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 معاون اول رئیس جمهوری روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:
 در آیین رونمایی از شبکه ملی بهره وری ایران:

جهت گیری اقتصاد در مسیر 
مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است

عدم پاسخگویی افراد و دستگا ه ها 
برای کشور فاجعه بار است

در صفحه اقتصادی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

رژیــــــم صهیونیســــــــتی 
که خـــود را  سال هاســـــت 
بــه عقب راندن  متعهــد 
برنامه های هســــــــــته ای 
با  بارها  ایــــــران می داند و 
ترور دانشمندان هسته ای 
و خرابکاری های متعدد 
در تأسیســات هســته ای 
کوشــیده اســت کــه این 
تعهد را در عمل نیز نشــان دهــد. حمله اخیر 
بــه زیرســاخت های برق رســانی ســایت نطنز 
نه کســی را متعجب کرد و نه نســبت به نقش 
رژیــم صهیونیســتی  در ایــن حمالت کســی را 
بــه تردیــد انداخت؛ بویــژه آنکه ایــن حمله در 
جریان نشست های کمیسیون مشترک برجام  
و تقویــت احتمال احیــای کامل توافــق انجام 
گرفتــه اســت. در پشــت پــرده این حمله ســه 
سناریو را می توان در نظر گرفت. اول اینکه رژیم 
صهیونیســتی  در ناامیــدی از منصــرف کردن 
امریکای بایدن از بازگشــت به توافق هســته ای 
تصمیــم گرفتــه بــه آنچــه به طــور مجعــول 
خطــر اتمی ایــران می نامد، رســیدگی کنــد. از 
آنجایــی که تمامی برنامه های اتمــی ایران زیر 
نظــر ســختگیرانه ترین بازرســی های آژانــس 
بین المللی انرژی هسته ای قرار داشته و مطابق 
گزارش های بازرســان، ماهیت صلح آمیز آنها 
مــورد تأکید قــرار گرفته، بعید اســت کــه رژیم 
صهیونیســتی  نگرانی واقعــی از انحــراف این 
فعالیت هــا داشــته باشــد. در ســناریوی دوم، 
رژیم صهیونیســتی  در هماهنگــی بــا ایــاالت 
متحده به منظور تضعیف اهرم مذاکراتی ایران 

دست به این خرابکاری زده است.

ساختار طبیعت انسان 
تکاملــی  ماهیــت  یــا 
انسان براساس ماندن 
در خانــه، در قرنطینــه 
ســکنی  در  یــا  بــودن 
بــودن نیســت. زندگی 
بــه  انســان  شــهری 
شــکل مــدرن از حدود 
یکصــد و ده یا بیســت 
ســال پیش آغاز شده است و شاید بزرگترین 
شــهر جهان، شــهری مثل لندن بوده با یک 
میلیون جمعیت که یک فرد در یک ساعت 
می توانســته شــمال و جنوب، غرب و شــرق 
این شــهر را طی کند. بنابراین انســان چیزی 
در حــدود 99.7 درصــد عمــر خــودش را در 
روستاها در عشیره ها و در جلگه ها به صورت 
گروهی و دســته جمعی زندگی کرده اســت. 
بنابراین زندگی مدرن شهری که انسان طی 
یکصد و بیســت ســال تجربه کرده پدیده ای 
اســت که خیلــی با ماهیــت تکاملی انســان 
جور در نمی آید. آنچه شاید بتواند اضطراب 
انســان را کاهش دهد و او را با ســبک زندگی 
مدرن شهری ســازگار کند، تعامل و روابطی 
اســت که بــا اطرافیــان خــودش دارد. یعنی 
روابطــی که بــا خانــواده اش، خویشــاوندان، 
دوستان وهمکاران خود دارد. طبیعتاً ماندن 
در خانــه و قرنطینه کردن واکنش های روانی 
را در افــراد ایجاد می کند که این واکنش های 
روانــی می تواند با خشــونت با پرخاشــگری 
بــا اعتراض و حتی افســردگی همراه باشــد. 
آنچــه حکمرانــان و سیاســتمداران  بایــد در 
نظرداشــته باشــند، اســتفاده از تکنیک های 

طراحی محیط است. 

