کشتن پدر و مادر
مــرد جوانــی که برای قتل پدر و مادرش قاتل اجیر کرده بود به 35 ســال 
زنــدان بدون آزادی مشــروط محکوم شــد.به گزارش کرایــم، »نیکوالس 
شوگنیســی« ۲۲ ســاله اهل تگزاس امریکا محکوم شده که در سال ۲018 

میالدی دو قاتل را برای قتل پدر و مادرش اجیر کرده است.
گزارش هــای پلیس تگزاس امریکا نشــان می دهد کــه متهم در آن زمان 
فقط 18 ســال ســن داشــته و از آنجا که حدود 30 هزار دالر بدهی داشــته 
اســت از ایــن رو تصمیــم می گیرد تــا پدر و مــادرش را کشــته و بیمه عمر 
۲ میلیون دالری شــان را به چنگ آورد و به همین خاطر نقشــه قتلشــان 
را طراحــی کرده اســت.بنابر مدارک موجود قاتالن اجیر شــده با شــلیک 
ده هــا گلولــه پــدر »نیکوالس« را کشــته اند اما مــادر این جوان خــود را در 
کمد پنهان کرده و قاتالن موفق به قتلش نشــده و پس از شــلیک به پدر 
نیکــوالس گریخته اند.یــک کارآگاه پلیــس در این بــاره گفــت: مدارکی در 
دســت داریــم که نشــان می دهد متهــم با اســتفاده از تلفن همــراه خود 
سیســتم امنیتــی خانه را خاموش کرده تــا راه را برای قاتــالن هموار کند. 
یکی از قاتالن اجیر شــده به مأموران پلیس گفت که متهم قرار بود برای 

قتل پدر و مادرش به هریک از آن ها مبلغ 10 هزار دالر بدهد.

گروه حوادث/ ســه مرد شــیاد که در اقدامی عجیــب داخل بطری های 

شــیر یک کارخانه لبنیاتی معروف آب اضافه می کردند پس از دســتگیری 
انگیزه خود را از این کار سوءاستفاده از کارخانه مورد نظر عنوان کردند.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، آخرین روز هفته گذشــته فیلمی 
بســرعت در فضای مجازی منتشر شد که در آن سه مرد در داخل کامیون 
حمل و توزیع شیر پاستوریزه یکی از کارخانه های معروف در حال مخلوط 
کردن بطری های شیر با آب هستند. پس از انتشار این فیلم و واکنش های 
فــراوان از ســوی کاربــران صبح دیروز رئیــس پلیس فتای تهــران بزرگ از 

دستگیری این سه مرد و انگیزه آنها از این اقدام عجیب خبر داد.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی درایــن بــاره گفــت: پس از انتشــار 
این فیلم در فضای مجازی و مشــاهده افرادی که مشــغول ترکیب آب با 
محتویات شــیر داخل بطری ها بودند، رســیدگی به موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت و در جریان آن ســاعاتی بعد ســرنخ هایی 

از این افراد به دست آمد.
وی با بیان اینکه در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد هر 3 نفر از عوامل 
توزیع شــیر در ســطح شــهر تهــران بودند، گفــت: این افراد بــا حکم قضایی 
بازداشــت و در جریان اظهارات خود مدعی شــدند که تمام بطری های شیر 
محصــوالت مرجوعی و تاریخ گذشــته بوده و آنان قصد داشــته اند با اضافه 
کردن آب به آنها و افزایش تعداد بطری ها از شــرکت تولید این محصوالت 

سوءاستفاده کنند و قصدی برای فروش آن به مردم نداشتند.
 گودرزی با بیان اینکه در تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد که هیچ 
کدام از این بطری های پر شــده در بین شهروندان توزیع نشده بود، گفت: 

تحقیقات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد.
از ســوی دیگــر مدیرعامــل این شــرکت لبنیاتــی در توضیح ایــن فیلم 
گفــت: وقتــی ده ها نفــر از داخل و خارج کشــور ایــن فیلم را برایم ارســال 
کردنــد به محض مشــاهده این فیلم تحقیقات آغاز و مشــخص شــد این 
مــردان کارگر و کارمند هســتند که باید رفتار و علــت این حرکت آنها مورد 
بررســی دقیق قرار بگیرد. اما احتمال زیادی وجود دارد که این رفتار، یک 
عمل تخریبی باشــد زیرا رقابت بین شــرکت ها زیاد است؛ البته بررسی ما 
تنهــا در این خصوص نیســت و امــکان دارد یک کارگر به هــر دلیلی کاری 
یا اقتصادی دســت به این عمل زده باشــد که مورد بررسی است. کارگری 
که این رفتار را کرده اســت شناســایی شــده و با او گفت و گو خواهم داشــت 
تــا ابعــاد علت ایــن حرکت را مطلع شــوم و آن زمان اســت کــه می توانم 

دقیق تر در مورد علت انتشار این فیلم پاسخ بدهم.

 دستگیری عامالن
 ریختن آب در  بطری شیر

گروه حــوادث/ پســر شیشــه ای کــه در پاتوق 

معتــادان دســت به جنایــت زده بــود، وقتی در 
طــرح  جمــع آوری معتادان بازداشــت شــد، به 

قتل اعتراف کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 6 
اسفند سال گذشته وقوع یک درگیری در خیابان 
1۷ شــهریور به پلیس اعالم شد. به دنبال اعالم 
این خبر مأموران پلیــس  و امدادگران اورژانس 
راهی محل شــده و پســر جوانی را بــا چاقو مورد 
اصابــت قرار گرفتــه بود، به بیمارســتان منتقل 
کردند اما لحظاتی بعد وی  تسلیم مرگ شد.با 
توجه به اینکه پسر جوان به نام شهرام با ضربه 
چاقــو به قتل رســیده بــود، موضوع بــه بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت و تیــم بررســی صحنــه 
جرم اعالم شــد. با اعــالم این خبر تحقیقات به 
دستور بازپرس حبیب اهلل صادقی آغازشد و در 
بررســی های اولیه که از شاهدان صورت گرفت، 
مشــخص شــد که قاتــل و مقتــول هــر دو از یک 
خانه در کوچه ای کــه مقتول مورد اصابت چاقو 

قرار گرفته، بیرون آمده اند.
با شناسایی خانه مورد نظر مشخص شد که 

آنجا محل تجمع معتادان و فروش مواد مخدر 
و معروف به پاتوق گربه است. طبق بررسی های 
اولیــه مقتول و قاتل هر دو برای مصرف مواد به 
آنجا آمده بودند که باهم درگیر شده و شهرام با 
ضربه چاقوی پســری به نام بیژن مجروح شده 
است. بعد از آن قاتل به همراه دوستش سوار بر 

موتورسیکلت از محل متواری شده اند.
با شناسایی هویت متهم، مأموران بالفاصله 
راهــی محل زندگی او شــدند، اما خبــری از بیژن 
تمامــی  بــه  فــراری  نبــود. مشــخصات متهــم 
کــه  واحدهــای گشــت اعــالم شــد و در حالــی 
تحقیقــات برای دســتگیری بیژن ادامه داشــت، 
روز  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  مأمــوران 
پنجشنبه 19 فروردین امسال در طرح جمع آوری 

معتادان، تعدادی از آنها را دستگیر کردند.
 شناسایی در کمپ

بــا انتقــال معتادان دســتگیر شــده بــه مرکز 
ترک اعتیاد و ثبت مشــخصات آنها در سیستم، 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت 
مطلــع شــدند کــه متهــم فراری شــان در طــرح 
جمــع آوری معتــادان توســط مأمــوران پلیــس 

مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده است.
بــا هماهنگی هــای قضایــی متهــم از کمپ 
بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی منتقل شــد. مرد 
جوان کــه مدعی بــود از قتــل هم پاتوقی اش به 
تازگــی باخبر شــده اســت، بــه جنایــت اعتراف 
کرد. به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی پایتخــت، بیژن در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس قرار گرفت و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.
گفت وگو با متهم

چه شد که دست به جنایت زدی؟

بــاور کنیــد کامــاًل ناخواســته بــود. مــن اصاًل 
شــهرام را نمی شــناختم. من  بیشتر روزها برای 
خریــد و مصرف مــواد به پاتــوق گربه مــی روم. 
آنجا یک زیرزمین است که به صاحب آن پولی 
پرداخت می کنیم و بــرای مصرف مواد به آنجا 
می رویــم. روز حادثــه مقتول نیز بــرای مصرف 
مواد به آنجا آمده بود و بعد از اینکه کارش تمام 
شــد، از پله ها باال رفــت و داخل حیاط به انتظار 
دوســت مشــترک مان که در حال مصــرف مواد 
بــود، ایســتاد. مدام او را صدا می کــرد. هر چه به 

دوســتم گفتم جوابش را بده که آنقدر داد نزند، 
توجهی نکرد. من که عصبانی شــده بودم فریاد 
زدم چــه خبرتــه داد می زنــی؟ امــا او شــروع به 

فحاشی کرد.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

چون به پدر و مادرم که فوت کرده اند فحاشی 
کرد، خیلی عصبانی شــدم از پله ها باال رفتم و با 
شــهرام دعوایم شد. دعوای ما از حیاط به کوچه 
کشــیده شــد و در این میــان او چاقویی از جیبش 
درآورد و چنــد ضربه به مــن پرتاب کرد. صورتم 
زخمــی شــد، بالفاصلــه بــه خانــه برگشــتم و از 
آشپزخانه آنجا چاقویی برداشتم و یک ضربه به 
شــهرام زدم که به گردن او اصابت کرد. با دیدن 
خونــی که همه جا را گرفته بود، وحشــت کردم و 

سوار بر موتورسیکلتم از آنجا متواری شدم.
چه زمانی از قتل با خبر شدی؟

وقتی دســتگیر و به کمپ منتقل شــدم آنجا 
بــود کــه از طریق چنــد بچه محــل از قتل باخبر 

شدم.
در این مدت کجا بودی؟

خانــه رفیق هایــم بــودم یــا اینکــه در پــارک 

می خوابیدم.
شغلت چیست؟

من تا ســوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم 
و چون ســواد و تخصص ندارم با موتورسیکلتم 

کار می کنم.
سابقه داری؟

1۲ ســاله معتــادم و ســه ســابقه بــه خاطــر 
مصرف مواد و یکی هم به خاطر سرقت گوشی 
و 5 ســال و ۷ مــاه از عمــرم را در زندان بودم و 6 

ماه قبل از زندان آزاد شدم.

جنایت صورت زخمی مقابل پاتوق گربه

گــروه حــوادث/   جلســه محاکمــه مرد 

جوانی که متهم است پس از درگیری با 
مرد حجره دار وی را کور کرده در حالی 
برگــزار شــد کــه وی مدعــی بی گناهــی 

است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
اوایل اردیبهشــت ســال 98 بود که مرد 
جوانــی بــه  نــام پیمــان را کــه از ناحیــه 
چشــم راســت مجــروح شــده بــود بــه 
بیمارســتان منتقــل کردنــد امــا پس از 
بررســی وضعیــت چشــم وی و عمــل 
جراحــی مشــخص شــد چشــمش بــه 
علــت اصابــت جســم ســخت بشــدت 
آســیب دیــده و باید تخلیه شــود. بدین 

ترتیب چشم راست پیمان نابینا شد.
 مــرد جــوان پــس از ترخیــص بــه 
مأموران پلیس گفت: من سال هاست 
کــه در میــدان میــوه و تره بــار مرکــزی 
کار  آنجــا  در  و  دارم  حجــره  تهــران 
از  یکــی  بــا  حادثــه  روز  می کنــم. 
مشــتری های حجــره بــه  نــام مســعود 
نــزاع  بــه  کار  و  کــردم  پیــدا  درگیــری 
فیزیکــی کشــید امــا بــا دخالــت مردم 
دعوا تمام شــد و مســعود هــم از آنجا 
رفــت. آن روز خیلــی عصبانی بودم با 
این حال خودم را با کار سرگرم کردم و 
چند ســاعت بعد در حالی که مشغول 
کــردم  احســاس  ناگهــان  بــودم  کار 

جســمی ســخت بــه چشــمم اصابــت 
کرد و همه جا ســیاه شد. نمی دانم چه 
بود شــاید کســی با تفنگ ساچمه ای یا 
تیرکمــان بــه چشــمم زده بــود هر چه 

بود بر اثر این حادثه کور شدم.
در  مــن  گفــت:  ادامــه  در  پیمــان 
میدان تره بار با هیچ کســی خصومت 
نداشــتم و حاال به مســعود مشــکوک 
هســتم فکر می کنم بعد از دعوای آن 
روز صبح او به خاطر کینه ای که از من 
به دل گرفته بود دست به چنین کاری 

زده است.
با این شکایت پلیس از وی خواست 
تــا چنانچــه شــاهدانی دارد بــه دادگاه 

 کوری مرد حجره دار
 بعد از درگیری با مشتری

گروه حــوادث / بریدن ترمز یک دســتگاه کامیون 

میکســر بتــون در غــرب تهــران چهــار خــودرو و یک 
ساختمان را تخریب کرد.