یادداشت

 دیاکو حسینی
کارشناس مسائل 
امریکا

یادداشت

مجید صفاری نیا 
رئیس انجمن 
روانشناسی ایران

انتقام از دیپلماسی

 اتخاذ تدابیر پاداش دهنده

 به مردم در مقابله با کرونا
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انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی است

 کارشناسان  علت خرابکاری در نطنز را ایجاد مانع در مذاکرات وین ارزیابی کرده اند
 صالحی: حادثه نطنز قطعاً خرابکاری بود؛ سرنخ ها پیدا شده و سیستم 

امنیتی این مسأله را پیگیری می کند  / گفته اند که فعالیت های هسته ای ما را 
۹ ماه عقب انداخته اند / تأکید می کنم بخش قابل توجهی از خرابکاری ها 

جبران خواهد شد / همین امروز سیستم برق اضطراری سایت نطنز راه اندازی 
شد/  اسرائیل نمی تواند بازی را عوض کند و از جیب مردم هزینه کند

 ظریف: اگر فکر می کنند دست ما  در مذاکره ضعیف شده است
 اتفاقاً این عمل زبونانه موضع ما را در مذاکرات قوی تر خواهد کرد

پشت پرده 
خرابکاری هسته ای

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1500تومان  Tuesday  13 Apr 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7602  سه شنبه  24 فروردین 1400  30 شعبان 1442  16 صفحه

 پای فردا 

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

 منتشر 

شد
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

خبر های تصویری از 
استودیو خبر روزنامه ایران.  

خبرها و تحلیل های روزانه 
را هرشب  از استودیو خبر 

»ایران« ببینید . دراین 
برنامه عالوه بر اخبار 

تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل 

رویدادهای روز می پردازند. 
همچنین آخرین ویدیو های 

گروه چندرسانه ای »ایران« 
و نیز کلیپ های تصویری 

جذاب هر روز به تصویر 
کشیده می شود.

استودیو خبر 
»ایران«

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطالع رسانی مجازی 

 سال بیست و هفتم
 شماره 7601 

 دوشنبه 
 23 فروردین  1400

 29 شعبان 1442
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 خرابکاری
در مسیر مذاکرات

ظریف با اشاره به حادثه نطنز اعالم کرد غنی سازی متوقف نمی شود

 خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه : 
 پاسخ حادثه نطنز، انتقام از رژیم صهیونیستی است

اسرائیل نمی تواند بازی را عوض کند و از جیب مردم هزینه کند
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عک  
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محصوالت چند رسانه ای »ایران«

 عالقه مندان می توانند این اثر را 
 از  دفتر روزنامه ایران یا از روابط عمومی 

وزارت نیرو تهیه کنند

جایگزین معقولی برای 
برجام وجود ندارد

گفت وگو با وزیر خارجه روسیه 
همزمان با سفر   به تهران:

 - کارشکنی های  امریکا 
درباره برجام اصالح می شود

 - واکسن روسی کرونا 
در ایران تولید می شود

گروه سیاســی / ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
کــه شــب گذشــته وارد تهــران شــده، امــروز بــا مقامات 
کشــورمان دیــدار و گفت و گــو خواهــد کــرد. عــالوه بــر 
رایزنی هــای برجامــی الوروف در تهــران در آســتانه دور 
جدید گفت و گوهای 4+1 در وین، توســعه همکاری های 
دوجانبــه یکی دیگــر از محورهــای مهــم گفت و گوهای 
وزیر خارجه روســیه خواهد بود. امضای تمدید معاهده 
»اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه« 
کــه 20 ســال پیش بــه امضای رؤســای جمهــوری وقت 
دو کشــور رســیده، در همین راســتا خواهد بود. معاهده 
روابــط متقابــل و اصول همــکاری ایران و روســیه در 22 
اســفند ماه ســال 1۳79 برابر با 12 مــارس 2001 میالدی 
در 21 مــاده در جریان ســفر رئیس جمهوری وقت ایران 
به مسکو به امضای دو طرف رسید. سعید خطیب زاده، 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی دیروز در نشست خبری 
خــود بــا خبرنــگاران گفت کــه در جریان ســفر ســرگئی 
الوروف توافقنامــه همــکاری جامــع بین ایران و روســیه 
امضا خواهد شد. تاریخ این توافقنامه فروردین منقضی 
شــده و در این ســفر امضا می شــود.او در توضیح بیشتر 
امضــای موافقتنامــه همــکاری جامــع با روســیه گفت: 
روابط ایران و روسیه کاماًل راهبردی است و همکاری های 
نزدیکــی در ســطوح مختلــف داریــم. تنظیــم روابط در 

چارچوب موافقتنامه را با روســیه داشــتیم. برای تمدید 
و ارتقــا حرکت هایــی کردیــم و آنچــه در این ســفر امضا 
می شود نتیجه این تالش هاست ولی این همچنان پایه 
همکاری های ایران و روسیه را در ابعاد مختلف تعریف 
می کند. وزیر خارجه روسیه در آستانه سفر به تهران و در 
پاسخ به سؤاالت مکتوب ایرنا که همزمان در »ایران« نیز 
منتشر می شــود، بر عزم کشورش برای توسعه روابط با 
ایران تأکید کــرد. او همچنین به زمینه ها و ظرفیت های 
مختلــف موجــود بیــن دو کشــور بــرای ارتقــای ســطح 
همکاری ها اشــاره  و درباره توافق هســته ای نیز تصریح 

کرد که برجام هیچ جایگزین بهتری ندارد.
ë  اهداف اصلی شــما از ســفر به ایران چیست؟ معاهده  

اســاس روابط متقابــل واصول همکاری بین فدراســیون 
روســیه و جمهوری اســالمی ایران منعقده در ماه مارس 
۲00۱ چگونــه بر توســعه روابط میــان دو کشــور تأثیر گذار 

است؟
 توســعه روابط با ایران یکی از اولویت های سیاســت 
خارجی روسیه است. 12 مارس، بیست سال بود که از روز 
انعقاد قرارداد مذکور گذشت. این قرارداد توسط رؤسای 
جمهور کشــورهایمان در مســکو به امضا رسید. طرفین 
بــا این گام پایبندی متقابل به برقراری روابط بر اســاس 
اصول برابری و اعتماد متقابل را تأیید نمودند. روســیه 

و ایــران به طــور متقابل متعهد گردیدنــد به حاکمیت، 
تمامیــت ارضــی و اســتقالل احتــرام بگذارنــد و در امور 

داخلی یکدیگر مداخله ننمایند.
بــه برکــت اجــرای متوالــی مفــاد قــرارداد، همکاری 
مشترک میان کشورهایمان در سطح عالی بی سابقه ای 
قــرار گرفــت. در حــال حاضــر ایــن همــکاری فعاالنه و 
اشباع شده است. روابط در حوزه های سیاسی، تجاری- 
اقتصادی، علمی- فنی، فرهنگی- انسانی و سایر حوزه ها 
در حــال تحکیــم می باشــند. اجــرای پروژه هــای عظیم 
زیرســاختی در ایــران، از جمله احداث و بهره بــرداری از 
نیروگاه اتمی بوشــهر در حال ادامه می باشــد. همکاری 
در حوزه بهداشــت و مبارزه با ســرایت عفونت ویروسی 
کرونا توسعه می یابد. ارسال محموله های واکسن روسی 
اســپوتنیک وی به ایران صورت می پذیرد و سازماندهی 
تولید آن در اراضی جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی 
شــده است.مسکو و تهران به منظور اجرای کامل برجام 
به صــورت تنگاتنــگ همــکاری مشــترک می نمایند. ما 
تالش های مان را درجهت حل و فصل موضوع ســوریه 
در چارچوب فرمت آستانه که موفقیت خودش را ثابت 
کرده موفقانه هماهنگ می نماییم، درخصوص شرایط 
خاورمیانه و خاور نزدیک مرتباً در حال گفت و گو هستیم. 

ننویس، حرف بزن

طال »سوتی« شد

کالب هاوس؛ گسترش گفت و گوی اجتماعی یا تک گویی؟

گفت وگوی مسئوالن اتحادیه طال و جواهر با »ایران« درباره وضعیت بازار طال

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود

»اسماعیل آباد« جابه جا می شود
طرح هایی برای بازآفرینی و ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای قم

قول نخست وزیر کره جنوبی در دیدار با الریجانی:

 در اسرع وقت راه حلی 
برای آزاد سازی منابع ایران پیدا می کنیم

گفت و گو با تقی آزاد ارمکی جامعه شناس 
 درباره مسئولیت اجتماعی دولت و مردم 

در برابر کرونا

 جامعه با نظارت 
و مراقبت دولت داوطلب کاهش 

نابسامانی اجتماعی شود

 کرونا همچنان قربانی می گیرد

و می تازد

صفحه 3 را بخوانید

گروه سیاســی/ یک منبع وزارت اطالعات اعالم کرد عامل 
انســانی ایجاد خرابکاری یکشــنبه گذشــته در سیستم برق 
تأسیســات غنی ســازی نطنز شناســایی شــده و تالش برای 
دســتگیری او ادامــه دارد. امــا ابعاد ماجرا نشــان می  دهد 
شناســایی این عامل نفوذی، هرچند یک موفقیت اســت، 
اما فرع ماجرایی اســت که یکشنبه رخ داد. اینکه مسئوالن 
وزارت خارجــه و ســازمان انــرژی اتمــی حادثــه خرابکاری 
خوانده انــد،  هســته ای«  »تروریســم  را  نطنــز  در  یکشــنبه 
نشــان دهنده عمــق ایــن رویــداد و پیامدهــای خطرنــاک 

هسته ای است که می  توانست به دنبال داشته باشد. سعید 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه، با اشــاره به اینکه 
خوشــبختانه در پی وقوع این حادثه هیچ آســیب انســانی 
یــا محیط زیســتی به وجــود نیامــده، ابعاد ایــن خرابکاری 
هسته ای را این طور تشریح کرد: »اما قطعاً می  توانست به 
فاجعه ای بینجامد که جنایت علیه بشــریت است و انجام 
چنیــن اقداماتــی از ذات گردنکــش رژیم صهیونیســتی به 

دور نیست.« 

صفحه 2 را بخوانید
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 تعیین سازوکار جبهه اصالحات
 برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری

 گــروه سیاســی/ جزئیات ســازوکار جبهــه اصالحــات ایران بــرای انتخاب 
نامــزد نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری مشــخص شــد. بــه گزارش 
فارس، در ســومین جلســه این جبهه که عصر روز یکشــنبه و به ریاســت 
بهزاد نبوی برگزار شــد کلیات ســاز و کار پیشنهادی کمیته برنامه ریزی و 
راهبردها و مصوب هیأت رئیسه برای انتخاب نامزد واحد اصالح طلبان 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ به تصویب رســید. بر اســاس این 
ســازوکار هر فرد با پیشــنهاد حداقــل ۱۵ نفر از اعضــای مجمع عمومی 
جبهــه می توانــد به عنــوان نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری به جبهه 
پیشــنهاد و معرفی شــود. ســپس مجمع عمومی درخصــوص پذیرش 
اولیــه این افراد رأی گیری می کند و یک لیســت از نامزدهایی که حداقل 
رأی یــک دوم اعضــای مجمع را کســب می کننــد، برای ارزیابــی  آنها در 
مرحلــه اول در مجمع عمومی جبهه تعیین می کند. پس از این مرحله 
از نامزدهای این لیســت که حداقل یــک دوم اعضای مجمع به هر یک 
از آنهــا رأی داده  باشــند، برای دفاع از اهداف راهبردی شــان در جلســه 
مجمــع دعوت می شــود تــا در نهایت دربــاره مطلوبیت شــان گفت و گو 
شــود. بر اساس مرحله ســوم ســازوکار تصویبی جبهه اصالحات ایران، 
پــس از برگزاری جلســات بررســی نامزدهــا و در آخرین جلســه مجمع 
عمومــی جبهه پیش از ثبت نام نامزدها )پیش از ۲۱ اردیبهشــت( برای 
یکایــک نامزدهــا رأی گیــری خواهد شــد و تنها نامــزد یــا نامزدهایی که 
حداقل دوسوم آرای اعضای مجمع را کسب کنند از طرف جبهه تشویق 
به ثبت نام می شــوند و ســخنگوی جبهه فقط همین نامزد یا نامزدها را 
به عنــوان نامزدهای مــورد حمایت جبهــه اعالم عمومــی خواهد کرد. 
اصالح طلبــان مقــرر کردند انتخــاب نامزد نهایی این جبهــه با برگزاری 

نظرسنجی ملی معتبر در ایام تبلیغات انتخابات مشخص شود.
ë هیأت رئیسه مجلس در راه نامزدی انتخابات