ســرهنگ احسان مؤمنی ، رئیس اداره تصادفات 

پلیــس راهور تهران بــزرگ  دراین بــاره گفت: حدود 

ســاعت ۲۲:30 جمعه  یک دســتگاه کامیون میکسر 

بتــون در حــال حرکــت در مســیر شــمال بــه جنوب 

خیابان بهنــام تقاطع  بلوار آیت اهلل کاشــانی بود که  

ناگهــان وارد بلوار آیت اهلل کاشــانی شــده و با عبور از 

عرض بلوار وارد مسیر مخالف شده و پس از برخورد 

شدید با یک ساختمان دو طبقه  وارد فروشگاه کاشی 
و سرامیک شد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن کامیــون در طول مســیر با 

چهار دستگاه خودرو سواری شامل دو دستگاه سواری 

پژو، یک دســتگاه ســواری پراید و یک دستگاه سواری 

ام وی ام برخورد کرده و خســارات شــدیدی را به آن ها 

وارد کــرده بــود، گفــت: بالفاصلــه عوامــل انتظامی و 

امدادی در محل حاضر شــده و اقدام به امدادرسانی 

کردند. بنــا به گفته امدادگران ایــن حادثه مورد فوتی 

نداشــته و راننده بونکر نیز به بیمارستان منتقل شده 

اســت.مؤمنی علت اولیه این حادثــه را نقص فنی در 

سیســتم ترمــز کامیون اعــالم کرد و گفت: الزم اســت 

رانندگان وســایل نقلیه سنگین در مورد سالم بودن  و 

بررســی سیســتم های خودرویی خود مانند سیســتم 

ترمز کوتاهی نکرده و نسبت به بررسی دوره ای و روزانه 

خــودرو خود به علــت اهمیت کار آن اهتمــام ویژه ای 

داشته باشند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شــهرداری تهران هــم که در محل 

حادثه حضور داشــت، گفــت: به محــض اعالم این 

حادثــه عوامــل ســه ایســتگاه آتش نشــانی در محل 

حاضــر شــده و مشــاهده کردنــد کــه درپــی  برخورد 

شــدید قســمت جلویی کامیون دچار حریق شده که 

بالفاصلــه اقــدام به اطفــای حریق کــرده و همزمان 

بــا ایمن ســازی محل اقــدام به خــارج کــردن راننده 
میانسال از کابین کردند.

ورود کامیون بتون به مغازه کاشی و سرامیک

معرفــی کنــد. پــس از آن چنــد نفــر از 
کارگــران میدان تره بار به عنوان شــاهد 
در دادسرا حاضر شدند اما آنها همگی 
شــهادت دادند که فقط شاهد درگیری 
صبح روز حادثه بوده اند و ندیده اند که 
چه کسی به چشــم پیمان شلیک کرده 

است.
پس از شــکایت مرد نابینــا مأموران 
پلیــس، مســعود را دســتگیر کردنــد اما 
کــوری  وی منکــر هرگونــه دخالتــی در 

چشم مرد حجره دار شد.
ســرانجام صبــح دیــروز متهــم کــه 
بــا قــرار وثیقــه آزاد بود در شــعبه دهم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پای 

میز محاکمه ایستاد.
 در ابتــدای جلســه شــاکی بــار دیگر 
بــه شــرح ماجــرا پرداخــت و گفت: من 
مطمئنــم کــه مســعود بــه ســمت من 
چشــم  کــوری  باعــث  و  کــرده  شــلیک 
راســتم اوســت امــا حــاال منکــر شــده و 
دروغ می گوید اما برای او اشــد مجازات 
نباشــد  نابینــا  تــا  می خواهم.کســی 
نمی توانــد درد مــرا بفهمد مــن بعد از 

این حادثه کار و زندگی ام نابود شد.
وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد 
بــار دیگــر منکــر ارتــکاب این جرم شــد 
و گفــت: آن روز بــه میدان تــره بار رفته 
بــودم تــا مقــدار زیــادی ســبزی بخرم؛ 
امــا ســبزی هایی کــه پیمان به مــن داد 
همگــی خراب بود. ســر همین موضوع 
بــا او درگیــر شــدم و کار بــه زد و خــورد 
کشــید اما با دخالت حاضران در محل 
دعوا تمام شــد و من هم سوار ماشینم 
شــدم و از آنجــا رفتــم. مــن نمی دانــم 
چطور چشم او نابینا شده است.او حتی 
خودش هم نمی داند چگونه چشمش 
کور شــده و کسی را ندیده است و به من 

تهمت می زند اما من بی گناهم.
پس از پایــان جلســه دادگاه قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حــوادث/ خانم دکتر قالبــی که به بهانه 

طــب ســنتی و تجویــز داروهــای گیاهــی از مردم 
کالهبرداری می کرد، دستگیر شد.

ســرهنگ کامــران ملکی، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان فردیــس در ایــن بــاره گفــت: پــس 
از دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه خانمــی با 
معرفــی خــود بــه عنــوان پزشــک طب ســنتی 
اقــدام بــه مــداوای بیمــاران مراجعــه کننــده و 
تجویــز داروهــای گیاهــی بــرای آنها بــه صورت 
در  موضــوع  بالفاصلــه  می کنــد،  غیرقانونــی 

دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
شهرستان قرار گرفت.

 در بررســی های پلیســی مشــخص شد متهم 
با اغفــال و فریب برخــی افراد و با وعــده درمان 
دریافــت  ازای  در  صعب العــالج  بیماری هــای 
مبالغــی از 1۵ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان اقدام 
بــه تجویــز داروهایی بــر پایه مــواد غیــر خوراکی 
و آبغــوره می کــرده اســت کــه ایــن امــر موجــب 
وخیم شــدن حال بیماران تا ســرحد مرگ شده 
کــه تاکنون 10 نفر شــاکی پرونده در این خصوص 

شناسایی شده اند.
وی ادامــه داد: مأمــوران بــا شناســایی محــل 
اختفای متهم و کسب دستور مرجع قضایی، وی 

را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
ســرهنگ ملکــی در پایــان با اشــاره بــه اینکه 
متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده تحویــل مقامات 
قضایی شــد، از شهروندان درخواست کرد فریب 
اینگونه افراد ســودجو را نخورند و در صورت نیاز 
به پزشک حتماً از مراکز معتبر پزشکی و درمانی 

استفاده کنند.

نسخه های عجیب خانم دکتر قالبی
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به عنــوان  آن  از  کــه  مایکروســافت  شــرکت 
غــول فنــاوری جهــان یــاد می کنند ایــن هفته 
از انعقــاد قــراردادی خبــر داد تــا بــه موجــب 
آن ارتــش امریــکا را مدرن ســازی کنــد و نســل 
واقعیــت  و  هوشــمند  فناوری هــای  جدیــد 
بگــذارد. ســربازان  اختیــار  در  را   افــزوده 

 این قــرارداد بزرگ که بــه ارزش 21.9 میلیارد 
دالر منعقد شده است مایکروسافت را موظف 
می ســازد نوع ویژه ای از هدست های هوشمند 
»هولولنز« را برای نیروهای ارتش امریکا تولید 
کند و قرار اســت این شــرکت بیــش از 120هزار 
دســتگاه هدســت واقعیــت مجــازی را کــه در 
خاک امریکا ساخته می شوند به ارتش تحویل 

دهد.
این هدســت ها به گونه ای طراحی شده اند 
که هولوگرام های گرافیکی را به تصاویر محیط 
ارتــش  نیروهــای  و  می کننــد  اضافــه  واقعــی 
امریــکا می تواننــد چــه در زمان آمــوزش یا در 
میادیــن نبــرد، ایــن هدســت ها را بــرای دقت 
بیشتر و نشانه  گیری دقیق تر مورد استفاده قرار 
دهنــد تا در هر شــرایط مکانی و زمانی بهترین 
عملکــرد خــود را ارائــه کننــد. ولی نکتــه مهم 
از ایــن قرار اســت که مدرن ســازی و دیجیتالی 
کردن نیروهــای نظامی فقط به ایاالت متحده 
محدود نمی شــود و دیگر کشورهای جهان هم 
ســرمایه گذاری هــای گســترده را در ایــن زمینه 

انجام داده اند. 
ë این سربازان دیجیتالی

شرکت مایکروسافت مدل تجاری هدست 
واقعیــت افــزوده خــود را کــه »هولولنــز« نــام 
دارد بــا قیمــت 3500 دالر در بــازار بــه فروش 
می رســاند و معموالً از آن برای استفاده از نرم 
افزارهــا و ابزارهــای خــاص اســتفاده می شــود 
انجــام  بــرای  هــم  خانگــی  کاربــران  البتــه  و 
می گیرنــد.  کار  بــه  را  آن  رایانــه ای  بازی هــای 
شرکت های معماری، دانشگاه ها، کارخانه ها، 
تولیدکننــدگان اتومبیل، ســازمان های فضایی 
هدســت  ایــن  مشــتریان  جملــه  از  ارتــش  و 
هوشــمند هســتند تا به کمک این دستگاه یک 

الیه اطالعــات گرافیکی کاربــردی را به محیط 
واقعــی پیرامون خود اضافه کننــد و در نهایت 
فعالیت های خود را بهتر و دقیق تر جلو ببرند.

مایکروســافت  هوشــمند  هدســت 
ســاخته  افــزوده  واقعیــت  فنــاوری  برمبنــای 
شــده اســت. تفــاوت میــان فنــاوری واقعیــت 
واقعیــت  و   )Augmented Reality( افــزوده 
مجــازی )Virtual Reality( در ایــن اســت کــه 
هدســت های واقعیت افزوده یک الیه تصاویر 
گرافیکی خــاص را به میدان دیــد افراد اضافه 
می کننــد و در مــدل واقعیــت مجــازی تمــام 
میــدان دیــد کاربر با محیــط جدیــد جایگزین 
میــالدی   2018 ســال  می شود.مایکروســافت 
آغــاز  بــه  مربــوط  خبــر  بــار  نخســتین  بــرای 
همکاری هــای خــود با پنتاگون را منتشــر کرد و 
طی آن گفته شد که این شرکت در فاز نخست 
480 میلیــون دالر گرفته اســت تــا نمونه اولیه 
هدست هوشمند نظامی را تولید کند. آن زمان 
همــکاری مایکروســافت بــا نهادهــای نظامی 
مــورد انتقاد گســترده قــرار گرفت و ســرانجام 
شــرکت مذکــور با جلــب رضایــت فرماندهان 
قــرارداد  امتیــاز  شــد  موفــق  امریــکا  نظامــی 
بلندمدت 22 میلیارد دالری را از آن خود کند. 

هــم اکنــون قــرار اســت تولیــد انبــوه ایــن 
هدســت ها بــا امکانــات بیشــتر و قابلیت های 
پیشــرفته تر آغاز شــود و مایکروســافت در این 
خصوص توضیح داده اســت که هدســت های 
نظامــی هولولنــز مبتنــی بــر ســامانه یکپارچه 
تقویــت توانایــی بصــری )IVAS( بــا افزایــش 
اشــتراک گذاری  امــکان  محیطــی،  آگاهــی 
اطالعــات و تصمیم گیــری در لحظــه باعــث 

می شوند ایمنی و کارایی سربازان بیشتر شود.
بــه  هولولنــز  هدســت  نظامــی  مــدل 
دوربین های حرارتی دید در شــب مجهز شده 
اســت و قابلیت تشــخیص چهره و تشــخیص 
نیروهــای خودی از ســربازان دشــمن را فراهم 
می کنــد. پردازنــده ایــن هدســت می توانــد در 
لحظــه  بــه  لحظــه  به صــورت  نبــرد  میادیــن 
تحلیل های اطالعاتی را انجام دهد و همچنین 
قابلیت هــای ویــژه  بــرای بررســی موقعیــت و 
عملیــات نجات گــروگان نیز بــرای آن در نظر 

گرفته شده است.
مایکروســافت می گوید سال گذشــته برای 
ایــن هدســت ها در منطقــه ای  نخســتین بــار 
موســوم به »فورت پیکــت« در ایالت ویرجینیا 
مورد بررســی قرار گرفتند و تمام آزمایش های 

انجام شده روی آنها موفقیت آمیز بود.
ë یک ارتش سایبری

مدرن سازی نیروهای نظامی فقط به ارتش 
امریــکا محدود نمی شــود و دولت انگلیس در 
اقدامی که از آن به عنوان بزرگترین تجدید نظر 
در اســتراتژی امنیــت و سیاســت خارجی بعد 
از جنگ ســرد یاد می کند، اولویت های دفاعی 
جدید خود را تشــریح کرده اســت تا با استفاده 
از فناوری هــای نوین در مقابل نیروهای بیگانه 

ایستادگی کند.
»بوریس جانســون« نخست وزیر انگلستان 
رونمایــی  یکپارچــه ای  طــرح  از  هفتــه  ایــن 
کــرد کــه از زمــان آغــاز آن حــدود یــک ســال 
می گذرد و اصــول اصلی برای تصمیم گیری و 
سرمایه گذاری های آتی در بخش های نظامی 
محســوب می شــود. ایــن طــرح مســیر حرکت 
بریتانیا در حوزه سیاست خارجی، سیستم های 
دفاعی و امنیت داخلی را تا سال 2025 نمایان 
می کند و براساس آن قرار است تمام نیروهای 
مسلح انگلیس به ابزارهای مدرن و دیجیتالی 

دسترسی داشته باشند.
آخریــن  در  انگلیــس   نخســت وزیر 
صحبت هــای خود اعالم کرد، طرح بلندمدت 

او بــا بودجه 24 میلیارد پونــدی معادل 33.4 
میلیارد دالر هوشــمندترین نیروهــای نظامی 

جهان را گردهم می آورد.
در ایــن طــرح 6.6 میلیــارد پونــد از بودجه 
در نظر گرفته شــده به بخش تحقیق و توسعه 
اختصــاص می یابد تا نســل آتــی فناوری های 
سرنشــین،  بــدون  هواپیماهــای  جنگــی، 
ســالح های انرژی هدایت شــده و موشک های 
دولــت  شــوند.  ســاخته  پرســرعت  پیشــرفته 
انگلیــس همچنین قصــد دارد با این ســرمایه 
گذاری هــا بزرگترین ارتش ســایبری اروپا را نیز 
در اختیار داشته باشد و توانایی های خود برای 
شناســایی بهتــر دشــمن مجــازی و ابزارهــای 
بازدارنــده در نبردهــای ســایبری را نیز تقویت 
کند.فناوری هــای نویــن، فرصت های جدیدی 
را بــرای بازیگران مخرب عرصه مجازی ایجاد 
کرده اســت تــا از طریق عملیات هــای هکری، 
انتشــار اطالعــات نادرســت یــا انجــام جرایــم 
ســازمان یافته ســایبری به اهداف خود برسند. 
ایــن مســأله باعــث شــده اســت دولت هــای 
سراســر جهان سرمایه گذاری های خود را برای 
شناسایی نقاط ضعف سایبری افزایش دهند.

 »بوریس جانســون« در ســندی کــه بتازگی 
برای افزایش سرمایه گذاری های نظامی امضا 
کــرده اســت، توضیــح داد: »در آینــده نزدیک 
قــدرت ســایبری مهم تریــن نیــروی هر کشــور 

خواهد بود.«
در این میان سازمان شتاب دهنده دفاعی و 

امنیتی انگلیس )DASA( با همکاری سازمان 
 )DE&S( پشــتیبانی  و  دفاعــی  تجهیــزات 
راهکارهــای جدید بــرای تقویــت هواپیماهای 
بــدون سرنشــین نظامی را مــورد بررســی قرار 
در  پهپادهــا  ایــن  جدیــد  نســل  تــا  می دهنــد 
عملیات های چالش برانگیــز و مأموریت های 
پیچیده شــهری مورد اســتفاده قرار گیرند. این 
طــرح کــه بودجه یک میلیون پوندی را شــامل 
می شود به وزارت دفاع انگلیس کمک می کند 
با ســه چالــش اصلی پیــش روی خــود مقابله 
کند. چالش نخست توسعه سیستم هوانوردی 
هوشمند بدون سرنشین است که برای حضور 
اســتفاده  مــورد  شــهری  مأموریت هــای  در 
قــرار می گیــرد. در بخــش دیگــر تمرکــز اصلی 
بــر توســعه پهپاد بــا قابلیــت کنتــرل از راه دور 
اســت که یک پلتفــرم جامع بــا قابلیت ادغام 
بــا چالــش اول را شــامل می شــود و در بخــش 
آخــر نیز ســاخت هواپیمای بدون سرنشــین با 
قابلیت پرواز خــودکار و کنترل از راه دور مجهز 
به موشــک های نظامی مورد توجه قرار گرفته 

است.
وزارت دفــاع بریتانیــا همچنیــن طرحی را 
برای ســاخت سیســتم های روباتیــک خودکار 
پیش می برد که به کمک اطالعات ماهواره ای 
و بــدون دخالت انســان می تواننــد در میادین 

نبرد حضور یابند. 
ســرمایه  مجمــوع  در  جهــان  ارتش هــای 
گذاری های گسترده انجام می دهند تا به کمک 
نیروهــای  تشــخیص  هوشــمند  ســامانه های 
دشــمن، دوربین هــای حرارتــی دید در شــب، 
روباتیــک  سیســتم های  خــودکار،  پهپادهــای 
ماهواره ای و... بتوانند به صورت کاماًل هوشمند 
و دقیــق در میادیــن نبرد خودنمایــی کنند و با 
تقویــت ارتش ســایبری بتواننــد در جنگ های 
مجــازی نیز پیروز شــوند.  گفتنی اســت دولت 
فنــاوری   80 از  بیــش  می کنــد  ادعــا  امریــکا 
هوشــمند نظامــی را برای ســربازان خود تولید 
کرده است که هر کدام از آنها در عملیات های 
مختلــف کاربــرد دارنــد و از مدیریــت تأمیــن 
غــذای نیروهــای نظامــی گرفتــه تــا زره هــای 
هوشمند، امتحان خود را بخوبی پس داده اند.

 میثم لطفی
ـارخبرنگار

بـــ
اخ
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چیــن پــس از یــک تحقیقــات ضــد انحصار 
طلبی که نشان داد گروه علی بابا از موقعیت 
برتــرش در بــازار سوءاســتفاده کــرده اســت، 
جریمــه  دالر  میلیــارد  را 2.8  شــرکت  ایــن 
کــرد. به گزارش ایســنا، جریمه 18.2 میلیارد 
یــوان )2.8 میلیــارد دالر( علی بابا ســه برابر 
جریمه یک میلیارد دالری اســت که شرکت 
تراشه ســازی کوالــکام امریــکا در ســال 201۵ 
محکوم به پرداخت آن شد و بر مبنای چهار 
درصــد از درآمــد داخلــی علــی بابا در ســال 

2019 است. 
دیــده بــان ضدانحصارطلبــی چیــن در 
بیانیه ای اعالم کرد این شــرکت ملزم اســت 
اصالحــات داخلی را به اجرا بگذارد. جریمه 
صــادره علیه علی بابا که معــادل 12 درصد 
از درآمــد مالــی ایــن شــرکت در ســال 2020 
اســت، بخشــی از ابهامات عظیمی که علی 
بابا را احاطه کرده بود ، رفع می کند اما چین 
همچنــان به دنبــال مهــار قــدرت روزافــزون 
غول هــای اینترنتــی و فنــاوری اســت و گفته 
می شــود در حــال تحقیقــات از بخــش های 
دیگر امپراطوری جک ما، مؤســس علی بابا 
شامل کسب و کار وام دهی به مصرف کننده 
گروه آنــت و دارایی های رســانه ای گســترده 

علی بابا است. 
بلومبرگ ماه گذشته به نقل از یک منبع 
آگاه گــزارش داده بــود دولت چیــن به دلیل 
نگرانی های فزاینــده از نفــوذ روزافزون گروه 
علــی بابــا بــر افــکار عمومــی، از ایــن غــول 
فناوری خواســته اســت دارایی های رسانه ای 
خود از جمله ســاوت چاینا مورنینگ پســت 
را بــه فــروش رســاند. رگوالتورهــای چینــی 

پــس از بازبینــی دارایی های گــروه علی بابا، 
از گســتردگی دارایی های رســانه ای این گروه 
هلدینگ شوکه شده و خواســتار ارائه برنامه 
جامعــی از ســوی گــروه علی بابا در راســتای 

کاهش این دارایی ها شدند.
سازمان دولتی سازماندهی بازار چین در 
تحقیقــات خود نتیجه گیری کــرد علی بابا از 
مقررات پلتفرم خود و روش های فنی مانند 
دیتا و الگوریتم بــرای حفظ و تحکیم قدرت 
خود را در بازار و به دست آوردن مزیت های 
رقابتــی نادرســت اســتفاده کرده اســت. این 
شــرکت باید شــیوه های کســب و کار خــود را 
تغییر دهد. براساس گزارش بلومبرگ، این 
اقدام دولت چین که سرگرم تفحص از نفوذ 
شــرکت هایی ماننــد علــی بابا و غول رســانه 
اجتماعی تنســنت هولدینگز اســت، هشدار 
واضحی را به بخش فناوری ارسال کرد.  نفوذ 
گسترده سرویس های رسانه اجتماعی مورد 
حمایت علی بابا نگرانی های دولت نســبت 
بــه افزایــش قــدرت نفوذ علــی بابا بــر افکار 
عمومــی را برانگیختــه و چالش هــای جدی 
و دســتگاه  بــرای حــزب کمونیســت چیــن 
تبلیغاتــی قدرتمنــدش ایجــاد کرده اســت.  
جــک ما در چین به عنوان یکی از کارآفرینان 
موفق شناخته می شــود اما اقبالش از زمانی 
که علیه رویکرد رگوالتور چین در بخش مالی 
صحبت کرده، رو به افول گذاشته است.  این 
اظهارات باعث واکنش کم سابقه رگوالتوری 
چین شــد و عرضه اولیه عمومی سهام گروه 
آنــت به ارزش 3۵ میلیارد دالر را برهم زد و 
گشــایش تحقیقات ضد انحصارطلبی علیه 

علی بابا را به دنبال داشت.

در سال 99 صورت گرفت

واردات ۱۵.۸ میلیون دستگاه تلفن  همراه به کشور
       انجمن واردکنندگان موبایل اعالم  کرد: ســال گذشــته 1۵ میلیون و 800 هزار دســتگاه تلفن 
همراه وارد کشــور شــد. به گزارش ایرنا، انجمن یاد شده در پیامی در توئیتر، نوشت: در سال 
کرونــازده 99 بــا وجود همه مشــکالت پیش روی واردکنندگان گوشــی تلفن همــراه، چیزی 
حدود 1۵ میلیون و 800 هزار تلفن همراه وارد کشور شد که 1۵ میلیون از این تعداد مصرف 
شــده اســت. بنابر اعالم این انجمن، همچنان گوشــی های غیرهوشــمند طرفداران خود را 
دارند، زیرا در ســال گذشته 2.۵ میلیون دستگاه گوشی غیرهوشمند در بازار ایران به فروش 
رفته است. انجمن واردکنندگان موبایل بیش از این اعالم کرده بود که با تخصیص بموقع 
ارز برای واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص بموقع کاال از مبادی ورودی، می توان آرامش 

بازار موبایل و قیمت های شفاف را ادامه دار کند.