یک عضو دیگر هیأت رئیســه مجلس نیز به جمع اعضایی پیوســت 
که ســودای ریاست جمهوری در سر دارند. احمد امیرآبادی فراهانی که 
در این دوره از انتخابات به نمایندگی از ســوی مجلس شــورای اســالمی 
در هیــأت اجرایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری عضویــت داشــت روز 
گذشــته از اســتعفای خود از این هیأت خبر داد و گفت: »به دلیل اینکه 
قرار اســت در انتخابات ریاســت جمهــوری پیش  رو ثبت نــام کنم، الزم 
بود تا از این هیأت اســتعفا بدهم. روز گذشــته هیأت رئیسه مجلس این 
اســتعفا را پذیرفــت و آقای حســینعلی حاجی دلیگانــی جایگزین بنده 
شــد«. به ایــن ترتیب پس از محمــد باقر قالیباف رئیــس مجلس که در 
زمــره کاندیداهای مطرح اســت، امیرحســین قاضی زاده هاشــمی نایب 
رئیــس اول کــه رســمًا کاندیداتــوری اش را در مشــهد اعالم کــرد و علی 
نیکــزاد نایب رئیس دوم که قصدش برای ریاســت جمهوری را تکذیب 
نکرده و تنها گفته که باید تا زمان ثبت نام ها منتظر بود؛ حاال امیرآبادی 
فراهانــی دبیر اول هیأت رئیســه چهارمین فرد از صدرنشــینان مجلس 
اســت که ســوار قطــار حامــل داوطلبــان اصولگــرای انتخابات ریاســت 

جمهوری شده است.
جز این به نظر می رســد که گروه دیگری را نیز باید به طور مشــخص 
در مســیر انتخابــات ۱4۰۰ رهگیری کرد، طیفــی از وزرای دولت محمود 
احمدی نــژاد که دیروز با ابراز تمایل تلویحی رســتم قاســمی وزیر نفت 
دولت دهم جمع شــان جمع شــد. پیش از او محمد عباسی وزیر ورزش 
و جوانــان دولت هــای نهم و دهم، محمد ناظمی اردکانی وزیر پیشــین 
تعــاون و حمیدرضــا حاجی بابایی نماینده همــدان در مجلس یازدهم 
و وزیــر آمــوزش و پرورش دولــت احمدی نــژاد برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری اعــالم داوطلبــی کرده انــد. علی نیکــزاد عضو هیأت رئیســه 

مجلس هم در دولت احمدی نژاد وزیر راه و شهرسازی بوده است.
این وضعیتی است که سید حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای 
ســابق مجلــس درگفت و گو با ایلنا دربــاره آن گفته: اگر رئیســی نیاید در 
جبهــه اصولگرایــی از قالیبــاف گرفتــه تا ســعید محمد خواهنــد آمد. او 
دربــاره تمایــل طیفی اصولگرایــان بــه کاندیداتوری علــی الریجانی نیز 
بــا تأکیــد بــر اینکــه با همــه اختالف هــا در رجل سیاســی بــودن و هوش 
الریجانی شــکی ندارد، گفت: »معتقدم تا یک ائتالف همه جانبه ای در 

موردش صورت نگیرد، به صحنه انتخابات نمی آید«.
روز گذشــته علــی مطهری کــه پــس از اظهاراتش دربــاره حجاب در 
یک اتــاق گفت و گوی کالب هــاوس به یکی از پرحاشــیه ترین نامزدهای 
هفته گذشــته تبدیل شــده بود، در نشستی خبری با اهالی رسانه به بیان 
دیدگاه هــای خود پرداخت. او با این تعریف که اصالح طلب یا اصولگرا 
نیســت و مواضع خاص خود را دارد، گفت: »اصولگرایان در بحث تفکر 
و حقــوق شــهروندی حساســیت الزم را ندارنــد و اصالح طلبــان هم در 

مسائل فرهنگی و هر دو باید نقص خود را برطرف کنند«.
بــه گــزارش ایرنا، مطهری در واکنش به شــایعه حضور ســید حســن 
خمینی در ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، با این استدالل که 
روحانیت نباید به ســمت پست های اجرایی بیاید گفت: »اگر در شرایط 
اضطرار نیســتیم صالح نیســت که او ورود کند«. او بــا تأکید بر ضرورت 
تقویت بخــش خصوصی در اقتصاد، افزود: »باید تغییری در سیاســت 
کشــور داشــته باشــیم زیــرا در میــان کشــورهای اســالمی و دنیــا منزوی 
هســتیم. بایــد روابط مان با غرب هم درســت شــود. رابطه بــا امریکا به 
سود کشور است و این شرایط موجود به سود رژیم صهیونیستی است«. 
مطهری درباره حواشی سخنانش در کالب هاوس گفت: »در دو ساعت 
و ۴۵ دقیقه ســؤاالت متعددی از من پرســیده شــد و شــاید ۴ دقیقه آن 
مربــوط بــه یــک بحــث جنجالی بــود... البته کــه مطالب را هم درســت 
انتقال نمی دهند و آن را با حواشــی به فضای مجازی منتقل می کنند«. 
او وضــع حجاب در کشــور را مطلــوب توصیف کرد و در جبــران مواضع 
حاشیه ســازش افزود: »اینکه گشت ارشــاد بخواهد با هر موضوع جزئی 