جریمه 3 میلیارد دالری علی بابا در چین
      



فرکی با تأیید مذاکره برای سرپرستی تیم ملی: دوست داشتم کمک کنم اما...!
انتخاب مجتبی خورشــیدی به عنوان سرپرســت تیم 
ملی فوتبال ایران با انتقادات گســترده ای در جامعه 
فوتبــال همراه بوده و شــایعات زیــادی را برانگیخته 
اســت. با ایــن حــال شــهاب الدین عزیزی خــادم در 
توجیــه ایــن انتخــاب، مدعــی شــده کــه بــا چندیــن 

چهــره فوتبالی برای این ســمت مذاکره شــده و آنها 
حاضــر به قبول سرپرســتی تیــم ملی نشــده اند و در 
نهایت مجتبی خورشــیدی برای این سمت انتخاب 
شــده اســت. حســین فرکــی، مربــی باســابقه فوتبال 
کــه تجربــه  بازیگــری و مربیگری و حتــی در مقطعی 

دارد،  کارنامــه  در  هــم  را  ملــی  تیــم  در  سرپرســتی 
تأییــد کرد که با او برای سرپرســتی تیــم ملی مذاکره 
شــده اســت. اما به نظر فرکی در حــال تصمیم گیری 
بــوده کــه فدراســیون فوتبــال مجتبــی خورشــیدی را 
بــرای ایــن ســمت برگزیده اســت. فرکــی در این باره 

به ایســنا، گفــت: »من در حــال تصمیم گیــری برای 
این موضوع بودم و دوســت داشــتم بــرای تیم ملی 
کاری انجــام دهــم و در خدمــت این تیم باشــم. اما 
اکنون سرپرســت تیم ملی انتخاب شــده است و این 

موضوع منتفی است.«
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بازگشت منصوریان به تبریز در هفته بیستم
هفتــه بیســتم لیگ برتــر امروز با برگــزاری 2 بازی ادامــه می یابد که در 
اولیــن بــازی و از ســاعت 17 ماشین ســازی در ورزشــگاه شــهید ســردار 
ســلیمانی تبریــز میزبان آلومینیوم اســت. سبزپوشــان تبریــزی که با 9 
امتیــاز آخرین تیم جدول هســتند، پس از شکســت 3-1 مقابل گل گهر 
بــا مســئولیت فنــی کاظم محمــودی، هدایــت تیم شــان را بــه بازیکن 
سابق شــان علیرضا اکبرپور ســپردند. او در اولین تجربه اش باید مقابل 
هم تیمی ســابقش در اســتقالل یعنــی علیرضا منصوریان قــرار بگیرد 
کــه بــه عنوان ســرمربی آلومینیوم یک بــار دیگر به تبریز شــهری که در 
ابتدای فصل ســرمربی تراکتور بود، برگشــته است. آلومینیوم با حضور 
منصوریان مس را شکســت داده و با فوالد هم بدون گل مســاوی کرده 
تا با 27 امتیاز در رده ششم باشد. اراکی ها در بازی رفت با سرمربیگری 
رســول خطیبی 4-1 ماشین سازی را شکست داده بود. از ساعت 18:30 
هم مس رفســنجان در ورزشــگاه شــهدای صنعت مس این شهر برابر 
ســایپا قرار می گیرد. شــاگردان محمــد ربیعی که در 4 بــازی اخیر خود 
به پیروزی نرســیده اند، پس از تســاوی بدون گل با تراکتور، 25 امتیازی 
شــدند و در رده نهم قــرار دارند. در مقابل، شــاگردان ابراهیم صادقی 
هــم  در 7 مســابقه اخیر خود رنــگ برد را ندیده اند. نارنجی پوشــان در 
بازی قبل شــان 1-0 به ســپاهان باختند تا با 18 امتیاز در رده ســیزدهم 

قرار بگیرند. بازی رفت دو تیم بدون گل مساوی به پایان رسید.

پرسپولیس راهی هند شد
پرسپولیسی ها برای سفر به هند و حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
دچار مشکل شــده بودند و دیروز ابراهیم شکوری، معاون اجرایی باشگاه 
از حــل این مشــکل خبــر داد:»پس از پیگیــری بی وقفه مدیریت باشــگاه، 
باالخره مشــکل ســفر به کشــور هند حل شــد و مجــوز پرواز به دســت مان 
رســید. بایــد از وزارت امور خارجه و ســفارت ایــران در هند تقدیر و تشــکر 
کرد زیرا با کمک آنها مشکالت از سر راه برداشته شد و پرسپولیس مهیای 
سفر به کشور هند است. با این حال امیدواریم مشکالت دیگری برای تیم 
پیش نیاید و ســفر و اردوی خوبی در هند داشــته باشیم، هرچند نمی توان 
نســبت بــه این موضوع خوشــبین بود.« گفتنی اســت کاروان پرســپولیس 

عصر دیروز)شنبه( تهران را به سمت شهر گوا ترک کرد.

علی دایی؛ مهم ترین پرسپولیسی استقاللی تاریخ!
علی دایی، آقای گل فوتبال جهان و بازیکن و مربی اســبق پرســپولیس 
در آخریــن مصاحبــه از گرایشــش بــه اســتقالل در دوران کودکــی گفته 
اســت. او گفت: »در خانواده ما که 5 برادر هســتیم، تنها داداش بزرگ 
من پرسپولیســی بود و ما 4 برادر دیگر استقاللی بودیم. اما از زمانی که 
فوتبال را در تهران به صورت جدی بازی کردم، پرســپولیس و استقالل 
برایــم تفاوت چندانی نداشــتند.« دایی ادامــه داد: »از زمانی که لباس 
پرســپولیس را بر تن کردم، یک پرسپولیسی شــدم و افتخار می کنم که 
طرفدار این تیم هســتم. اما اینکه من در حال حاضر استقاللی هستم، 
بــه هیچ عنــوان صحــت ندارد. مــن تــا زمانی که وارد دانشــگاه شــدم، 
یک اســتقاللی بودم ولی بعــد از اینکه فوتبال را به شــکل جدی دنبال 
کردم، ســرخابی ها برایم تفاوت چندانی نداشــتند اما پس از عضویت 
در پرســپولیس، یک پرسپولیسی محســوب می شوم و این تیم را خیلی 

دوست دارم و نتایج آن را دنبال می کنم.«

بار
اخ

گفت وگوی»ایران« با رضا نوروزی، فوتبالیستی که در مسابقات زیبایی اندام درخشید

فکرنمیکردمدومشوم،بایدقهرمانمیشدم
علی کریمی با بدن االن حتماً یک توپ طالی جهان را می گرفت/ رکورد گلزنی من هم شکسته می شود

 

یکــی از خبرهــای جالبــی کــه در چنــد روز 
اخیــر منتشــر شــد، حضــور رضــا نــوروزی 
مهاجــم ســابق تیــم ملــی فوتبــال فــوالد 
مســابقات  دوره  اولیــن  در  پرســپولیس  و 
فیتنس قهرمانی کشــور بــود. رقابت هایی 
که نوروزی در شــاخه فیتنس استایل در آن 
شــرکت کرد و با رســیدن به مقــام دوم این 
مســابقات، نام خود را دوباره بر سر زبان ها 
انداخت. مســابقات فیتنس به این شــکل 
اســت که ورزشــکاران یک بار برای نمایش 
عضــالت خود بــدون لبــاس روی اســتیج 
می رونــد و از داوران رأی می گیرنــد و یــک 
بارهم با لباس رســمی و کت و شلوار برای 
استایل شــان جلــوی دوربین هــا  نمایــش 
فیگور می گیرنــد. نوروزی نیز ابتــدا در بین 
حدود 50 شرکت کننده با عضالت ورزیده 
و زیبــای خود نظــر داوران را جلب کرد و به 
نیمه نهایی رســید و سپس توانست خود را 
به فینال این رقابت ها برســاند و در نهایت 
عنــوان دومــی و مــدال نقــره را از آن خــود 
کــرد. نــوروزی درخصوص حضــور خود در 
رشــته فیتنس بــه »ایران« چنیــن توضیح 
داد: »مــن همیشــه عالقه زیادی به رشــته 
فیتنــس داشــتم و همیشــه هــم در دوران 
فوتبالم فیت بودم. وقتی هم حضور در این 
مسابقات به من پیشنهاد شد و دیدم حتی 
با کت و شلوار هم باید فیگور بگیریم، برایم 
خیلــی جذاب بود و تصمیم گرفتم در این 

مسابقات شرکت کنم. برای حضور در این 
مسابقات هم یک رژیم 40 روزه گرفتم و با 
تمرینات فشــرده ای که پشت سر گذاشتم، 

خود را به مسابقات رساندم.«
او دربــاره اینکه همه از دیدن بدن آماده 
و ورزیده او شــگفت زده شــدند، یادآور شــد: 
»همــان طور کــه گفتم، بدنم هم همیشــه 
خوب بوده و سعی کرده ام همیشه آمادگی 
بدنــی ام را حفــظ کنــم. مــن چــه زمانی که 
فوتبــال بــازی می کــردم و چــه بعــد از آن 
هر روز در باشــگاه بدنســازی بــودم و به این 
رشــته عالقــه زیــادی داشــتم. یعنــی چون 
می خواســتم خوش اســتایل باشــم و الیف 
اســتایل زندگــی ام خــوب باشــد، همیشــه 
دوســت داشتم که تمرین کنم و اضافه وزن 
نداشــته باشــم. چربــی بدنم پایین باشــد و 
وقتی هم این مسابقات به من پیشنهاد شد، 
تصمیم گرفتم که رژیمم را بیشتر کنم و فکر 

می کنم االن چربی بدنم 4 درصد باشد.«
نوروزی درباره اینکــه فکرش را می کرد 
کــه در این مســابقات به مقام دوم برســد، 
چنیــن واکنشــی داشــت: »نــه، مــن فکــر 
می کــردم کــه اول می شــوم. همه کســانی 
هم که آنجا بودند، می دانند حق چه کسی 
بود که اول شــود و قضــاوت را برعهده آنها 
می گــذارم. البته عیبی ندارد که دوم شــدم 
ولی همه کسانی که آنجا بودند، می گفتند 
که حــق مــن دومــی نبــود و بایــد قهرمان 

می شدم.«
آیا ورزشــکاران رشته بدنسازی تعجب 

نکردنــد کــه تو به عنــوان یک فوتبالیســت 
ســابق در ایــن رشــته بــه صــورت حرفه ای 
شرکت کرده ای و مقام هم آوردی؟ نوروزی 
به این ســؤال چنیــن پاســخ داد: »تعجب 
نــدارد. من 15 ســال ورزش حرفه ای کردم 
و بعد هم به ورزشــی آمــده ام که حرفه ای 
نیســت و مســابقاتی که من در آن شــرکت 
کردم، آماتور بود. یعنی مســابقاتی بود که 
هر کسی با الیف استایل خوب می توانست 
در آن شــرکت کنــد. مــن خیلی کار شــاقی 

نکرده ام.«
وقتــی  فوتبالیســت ها  از  خیلــی 
بدنــی  فــرم  از  می کننــد،  خداحافظــی 
ایده آل شان خارج می شوند و گاهی اضافه 
وزن هــم می آورنــد ولــی نــوروزی نــه تنها 
این طور نشــده بلکه در شکل بسیار خوبی 
ظاهــر شــده اســت. او در ایــن بــاره گفــت: 
»این دیگر به زندگی آدم ها برمی گردد. نه 
تنها فوتبالیســت ها بلکه همه همین طور 
هستند. حاال فوتبالیست ها بیشتر در چشم 
هســتند. امــا در کل خیلی هــا خوش پوش 
هســتند و دوســت دارنــد بدن شــان فــرم 
ایده آلی داشته باشد و برایشان مهم است 
که خواب مناسبی داشته باشند و غذای به 

اندازه ای بخورند.«
علــی کریمی کاپیتــان ســابق تیم ملی 
و پرســپولیس هــم در عکس های جدیدی 
کــه از خــود منتشــر کــرده، نشــان داده کــه 
بدنــش فــرم بســیار خوبــی دارد و بــه قول 
عامیانه شش تکه است. نوروزی درباره این 

همبازی ســابق خود چنین نظــر داد: »من 
کوچک تــر از آنم کــه بخواهم دربــاره علی 
کریمی نظری داشته باشم ولی اگر بخواهم 
به عنوان یک هــوادار او صحبت کنم، باید 
بگویم که او یک اســطوره در فوتبال ایران و 
بهترین بازیکن ایران بوده اســت. به نظرم 
اگــر او زمانــی کــه فوتبال بــازی می کرد این 
طور به بدنش می رسید، حداقل یک توپ 
طــالی جهــان را بــه دســت مــی آورد. او با 
این اســتایل عالی یا در بارســلونا توپ طال 

می گرفت یا در رئال مادرید.«
یکــی دیگــر از فوتبالیســت هایی کــه هر 
روز تمرینــات بدنســازی پرفشــاری را انجام 
می دهد، احمدرضا عابدزاده است. نوروزی 
درباره دروازه بان و کاپیتان پیشین تیم ملی و 
پرسپولیس هم چنین نظر داد: »احمدرضا 
عابدزاده که ســلطان اســت و من عاشــقانه 
دوران  محبــوب  بازیکــن  دارم،  دوســتش 
کودکــی ام اســت و خیلــی ناراحتــم از اینکه 
پاهایــش آســیب دیــده اســت و چند ســال 
یک بــار مجبور می شــود جراحی کنــد. ولی 
مــن راجع بــه او و تمریناتش چــه می توانم 
بگویــم؟ همــه عابــدزاده را می شناســند و 

می دانند چقدر به ورزش عالقه دارد.«
نوروزی در لیگ دهم با 24 گل زده برای 
فــوالد به عنوان آقای گلی لیگ برتر رســید 
که هیچ بازیکنی نتوانســته تاکنون رکورد او 
را بزند. در حال حاضر ســجاد شــهباززاده، 
مهاجــم ســپاهان بــا 16 گل زده در صــدر 
جدول گلزنان اســت. نوروزی درباره اینکه 

بازیکنــی می تواند رکورد او را بشــکند یا نه، 
گفت: »باالخره رکورد برای شکستن است. 
ایــن رکــورد چنــد ســال دســت آقــای رضا 
عنایتی و آرش برهانی بود و من شــکاندم. 
قطعــاً بازیکنــی هم می آیــد که رکــورد مرا 
کار  فوق العــاده  شــهباززاده  االن  بشــکند. 
کــرده و به او تبریک می گویــم. قطعاً آقای 
گل می شــود و برایــش آرزوی بهترین هــا 
را دارم.« نــوروزی در لیــگ چهاردهــم بــه 
پرســپولیس آمد ولی بعد از 4 بــازی دچار 
مصدومیت سختی شد و فصل را از دست 

داد. با این حال او همیشه با عالقه از حضور 
خود در این تیم یاد می کند. نوروزی درباره 
شانس قهرمانی سرخپوشــان پایتخت در 
لیگ بیستم هم صحبت کرد: »اصالً شکی 
در ایــن موضوع نــدارم. البته ســپاهان هم 
تیم قوی و بســیار خوبی است ولی من فکر 
می کنم باز هم پرســپولیس قهرمان شود. 
االن هــم که تیم می خواهد به آســیا برود و 
امیدوارم ا ن شــاءاهلل در این مســابقات هم 
دوباره به موفقیت برسد و شانس قهرمانی 

داشته باشد.«

حامد جیرودی
خبرنگار
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اولبازگشتبهسالنهایسینمابعداحتمالاکرانآنالین
»ایران« از احتمال اکران آنالین فیلم های نوروز گزارش می دهد

 شادی تغییررده بندی شغلی سینماها در گروه بندی های 
کرونایــی عمر کوتاهی داشــت. درســت زمانی کــه اهالی 
ســینما دلخــوش بــه آمدن بــه رده دوم مشــاغل شــده و 
نفســی آســوده  کردند، کرونا گل برتری را زد. فعاًل گیشــه 
ســینما با وجود اکران 5 فیلم تازه نفس شکســت خورده 
میدان اســت. در این میان صدر نشــینی »شــنای پروانه« 
در پرفروش های اکران آنالین و ثبت رکورد یک میلیارد و 
700 میلیون تومان در دو روز ابتدایی اکران، برخی فیلم ها 

را وسوسه کرده تا شانس شان را در این میدان بیازمایند.
ë سامانه های نمایشی بعد از سالن های سینما 

از هفتــه گذشــته که بــا قرمز شــدن وضعیــت تهران، 
فعالیت ســینماها بــا تعطیلــی مواجه شــد زمزمه هایی 
از اکــران آنالیــن فیلم هــای در حــال اکران شــنیده شــد و 
خبرهایی از احتمال پیوستن فیلم هایی که در اکران نوروز 
گیشه موفقی تجربه نکرده اند، به اکران آنالین منتشر شد. 
»خون شد« مسعود کیمیایی که در زمان اکران کمتر از 100 
میلیون فروش داشــته اســت، یکی از فیلم هایی است که 
طبق اخبار به احتمال زیاد به چرخه اکران آنالین اضافه 
خواهد شد. محمدصادق رنجکشان، سرمایه گذار »خون 
شد« در گفت وگو با »ایران« با تأکید بر اینکه تصمیم گیری 
نهایی در این باره به بعد از اکران در سینماها موکول شده 
است، می گوید: »فعاًل منتظر بازگشایی سینماها هستیم. 
با آغاز فعالیت ســالن های ســینما، اکران »خون شــد« از 
ســرگرفته خواهد شــد و پس از اکران در ســینماها به طور 
قطــع ایــن فیلــم در پلتفرم های نمایشــی اکــران خواهد 

شــد.« ســرمایه گذار فیلم »شــنای پروانه« بــه کارگردانی 
محمــد کارت درباره تجربه موفق اکران آنالین این فیلم 
هم توضیح می دهد: »در شرایط عادی انتظار بر این بود 
که »شنای پروانه« بالغ بر 40 میلیارد تومان فروش داشته 
باشد اما وضعیت غافلگیرکننده کرونا تمام معادالت را 
برهــم زد. اگر چه میــزان فروش فیلم در مقایســه با این 
پیش بینی هــا، چشــمگیر نیســت امــا همین کــه تا صبح 
روز شــنبه 21 فروردیــن مــاه در مــدت محدود کمتــر از 10 
روز  ســه میلیــارد و 300 میلیــون فــروش داشــته و جــزو 
پرفروش ترین های اکران آنالین شــده اســت، نشانه ای از 

خطا نبودن برآورد فروش است.«
ë کیش و مات در سینما 

بر اساس شنیده ها صاحبان برخی از فیلم های اکران 
نوروز به شــکل جدی تری بــه اکران آنالین فکر می کنند 
اما تصمیم گیری نهایی و اطالع رسانی در این باره را به 

روزهــای آینده موکــول کرده اند. عالوه بر شــرط اکران 4 
هفته  ای برای دریافت حمایت های ســازمان سینمایی 
در اکــران نــوروز، آنهــا نگران هســتند که جدی تر شــدن 
حــرف و حدیث ها راجع به اکران آنالین فیلم شــان، در 
صورت بازگشــایی سالن های سینما این آثار را در گیشه 
با بحران جدی تر مخاطب مواجه کند. تجربه اســتقبال 
مخاطبــان در ایــام جشــنواره، کورســوی امیــدی بــرای 
صاحبــان فیلم هــا ایجاد کرده که فیلم دیدن در ســالن 
ســینما همچنان برای مخاطب جذاب اســت و همین 
امتیاز تازه یعنی تغییر رده بندی مشاغل و آغاز فعالیت 
ســینماها بــه محض نارنجی شــدن وضعیــت تهران و 
ســایر شــهرها بر امیدواری ها افزوده و صاحبان فیلم ها 
را در تصمیــم اکــران آنالیــن بر ســر دوراهی قــرار داده 
اســت. به نظر می رســد مدیریــت اکران در این شــرایط 
شبیه بازی شطرنج شده است که نیاز به تصمیمات به 

موقع و هوشــمندانه تر دارد. امیــر بنان تهیه کننده فیلم 
»خورشــید« در گفت وگــو با »ایــران« می گوید: »شــرایط 
امروز ســینما، روزگار تصمیمات ســهل و ممتنع نیست. 
باید دائم راجع به آن تدبیر کرد و تصمیمات تازه گرفت. 
هــر بار بــه راه و روش تــازه فکر کرد تا ایــن صنعت نابود 
نشــود. سینما به کمک نیاز دارد اگر نه فاتحه آن خوانده 

شده است. سینما در اغماست و نیاز به شوک دارد.«
او تبلیغــات برای ســینما را در حکم شــوک می داند: 
»80 درصــد مــردم از اکــران نــوروز بی خبــر بودنــد. ایــن 
روزهــا تنهــا نشــانه از فعالیــت ســینماها تغییــر ســردر 
سالن های سینماســت. مگر چند درصد مردم مخاطب 
ســایت ها و خبرگزاری هــا هســتند. باید مرتــب از رادیو و 
تلویزیون خبررســانی کرد. روزهای آغازین اکــران نوروز، 
ســینماها فــروش خوبی نداشــتند. به مرور شــاهد رشــد 
صعودی مخاطبان بودیم که با نارنجی شدن وضعیت 

تهــران و وقفــه چنــد روزه اکــران، ســینما دچــار ســکته و 
ریــزش مخاطب شــد.« بنان تأکید می کنــد: »در صورت 
بازگشایی مجدد ســینماها باید به صورت مداوم سینما 
رفتــن در تلویزیــون و رســانه های جمعــی تبلیــغ شــود. 
خبررســانی راجع به فعالیت ســینماها بزرگترین کمک 
به سینماســت. باید مدیران ســینمایی در تعامل جدی 
با مدیــران تلویزیون برای اطالع رســانی در باره فعالیت 
ســینماها و تبلیغ فیلم هــای در حال اکــران رایزنی کنند. 
این مهم امر ناممکنی نیست. اگر اتفاق نمی افتد یعنی 

اراده ای برای انجام آن وجود ندارد.«
تهیه کننده فیلم »خورشید« در پاسخ به این سؤال که 
آیا اســتقبال مخاطبان از »شنای پروانه« در اکران آنالین 
آنهــا را ترغیــب به اکــران فیلم شــان در این فضــا نکرده 
اســت، می گوید: »همه فیلم ها بــه اکران آنالین هم فکر 
می کننــد اما باید شــرایط را ســنجید. »شــنای پروانه« در 
ایام پس از نوروز پارســال اکران شــد و چنــد دوره اکران را 
تجربه کرد. عدد روزهای اکران »خورشــید« به 10 روز هم 
نمی رســد. باید بر اســاس شــرایط تصمیــم گرفت فعاًل 
تصمیم بر این است که فرصت اکران در سالن سینما را 

جدی تر بگیریم.«
»هفته ای یک بار آدم باش« شــهرام شاه حسینی که 
در صدر فروش گیشــه قرار دارد در کنار »تکخال« مجید 
مافــی از فیلم هــای طنز اکران نوروز هســتند که شــانس 
بیشتری برای جذب مخاطب در سینماها دارند. »الله« 
اسداهلل نیک نژاد که با 27 میلیون فروش در کف جدول 
فروش قرار دارد هم از جمله فیلم هایی اســت که اکران 
آنالین را به عنوان یکی از گزینه های قطعی پیش رو دارد.