وارد بحث شود اصاًل درست نیست و قبول ندارم«.
ë اعالم زمانبندی رسیدگی به تأیید صالحیت ها در انتخابات شوراها

روز گذشته یک روز از پس از پایان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای 
روســتا و با پایان روند رســیدگی به صالحیت داوطلبان انتخابات شوراهای 
شــهر در هیأت هــای اجرایــی زمانبندی رســیدگی به تأییــد صالحیت ها در 
هیأت هــای نظــارت و نیز اعتراضــات داوطلبانی کــه در هیأت های اجرایی 
رد صالحیت شــده اند اعالم شــد. به گزارش ایرنا، ســیدحمیدرضا کاظمی 
رئیــس هیــأت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراها با بیــان اینکــه افراد 
معترض باید اعتراض خود را به هیأت عالی نظارت اســتان مربوطه ارائه 
دهند و بررســی صالحیت افراد تأیید شــده نیز در هیأت نظارت شهرستان 
انجــام می گیــرد، گفــت: »هیأت های نظــارت شهرســتان ها ۱۴ روز فرصت 
دارند تا درباره بررســی صالحیت کاندیداهای شهرستان که هیأت اجرایی 
بــه هیأت هــای نظــارت داده اند؛ وظایــف خود را انجــام دهند و بعــد از ۱۴ 
روز صالحیــت افــراد به ذی نفعان ابالغ می شــود. این افــراد ۴ روز فرصت 
اعتراض دارند و بعد از آن اعتراض افراد در هیأت عالی اســتان رســیدگی 
می شــود. هیأت عالی اســتان نیــز ۱۰ روز فرصت دارد تــا صالحیت افرادی 
را کــه معترض بودند، بررســی کند.« او فرصــت کاندیداهای رد صالحیت 
شــده برای اعتراض به رأی هیأت های اســتانی در هیأت مرکزی نظارت بر 
انتخابــات شــوراها را 4 روز اعــالم کــرد و گفت: »هیأت مرکــزی۱۰ روز زمان 
دارد تا به اعتراض ها رســیدگی کند. برنامه ریزی شده است که به شهرهای 
زیر ۲۰۰ هزار نفر؛  در ۵ روز اول پاســخ داده شــود و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 

نفر ۱۰ روز فرصت پاسخ دهی به اعتراضات را دارند.«

گروه سیاســی/ یک منبــع وزارت اطالعات 
اعالم کرد عامل انســانی ایجاد خرابکاری 
یکشنبه گذشته در سیستم برق تأسیسات 
غنی ســازی نطنز شناسایی شــده و تالش 
بــرای دســتگیری او ادامــه دارد. امــا ابعاد 
ماجرا نشــان می  دهد شناسایی این عامل 
نفــوذی، هرچنــد یک موفقیت اســت، اما 

فرع ماجرایی است که یکشنبه رخ داد.
اینکه مسئوالن وزارت خارجه و سازمان 
انرژی اتمی حادثه خرابکاری یکشــنبه در 
نطنز را »تروریسم هســته ای« خوانده اند، 
نشان دهنده عمق این رویداد و پیامدهای 
خطرناک هسته ای اســت که می  توانست 
به دنبال داشته باشد. سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت خارجه، با اشاره به اینکه 
خوشــبختانه در پی وقوع این حادثه هیچ 
آســیب انسانی یا محیط زیســتی به وجود 
نیامده، ابعاد این خرابکاری هسته ای را این 
طور تشــریح کرد: »اما قطعاً می  توانســت 
به فاجعــه ای بینجامــد کــه جنایت علیه 
بشــریت اســت و انجام چنین اقداماتی از 
ذات گردن کش رژیم صهیونیستی به دور 
نیســت.« حــاال از نقل قول های مســئوالن 
و برخــی خبرها و تحلیل های رســانه های 
خارجی معلوم شــده که انگشــت اتهام را 
باید به ســمت رژیم صهیونیستی گرفت. 
چنان که سعید خطیب زاده گفت: »بارها 
رژیــم صهیونیســتی از قبــل دربــاره ایــن 
مســائل صحبت می  کــرد و ایــن روزها نیز 
از منابع متعدد شــنیده می  شــود که تأیید 
می  کنند این رژیم پشــت این داستان بوده 