ë  در پی اســتعالم برخــی از تهیه کنندگان
مبنی بــر نحــوه فعالیــت پروژه هــا که در 
شــهرهایی که از ســوی ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا قرمز اعــالم می شــوند بــا توجه 
تهیه کننــدگان  تجمــع،  ممنوعیــت  بــه 
پروژه هــای ســینمایی و نمایــش خانگــی 
ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل 
شــرایط تولید در وضعیت قرمــز کرونایی 

هستند./ روابط عمومی سازمان سینمایی
ë  صنــدوق اعتبــاری هنــر اطالعیــه ای را

دربــاره چگونگــی پرداخــت حــق بیمــه 
اعضای این صنــدوق برای ســه ماهه اول 
امســال منتشــر کــرد. در بخشــی از متــن 
اطالعیــه آمده اســت: مبلغ حــق بیمه و 
ســرانه درمان )برابر اعالم سازمان تأمین 
اجتماعی( مســتقیماً به حساب هنرکارت 

بیمه شده واریز خواهد شد./ایسنا
ë  فراخوان بیســت  و ســومین جشــنواره

بین المللــی قصه گویــی کانــون با شــعار 
»آینده ســاختنی اســت« و بــا محورهای 
موضوعــی امیدهــا و آرزوهــا، شــادی ها و 
غم هــا و ایثــار و از خودگذشــتگی )جهاد و 
مقاومــت در عرصه های مختلف زندگی( 

منتشر شد./ایسنا
ë  کتــاب »حــوض خــون«؛ روایــت زنان

دفــاع  در  رخت شــویی  از  اندیمشــک 
مقدس که تدویــن و نــگارش آن برعهده 
فاطمه ســادات میرعالــی بوده اســت، به 
همت انتشــارات »راه یار« منتشــر و راهی 

بازار نشر شد./ایسنا
ë  اصغــر فرهادی بــا حضور در جشــنواره

الس پالماس اسپانیا، جایزه افتخاری این 
رویداد سینمایی را دریافت کرد./ایسنا
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گروه فرهنگی/ فریدون شهبازیان تحت عمل جراحی 
قرارگرفــت، این آهنگسازپیشکســوت موســیقی ایران 
چهارشــنبه 18 فروردین ماه درجریان ضبط موسیقی 
ســریال تلویزیونــی »یــاور« دچارحادثه شــد و ازناحیه 
دســت و لگــن آســیب دیــد و زیرتیــغ جراحــی رفــت. 
شــهبازیان ازمدت ها پیش درحال ســاخت موســیقی 
متــن و تیتراژســریال مــاه مبــارک رمضــان »یــاور« به 
کارگردانی ســعید سلطانی بود؛ ســریالی که قرار است 

دراین ایام ازشبکه سه سیما پخش شود اما با جراحت 
آهنگســاز پروژه و ضرورت آماده ســازی موســیقی این 
سریال برای پخش، شهبازیان از بستری شدن و عمل 
جراحــی امتناع کــرد درحالی که عوامل ســریال تأکید 
به بســتری شدن شــهبازیان داشــتند تا آنکه سرانجام 
کارهای نهایی موســیقی این ســریال انجام گرفت و او 
با خیــال راحت به بیمارســتان مراجعه کــرد. درحال 
حاضر حال این هنرمند خوب و مساعد است و در چند 

روز آینــده از بیمارســتان مرخــص خواهد شــد.آرمان 
زرین کــوب تهیــه کننــده ســریال »یــاور« درگفت و گو با 
مهــر در خصوص انتخاب این آهنگســاز بیان داشــته: 
»هنرمندانی چون فریدون شهبازیان می توانند اعتبار 
خوبی برای سریال باشــند بویژه که سریال »یاور« یک 
تم جوانمردی دارد و استادانی چون شهبازیان سابقه 
کارهــای ایــن چنینی دارند، مــن هم فکر کردم شــاید 
این افراد انگیزه بیشتری برای چنین مفاهیمی داشته 

باشند و اگر قبول کنند برای ما اعتبار است.«
فریدون شهبازیان ازموزیسین های باتجربه عرصه 
موسیقی و موسیقی فیلم است، آهنگسازی که کارنامه 
درخشــانی در عرصه موســیقی فیلم دارد. او از اواسط 
دهــه ۵0 ســاخت موســیقی فیلــم را آغاز کــرد. آثاری 
مانــدگارو موفق برای بســیاری از فیلم های ســینمایی 
ساخته است کارهایی که حتی موفق به دریافت جوایز 
بســیار در جشــنواره های داخلی و خارجی بوده است.

موسیقی متن فیلم های »نامزدی« به کارگردانی ناصر 
غالمرضایــی، »شــیر ســنگی« بــه کارگردانی مســعود 
جعفری جوزانی، »پائیزان« به کارگردانی رسول صدر 
عاملــی، ســریال »بــاغ گیــالس« بــه کارگردانی مجید 
بهشــتی و فیلم هــای ســینمایی »هیوا« بــه کارگردانی 
رســول مالقلی پــور، اخراجی ها به کارگردانی مســعود 
ده نمکــی و »خاموشــی دریــا« بــه کارگردانــی وحیــد 

موسائیان از جمله کارهای این آهنگساز است. 

شهبازیان در بیمارستان بستری شد

نرگس عاشوری
خبرنگار
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دیــروز هــم بحــث اصلــی در 
شــبکه های اجتماعــی کرونــا 
بود اما این بــار کاربران درباره 
تعطیلی ها و محدودیت های 
سراســری ۱۰ روزه کــه از دیــروز آغــاز شــده صحبت 
می کردند. کاربران زیادی به اینکه بسیاری از کسب 
و کارهــا به فعالیت شــان ادامه داده انــد و متروها و 
اتوبوس هــا شــلوغ اســت اشــاره می کردنــد. به نظر 
بسیاری از آنها خستگی مردم و مشکالت اقتصادی 
و البتــه نبــود قوانین ســختگیرانه عامل بی توجهی 
به ایــن محدودیت هاســت: » مطمئنیــد تعطیلی 
سراســری اعمال کردید؟ این همــه جمعیت توی 
خیابــون و بــی  آر تــی چیــکار دارن ســر صبحی؟«، 
»  همت از شــدت ترافیک قفل بــود امروز برعکس 
روزهای دیگه!«، » پارســال وقتی از اول اسفند رفتم 
تــو قرنطینــه دســت کم از قبل یــه ذخیــره ای برای 
روحیه و انرژی و امیدی به تموم شدن  کرونا تو فصل 
گرما و اومدن واکســن داشتم. االن ولی وقتی بیش 
از یــک ســاله هیچ  تفریحــی نداشــتم از نظر روحی 
خالــی و داغونــم و بــدون ذره ای امیــد... قرنطینــه 
ســخت تر و سخت تر و سخت تر شده«، »  خنده تون 
نمی گیره بگم؛ دیشــب در یکی از روستاهای استان 
ما عروســی مفصلی برپا شــده؟ دیگه مــردم برای 
گشــت و نظارت و پلمب و جریمه و... تره هم خرد 
نمی کنند«، »  واقعاً خود مردم نباید به فکر باشند؟ 
شــوخی که نیســت. دیشــب پارک قیامت بــود، جا 
پــارک نبــود. مســافرت هســت. پارتــی و میهمانی 
هســت. مراسم مذهبی هست. ماســک نمی زنند. 
جــواب آخــر: عمــر دســت خداســت«، » داروخانه 
بیمــاران خــاص در  یکی از شــلوغ ترین حالت های 

ممکنــه. آدم هایــی کــه خودشــون درگیــر بیمــاری 
هســتن میان تــو کرونا و گرمــا و آلودگی هــوا بیرون 
داروخانــه توی خیابون پشــت هم  صف می کشــن. 
قبلش هم برای تأیید نسخه شــون حداقل ســه جا 
ســنگ  قالب شــدن.«، » تــوی همیــن دور و اطراف 
مخصوصاً محله هایــی که اداری شــدن کلی پارک 
کوچک خلوت پیدا کردم، از اینها که فقط خودتی و 
خودت. این جوری بار قرنطینه و معاشرت نداشتن 
بلکــه از روی بچه کم بشــه.«، »تعطیل نیســت که. 
بابای من ســازمان دولتی کار می کنه، رفته ســر کار. 
کالس خودمم عصر تشکیل می شه. کجارو تعطیل 
از  کاًل  کــردن دقیقــًا؟ «، »شــرکت های خصوصــی 
قواعد مملکت جداســت، ما کــه هیچ تعطیلی ای 
تعطیل نشــدیم، اینم روش.«، » امروز که همه سر 
کار بــودن... پس کجــا رو تعطیل کــردن؟«، » کاش 
یکــی حــرف مــا مــردم عــادی رو گــوش می کــرد. 
خســته شدیم بس که گفتیم واکســن بخرید. دیگه 
مــردم رعایــت قرنطینه رو نمــی کنن. تا حاالشــم 
به خاطر امید به واکسن رعایت می کردن. رستوران 
رو تعطیــل مــی کنی میــرن پــارک، پارکــو تعطیل 
می کنی میرن خونه، خســتهههه شــدن میفهمین 
خســته!راهش فقط واکســنه.«، »  در واقــع هیچ جا 
تعطیل نیست فقط باید در بزنی.«، » مثاًل تعطیل 
کردن؟ مترو از همیشــه شــلوغ تره و بیشــتر کارمند 
توشــه کــه«، » هر بنــگاه اقتصادی که در اثر شــرایط 
اقتصاد کالن ایــران تعطیل یا غیرفعال می شــود، 
ورای اینکــه عددی در آمار تولید ناخالص داخلی و 
اشتغال باشد، لطمه ای به سرمایه فنی و مدیریتی 

کشــور و  امید و انســجام اجتماعی 
 ملت است.« 

هشتـگ

 »رسوای زمانه« موسیقی #کرونا

برای حال این روزهای ما
نشــینی  خانــه  بــه  باردیگرمــردم  کــه  روزهــا  ایــن 
و قرنطینــه نشســته اند، پیشــنهاد مــن بــه مــردم 
عزیزسرزمینم و عالقه مندان به موسیقی ارزشمند، 
شــنیدن آلبوم»رســوای زمانه« به آهنگسازی زنده 
یاد اســتاد همایون خرم با صــدای علیرضا قربانی 
و تنظیــم بابک شــهرکی اســت. آلبومی که سراســر 
شوراســت و عشــق و بــه عقیــده مــن مناســب این 
روزهــای تلخ ونگران کننده اســت تا با شــنیدن این 

نغمات دل انگیز کمی حال دلمان بهتر شود.
اســت  آلبوم هایــی  ازجملــه  زمانــه«  »رســوای 
که بســیار بــه آن عالقه مند هســتم وهربارکــه آن را 
می شنوم گویا برایم تازگی دارد. من با این آلبوم می خندم، گریه می کنم 
و برایــم خاطــرات بســیارخوبی زنــده می شــود و باعــث افتخاراســت که 
پیانوی این کار را اجرا کرده ام.»رســوای زمانه« شــامل هفت قطعه است 
و تمامی قطعات آن به آهنگسازی مهندس خرم بوده وهر یک زیباتر از 
دیگری موســیقی زیبای ایرانی را روایت می کند و جزو بهترین آلبوم های 
موسیقی کشورمان است. درواقع این جذابیت و زیبایی در تمامی کارهای 
استاد خرم مشهود است و بسیار دوست می دارم بویژه این آلبوم را که با 
ارکستر بزرگ اجرا و ضبط شده و از استانداردهای اصولی موسیقی ایرانی 
برخوردار اســت.  اما درمیــان این قطعات »رازدل« حــس وحال دیگری 
برایــم دارد و بســیار آن را دوســت دارم. ترانه این کارســروده بهادر یگانه 

است و با تنظیم بسیار خوب وعالی بابک شهرکی است.
دیگــر قطعات این آلبوم »قند پارســی«، »فراق« و »ســازوآوازماهور« 
با اشــعاری از حافظ و همچنین »ازمن بگذر« با شــعری از تورج نگهبان 
است و دیگری »رسوای زمانه« با ترانه هایی از مولوی و بهادر یگانه است 

که از سوی انتشارات آوای باربد منتشر شد.
دیگــر نوازندگان آلبوم علــی زارع، رضا محمدی، کریم قربانی، وحید 
وفایــی، ناصــر رحیمــی، ایمان جعفری، حســین فاضــل، بهــزاد رواقی، 
فضل اهلل شهرکی، محمد رجبی، فرهاد عندلیبی و بهنام شهرکی هستند. 
زنده یاد استاد همایون خرم سال ها پیش در خصوص این آلبوم گفته بود: 
»آهنگسازی این آلبوم را بر اساس ویژگی ها و قابلیت های صدای علیرضا 
قربانــی انجام داده بودم و یکی از آثاری اســت که از ســاخت آن رضایت 
دارم و امیدوارم مردم نیز آن را بپســندند. این آلبوم از دو بخش کارهای 
قدیمی و جدید تشــکیل شده است. قسمت دیگر این آلبوم به بازخوانی 
ســه اثر قدیمی از ســری کارهای برنامــه »گل های تــازه« اختصاص دارد 
که قطعات »رسوای زمانه«، 
چــو  »غمگیــن  و  دل«  »راز 
پاییز از من بگذر« را با تنظیم 

جدیدی باز سازی کرده ام..

ë رسوای زمانه
ë آهنگساز همایون خرم
ë خواننده علیرضا قربانی
ë ناشر آوای باربد 

 بعضی آدم ها 
باعث می شوند که

خنده شما کمی 
بلندتر، لبخندتان 

کمی درخشان تر 
و زندگی تان کمی 

بهتر شود. سعی 
کنید یکی از این 
آدم ها باشید…

کتاب جان کالم 
نوشته گراهام گرین
مترجم پرتو اشراق

 فضای مجازی امروزه 

حقیقت زندگی ما است
از دیــدگاه مــن فضــای مجــازی الزمــه و ضــرورت 
مردمــان امروز دنیاســت چــرا که درشــرایط اکنون و 
به علت محدودیت های ایجاد شده، درحال حاضر 
تنها بواســطه فضای مجــازی می توانیم طی طریق 
داشــته باشیم و به عقیده من کسانی که به هر دلیل 
خود را فارغ از فضای مجازی می دانند از قافله عقب 
مانده اند وبراین نظرم حتــی افرادی که نگاه صرف 
ســنتی داشته، الزم است با این فضای کالن و مدرن 
و ایــن رســانه های پیشــرفته و متعــددی کــه فضای 
مجازی در اختیار همگان گذاشته است، آشنا شوند. 
البتــه الزم بــه ذکراســت فضــای مجــازی جنبه های 
منفــی هــم دارد کــه می باید کنتــرل و نظــارت گردد اما فــارغ ازاین مســأله، 
جنبه های مثبتی هم داشــته که این قابلیت ها در عرصه هنر، بخصوص در 
بیش ازیک سال گذشته و در شرایط کرونا بخوبی خود را نمایان کرده است، 
جنبه های مثبتی که می توان در اختیار جوامع، بخصوص هنرمندان قرار داد. 
به طور مثال در حوزه موســیقی پیش از اتفاقات کرونا روش های آموزشــی و 
انتقال مفاهیم به صورت حضوری و رو در رو انجام می گرفت و ارتباط شاگرد 
و اســتادی وجود داشــت اما ایجــاد فاصله های فیزیکی موجب شــد فضای 
آموزشــی به یک فضای دیداری، شــنیداری و تصویــری و اصطالحاً مجازی 
تبدیل شــود و شــرایط خاصی ایجاد کرد که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم 
یا به طور کلی وجود نداشــت. ناگفته نماند این شــرایط موجب شــد چندین 
ســال بــه جلو حرکت کنیــم و عقب ماندگی مان نســبت به فضــای مجازی 
جبران شــود به طوری که همگان به آن وقوف پیــدا کردیم و این نیاز مبرم را 
فضای مجازی در اختیار ما گذاشــت تا با آســایش خاطر در منزل بنشینیم و 
با دنیا و مخاطبان مان در ارتباط باشــیم، البته هرچند نقص هایی می تواند 
داشــته باشد اما یک مثل معروفی اســت که می گویند »کاچی به از هیچی« 
و فضــای مجازی به نوعی غیرممکن هایی را به ممکن تبدیل کرد که شــاید 
در گذشــته کمتــر مــورد توجه بود وامــروزه به دلیل دانش بیشــتری که از این 
تکنولوژی کســب کــرده ایم، ترس و هراس مــان از بین رفته اســت و با ورود 
به دنیای مجازی توانســتیم بســیاری ازموضوعاتی که فکــر می کردیم هیچ 
اســت اما موجودیت و واقعیت داشــت به  دســت آوریم. بهتر اســت بگویم 
امــروزه فضای مجازی، فضای حقیقی زندگی ما اســت چرا که هیچ کدام از 
ما بدون داشــتن یک گوشــی هوشمند نمی توانیم زندگی کنیم و امور خود را 
بگذرانیم، از حریف های اینترنتی گرفته تا ارائه کارها و حرف های مان و حتی 
ارائه یک اثر درخشان هنری، که نمونه اش جشنواره های هنری سال گذشته 
بود که در ُبعد وســیعی ارائه گردید و مخاطبان بسیاری را به صورت مجازی 
گردهم آورد و این موضوع نشانگر آن است که با دنیای کاماًل حقیقی به  نام 
مجازی روبه رو و آشــنا شــده ایم که باید کاماًل جدی گرفته شود و دانش مان 
را نســبت به آن گســترش دهیم تا از نســل نویی که اصالتاً این فضا متعلق 
به آنها بوده عقب نمانیم؛ چرا که افرادی که متولدین دهه 3۰ یا 4۰ هستند 
و حتــی دهــه 6۰ – 5۰ چنــدان ارتبــاط نزدیکی بــا فضای مجــازی ندارند اما 
دهه های 7۰ به بعد اشــراف کاملی به آن داشــته و توانســته اند بخوبی با آن 
ارتباط برقرار کنند و البته همان طور که پیش تر اشاره کردم آسیب جدی هم 
دراین فضا دیده می شــود بخصوص فضای اینســتاگرام که هر فردی، در هر 
رده و ســطحی خود را نمایانگر می کنــد و تعاریف و تمجید هایی می بینید و 
می شــنوید که واقعیت ندارد.این دوستان ازیک فضای حقیقی، حرف های 
نادرســت و بــه دور از حقیقت منتشــر می کنند و دیگــران را فریب می دهد و 
متأسفانه این موضوع در عرصه موسیقی اقبال بسیاری پیدا کرده است و به 
شکل های مختلف آموزش هایی درفضای مجازی راه اندازی شده و دیگرانی 
کــه بــا حرفه آنها آشــنایی ندارند، شــاگردان مجازی این افراد هســتند که در 
حقیقــت اطالعات غلط و نادرســتی دریافت می کننــد و آموزش می بینند و 
در اینجا اســت که دوغ از دوشــاب بســختی هویدا می شود و درصد مردمانی 
که نسبت به این موضوع آشنایی و آگاهی بیشتری دارند بسیار اندک است، 
البته کسانی که متخصص این فن هستند قطعاً واکنش هایی خواهند داشت 
و انزجــار خــود را بروز می دهند اما متأســفانه کاری از دستشــان برنمی آید و 
این دوســتان که تعدادشــان بی شمار اســت می توانند افکار بسیاری ازمردم 
بخصوص نســل جوان را در سطوح مختلف به تسخیر خود درآورند و اتفاقاً 
برنــده هــم خواهند بــود و به لحاظ تجــاری، اقتصادی، فرهنگــی و هنری به 
جایگاهی می رســند که اگرچه شــاید طوالنی مدت نباشــد اما به گمان خود 
مدت زمانی موفق هستند وبه شهرت های ناگهانی که آرزوی آنها بود دست 
یافته اند و باید بگویم متأسفانه فضای مجازی این امکان را برای همه ایجاد 
کرده و چون امکان ممیزی و نظارت دقیقی هم وجود ندارد عرصه ای برای 
جوالن این دوســتان شده بنابراین الزم اســت و ضرورت دارد فرهنگ سازی 
درســتی صــورت بگیرد.البته به رغم اینکه ابتدای ســال 9۰ دســتوراتی ابالغ 
شد تا نهادها و سازمان هایی در این زمینه همکاری های الزم را داشته باشند 
تا با کمک تمام قوا ســتادی برای ســاماندهی فضای مجازی تشــکیل شــود 
این اتفاق میســر نشد، تا با حضور کارشناســان خبره بتوانیم فضای مجازی 
مســتقل از دیگران در کشورمان داشته باشیم چرا که در دنیای پیشرفته این 
گونه است اما در کشور ما بواسطه امکاناتی که از مغرب زمین وارد شده همه 
ما از فضای مجازی به هر شــکل که عالقه مند هســتیم بهــره می بریم و این 
استفاده ها غالباً ناجوانمردانه است و افکار بسیاری را تحت الشعاع قرارمی 
دهنــد و نوجوانــان و کودکانمان را به راه های ناکجا آباد می کشــاند تا آنجا که 
امروزه من و شما به نوعی بسختی می توانیم راه درست و غلط را تشخیص 
بدهیم و به عقیده من این موضوع به رغم اینکه امکانات بالفعلی را بالقوه 
کرده اســت و پتانسیل جدی را در آموزش های هنری و موسیقی و همچنین 
برگــزاری جشــنواره های متعــدد ایجــاد کرده اما آســیب شــدیدی به عرصه 
فرهنگ و هنر وارد کرده و نیاز اســت بررســی هایی صورت بگیرد و جنبه های 

مثبت و منفی آن کارشناسی گردد.

درگذشــت پرنس فیلیپ همسر 
ملکه بریتانیــا خبری بود که بین 
کاربران ایرانی هم بازتاب زیادی 
داشت. البته بســیاری از نوشته ها درباره این موضوع 
شــکل و شمایل طنز داشت اما کاربرانی هم به نحوه 
پوشش این خبر در شبکه بی بی سی فارسی و زندگی 
پرنــس فیلیــپ پرداختنــد: » االن دم کاخ باکینگهام 
مــردم جمــع شــدن ملکــه می گــه فیلیــپ رو قــراره 
ادینبورگ خاک کنن یکی از اون وسط داد میزنه چرا 
لنــدن نه؟«، » کاخ باکینگهام اعــالم کرده که خاندان 
سلطنتی همراه سایر مردم »جهان« عزاداره؟ کاش 
»جهان« و »مردم« رو واسمون معنی کنند.«، » هنوز 
کســی مســئولیت مــرگ پرنــس فیلیــپ رو ننداخته 
گــردن مــا؟«، » بی بی ســی فارســی بــرای مخاطــب 
ایرانی در همین چند ســاعت، ۶ پســت درباره مرگ 
شــاهزاده فیلیــپ گذاشــته. کامنت هــا رو هــم بســته 
که خــدای نکــرده هیچکس بــه ســاحت )!( خاندان 
ســلطنتی توهین نکنــه. یــادآوری: بی بی ســی تحت 
منشــور ســلطنتی Royal Charter تأســیس شــده«، 
» مــرگ پرنس فیلیــپ تقصیر تک تک مــردم ایرانه 
کــه با توئیت هاشــون در مــورد مگان و هــری چاقو رو 
تو قلب پیرمرد فرو کردن.«، » االن خانواده ســلطنتی 
دنبــال چت هاشــون بــا پرنــس فیلیپ میگــردن که 
اســکرین شات بگیرن و اســتوری کنن«، » واقعاً درک 
نمی کنــم چرا یــه ایرانی بــرای مرگ  پرنــس فیلیپ 
باید اســتوری تســلیت بذاره. ممکنه بیایید بگید بنی 
آدم اعضای یک دیگرند/یــک پیکرند و اینا، ولی من 
بازم درک نمی کنم«، » پرنس فیلیپ اگه شوهر خاله 

مــن بود مامانم االن زنــگ میزد ملکه و میگفت، ای 
بابا خواهر انقدر گریه نکن، دیگه مرد راحت شد، چه 
زندگی ای بود انقدر مریضی و بدبختی.«، » بی بی سی 
فارسی کامنت های پست های مربوط به فوت پرنس 
فیلیپ رو بســته. آزادی بیان اونام که داســتان داره«، 
» حــاال اینکه میگین پرنس  فیلیپ از خانه به دوشــی 
و نداشتن هیچ کشــوری رسید به شوهر ملکه بودن و 
خیلی خــوش به حالش بود، این طوریا هم نیســت. 
مثــاًل خلبان بــود ولی بایــد از دولت اجــازه میگرفت 
برای پرواز یا حتی اجازه بهشون داده نشد تو کاخی که 
خودشون دوست دارن زندگی کنن و خیلی مورد های 
دیگــه.«، » واکســن انگلیســی اگــه خــوب بود، شــوهر 
ملکه بریتانیا تو 99 سالگی نمی مرد )روزنامه کیهان 
فردا(«، » خبرنگاران و روزنامه نگاران آیا کسی هست 
گفت و گوی منتشر نشده با شوهر ملکه انگلیس داشته 
باشــه؟! حــق التحریــر خوبــی میــدن.«، » عجیب تــر 
از اینکــه گوزن ها شــوهر آهوها نیســتن اینه که شــوهر 
ملکه انگلیس، پادشــاه نبود.«، » حاال که بحث شوهر 
 The مرحوم ملکه بریتانیا داغه یه ســرم برید سریال
Crown رو ببینیــد و از ایــن درام فوق العــاده لــذت 
ببرید.«، » فکر کن 7۴ ســال صدات کنن شوهر ملکه . 
من بودم خیلی زودتر از اینا میمردم.«، » شوهر ملکه 
بر خــالف بقیــه خانــواده نوگرا بــود و تا حدی بیــزار از 
ســنت.«، » بابا این شــوهر ملکه انقد نامرئــی بود که 
تا دو ســال پیش من اصن نمی دونســتم زنده ســت. 
چرا؟ چــون ملکه مهم تره؟ چرا؟ چون دختر شــاه و 
ملکه قبلیه! آدم باورش نمیشــه توی قرن ۲۱ توی یه 

کشور پیشرفته هنوز این چیزا رواله.« 

ماجرا

همسر ملکه بودن

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

و چشمانی که تنها ماند
 ناامید نشویم

حال ناخوشایند این روزها هم گذراست
جهــان هســتی درآمیختــه بــا اتفاقاتــی اســت که 
بخــش عمده آنها خارج از وجود ما رخ می دهند. 
اتفاقاتــی کــه گاه بر وفق مــراد ما هســتند و گاهی 
هم ســد راهمان می شــوند؛ از ورشکستگی گرفته 
تــا موفقیــت کاری. هرچنــد کــه در نهایــت هر دو 
تمــام می شــوند و هیــچ اتفاقــی، چه خــوب و چه 
بد، بــرای ابد زندگی مان را مشــغول نمی کند. اما 
در ایــن بین مســائلی که درونی هســتند، از جمله 
ناامیدی هــا و دلگیری ها، اگر ادامه پیدا کنند حتی 
قــادر بــه زمیــن زدن ما می شــوند و ایســتادگی در 
برابر آنها اگر به اتکای پشــتوانه های روحی باشــد 
موفقیت آمیــز خواهــد بــود. چندیــن ســال قبل »ُگلُرخســار َصفــی اِوا«، 
شــاعر مشهور تاجیکستانی برای شرکت در کنگره ای به ایران آمده بود؛ 
همراه با جمعی به گفت وگو نشســتیم کــه بحثمان اتفاقاً درباره همین 
فراز و نشــیب های زندگی بود که او گفت: »من غم نمی خورم، غم مرا 

می خورد.« 
این حقیقتی است؛ غم است که اغلب سراغ ما می آید، حاال حساب 
کنیــد اگــر خودمان هم بــرای رهایــی از آن تالش نکنیم چه بر ســرمان 
می آیــد! همچون روزگار فعلی مان که از یک ســو بحث شــیوع و کشــتار 
بیماری کرونا در میان اســت و از طرفی هم بســیاری از مردم یا کار خود 
را از دســت داده اند یا با مشــکالت عدیده مالی روبه رو شــده اند. برخی 
گرفتــار بســتر بیماری شــده ایم و از آن بدتر برخی از مــا هم عزیزانمان 
را از دســت داده ایــم. امــا مگــر بــا گوشــه ای نشســتن و غرق غم شــدن 

مشکالت حل می شود؟ 
ایــن روزها به هــر طریقی که از عهده مان برمی آیــد باید برای بهبود 

حــال روحی مان تــالش کنیم؛ همدلی یکــی از بهترین این راه هاســت. 
بلــه. نمی تــوان دورهمی گرفت؛ اما وســایل ارتباط جمعــی بس به کار 

می آیند؟ می توان از آنها کمک گرفت. 
از ســویی افرادی که همــراه خانواده خود زندگــی می کنند می توانند 
کنار یکدیگر فضای صمیمانه ای برای غلبه بر اســترس و مشکالت این 
روزهــا فراهم کنند. اما اهالی ادب و هنــر، بویژه آنهایی که از محبوبیتی 
میان مردم برخوردار هســتند می توانند با بازگویی شــرایط مشابهی که 
تاریــخ به مردمان گذشــته تحمیل کرده بود آنــان را به گذر از این روزها 

امیدوار کنند. 
در ایــن بیــن کــم نیســتند فیلم هــا و کتاب هایی کــه بر اســاس وقایع 
مشــابهی خلق شــده اند؛ اتفاقاتی که در نهایت به رغم همه ســختی ها 

تمام شده اند. 
ایــن روزگار کرونایــی و مصایب برآمده از آن هــم باالخره می گذرد؛ 
مشــکالت اقتصــادی و گرفتاری هایــی کــه بــه شــکلی گریبــان همــه ما 
را گرفته انــد هــم کنــار می رونــد. در ایــن بیــن مســئوالن و آن دســته از 
دولتمردانی که دغدغه مشکالت هموطنان خود را دارند هم باید بیش 
از پیش برای بهبود اوضاع فعلی تالش کنند و از سویی با شفاف سازی، 
رونــد اقدامات خود را با مردم در میان بگذارند. متخصصانی همچون 
روانشناســان هــم حــاال کــه اوضــاع روحــی چنــدان خوبــی بــر جامعــه 
حاکم نیســت باید دســت به کار شــوند که البته تحقق همه اینها در گرو 
همکاری مســئوالن اســت. نکته ای که حتی در ســخت ترین شرایط هم 
می توانــد بارقه های امید را در درونمان روشــن نگاه دارد این اســت که 
در کنار تالش برای ادامه زندگی و حفظ روحیه مان به خدا توکل کنیم و 
نگذاریم ناامیدی بر ما غلبه کند. مأیوس نشــویم که ناامیدی می تواند 

پایان راهمان باشد.

به بهانه شلیک به محیطبانان زنجانی

ادبیاِت بدهکار به محیط زیست
»یداهلل رویایی« در یادداشــتی با نام ادبیات 
محیط زیســت، »فاصله گرفتــن از اطراف و 
در متــن طبیعــت نزیســتن را دلیــل تقاطع 
انســان و محیــط می دانــد و تأکیــد می کنــد 
کــه محیط زیســت بــرای آنکــه آلوده نشــود 
بــه ادبیات محتاج اســت. بــه ادبیاتــی که با 
نگاهــی نــو بــه محیــط زیســت توجــه کند و 
شــکلی تــازه از درک فاصله هــا و شــناخت 

اطراف را رقم بزند.«
زیســتی  محیــط  مصیبت هــای  اعــالن 
ویرانگــر  دخالت هــای  بــه  توجه بخشــی  و 
انســان در طبیعــت یکــی از مأموریت هــای ادبیات امروز اســت. 
بازگشت به طبیعت اندیشی در ادبیات نه صرفًا یک سبک ادبی 
کــه پیش بینی مصایبی اســت که انقراض انســان یــا الاقل نقض 
آرامشــش را به دنبــال دارد. اعتراض به دشوارزیســتن در فطرت 
ادبیات موجود است و این منش در طول تاریخ مانع از سازگاری 

با رنج و ریاضت شده است. 
در روزگار مــا طبیعــت، مقهور »دانایــی« و مغلوب »نادانی« 
انســان اســت و فرجام این کارزار اکنون به وضوح در الغر شــدن 
رودخانه ها و بیماری بیابان ها و افســردگی جنگل ها پیِش چشم 
اســت. تلقــی تلــخ ادبیــات در مواجهــه بــا بحران هــای طبیعی 
خودآفریده انســان بــه تولیِد ژانرهای وحشــتی دامن زده اســت 
که با به نمایش گذاشــتن وضعیت هایــی محتمل همچون تولِد 
موجــودات موهومی و غیرقابل کنترل، خرد جمعی را به چالش 
می کشــاند. وجه تمایز این ادبیات با ادبیات کالســیک در همین 

دور و نزدیک بودن به طبیعت است. 
بــا طبیعــت و دســتمایگی پدیده هــای  قرابــت شــعر کهــن 
طبیعــی به عنــوان جاذبه های مفهومی و مشــخصه های ســبکی 
غیرقابــل انــکار اســت. پربســامدترین عناصر خیال انگیــز متولد 
طبیعــت بوده انــد و رویکــرد ادبیات در گذشــته پیــش و بیش از 
هــر چیــز، التــذاذ از اطــراف و تمتع ادبــی بوده اســت و به ندرت 
ادبیــات را در این حوزه ، در مقاِم نهی و تحذیر می بینیم. کمیت 
ابیاتــی همچــون »درخــت افکــن ُبــَود کم زندگانی/ به درویشــی 
کشــد نخجیربانــی« در برابــر »ای  گل فــروش گل چــه فروشــی 
به جــای ســیم/ وز گل عزیزتــر چه ســتانی بــه ســیِم گل« بســیار 
اندک اســت اما به هر اندازه نشــان از وجــه اعتراضی ادبیات در 
برابر طبیعت ســتیزی اســت. انســانی که ابتالئات محیط زیستی 
و بحران هایش را تجربه نکرده اســت و قطعاً نمی توانسته است 
تصــوری غالب از نتیجه وحشــتناک غلبه انســان و قهر طبیعت 
داشته باشد، مسئوالنه و به وقت؛ هشدار می دهد و بدسرنوشتی 

انسان را برجسته می کند.
این »دوراندیشــی« امــا در ادبیات امروز غیبــت دارد. وجهی 
غیرقابل بــاور از بی اعتنایی و نادیده انگاری که می تواند متضمن 
مشــارکت ادبیات در استمرار رویه تخریبی محیط زیست باشد و 

به »کر و الل« خواندن ادبیات ختم گردد. 
بدهــکاری ادبیــات بــه محیــط زیســت الاقــل در ایــن ســال ها 
صدچنــدان شــده اســت؛ ادبیاتــی کــه اگــر پدیده هایــی همچــون 
»درخــت«، »پرنده«، »دریــا«، »گل«، »رودخانــه«، »جنگل« و... 

باقــی  تهیدســت  شــود،  گرفتــه  آن  از 
خواهــد ماند. مطالعه ســاز و کار 

ادبیات جهانــی و اثرگذاری 
فرهنــگ  توســعه  در  آن 

و  زیست محیطــــــــــــی 
و  ممانعت آفرینی هــــا 
هـــــــــــــی بخشی ها  گا آ
چـــــــــــهره  می توانــــــد 

امروز  ادبیــات  مغلــوب 
ما را در اضطرارهای پشت 

بــه نمایــش  ســر و پیــش رو 
همــه؛  ایــن  از  یکــی  بگــذارد. 

تراژدی محیطبانان زنجان! 

پیاده رو

ارمغان بهداروند
 شاعر

پیشنهاد

سامان احتشامی 
 آهنگساز 
و نوازنده پیانو

 عکس 
نوشت

بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان ســال ۲۰۱۷ تابلــوی نقاشــی »ســالواتور مونــدی« یــا 
»نجات دهنــده جهــان« اثر لئونــاردو داوینچــی را خرید. او قــرار بود این تابلــو را برای 
نمایش در نمایشــگاه آثار داوینچی به موزه لوور پاریــس امانت بدهد اما با حرف هایی 
کــه از قالبــی بودن نقاشــی متعلق به بن ســلمان زده می شــد وقتی مدیــران این موزه 
زیر بار فشــارهای او برای تأیید اصالــت تابلو نرفتند تصمیم گرفت گران ترین نقاشــی 
تاریــخ را به لوور ندهد. حاال تمام این ماجراها قرار اســت ۲ روز دیگر یعنی ۱۳ آوریل در 
مســتند »نجات دهنده برای فروش« به کارگردانی آنتوان ویتکین در تلویزیون فرانسه 
به تصویر کشــیده شــود. ســازندگان »نجات دهنده برای فروش« در گفت و گو با منابع 
ناشــناس این ایده را تقویت کرده اند که چگونه فشــارهای بن سلمان برای ارائه نقاشی 
داوینچــی به لوور بــه دیوار مدیران این مــوزه بزرگ و معتبر برخــورده و به همین دلیل 

شاهزاده سعودی هم با ندادن تابلو از آنها انتقام گرفته است. 

یادداشت

اسماعیل آذر
 شاعر، مجری 
و استاد دانشگاه

نگاه

رضا مهدوی 
 نوازنده 
و پژوهشگر موسیقی

بازی در نقش مردی مانند محمد مصدق ساده نیست. سیاستمداری که برای عده ای رنگی از اسطوره دارد و از 
سوی دیگر نزدیکی دوره حیات او به دوره زندگی ما سبب می شود تا کار بازیگر دشوارتر هم شود زیرا هنوز این 

شخصیت در خاطره بخشی از مردم ما زنده و حاضر است. از چند زاویه دوربین، خیلی شبیه ایشان هستم. 
البته اگر قرار باشد از رو به رو فیلم بگیرند، به گریم بیشتری نیاز پیدا می کنیم. از گریمی که در فیلم آقای 

کیمیایی داشتم، راضی بودم و حس خیلی خوبی از آن گرفتم. می توانم ادعا کنم بسیاری از ظرافت های 
شخصیت مصدق را می شناسم؛ آرمان گرایی هایش، عصبانیتش و... می دانم چه زمانی برآشفته می شده یا 

بیماری اش چرا عود می کرده است.

  بخشی از سخنان فرهاد آییش به بهانه بازی جدید او در نقش مصدق 

در فیلم خائن کشی/ایسنا

فرهاد آییش: از چند زاویه دوربین خیلی شبیه مصدق هستم