است.«
روزنامه امریکایــی نیویورک تایمز هم 
به نقــل از مقامات اطالعاتــی امریکایی و 
اســرائیلی نوشته که رژیم صهیونیستی در 
این سانحه نقش داشته است. با این حال 
محور مهمتــر تحلیل ها در این بــاره ناظر 
بر ارتباط این اقدام تروریســتی با مذاکرات 
هســته ای برای احیای برجام است. جایی 
که نماینــدگان ایــران و 4+۱ دو دور مذاکره 
در وین را پشت  سر گذاشته اند و قرار است 
فردا چهارشــنبه هم این گفت و گوها از سر 
گرفته شــود. چنانکه خبرگزاری آسوشیتد 
پرس در گزارشــی، رخ دادن ســانحه نطنز 
را در خــالل مذاکــرات ویــن بــرای احیــای 
برجام مورد توجه قرار داد. در بخشی از این 
گزارش آمده: »حمله روز یکشنبه در نطنز 
در موقعیتی رخ داد که قدرت های جهانی 
ســعی می کنند دربــاره بازگشــت ایــران و 
امریــکا به توافق هســته ای تهــران مذاکره 
کننــد. این خرابکاری خطر تأثیر گذاشــتن 
بر این مذاکرات و تشدید بیشتر تنش های 
منطقــه در خاورمیانــه را در بــر دارد.« بــه 
نوشــته آسوشــیتد پرس این خرابکاری در 
دوران حســاس در دولــت حســن روحانی 
رخ داد که سعی می کند از طریق مذاکرات 
ویــن، توافقی را که در دولت او امضا شــده 
بازگردانــد. ســی ان ان هــم با اشــاره به این 
ســخن نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی 
»مبــارزه بــا ایــران، با هســته ای شــدن آن، 
بــا نیروهای نیابتی آن و مســلح شــدن آن 
یک مأموریت بسیار بزرگ است« نوشته: 
این اظهارات نتانیاهو در شــرایطی مطرح 
شــده اســت کــه ایــران و ســایر طرف هــای 
توافــق هســته ای در حــال رایزنــی در وین، 
دربــاره بازگشــت امریــکا بــه ایــن توافق و 
رفــع تحریم های ایــران و همچنین توقف 
اقدامــات هســته ای اخیــر تهران هســتند. 
هایکو ماس، وزیر امــور خارجه آلمان هم 
نسبت به تأثیر خرابکاری اخیر در مذاکرات 
وین ابراز نگرانی کرد و گفت: آنچه که ما در 
حال حاضــر از تهران می شــنویم، بویژه از 

نطنز، چیز مثبتی برای مذاکرات نیست. او 
افزود: اوضاع در نطنز معنای خاصی پیدا 
خواهد کرد و می تواند سرنخ هایی را مبنی 
بر این ارائه دهد که تا چه حد، آنچه در وین 
مورد بحث قرار می گیرد توسط تهران اجرا 

خواهد شد.
یورونیوز فارسی هم در گزارشی نوشته: 
»خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه اســرائیل 
تالش هایی را برای دور کردن ایران و امریکا 
از فضای به وجود آمده برای احیای برجام 
آغــاز کــرده اســت. بنابرایــن اســرائیلی ها 
می خواهند بــا تحریک ایران، تهــران را در 
دام اقدام های واکنشــی بیندازند تــا از این 

فرصت استفاده کنند.«
ë برآورد میزان خسارات

در همیــن حــال، گزارش هــای ضــدو 
نقیضی از میزان خسارت وارد شده در این 
خرابکاری منتشــر شده اســت. رسانه های 
رژیــم صهیونیســتی مدعــی شــده اند کــه 
احیای ظرفیت غنی سازی به میزان پیش 
از این حادثه، دســت کم به 9 ماه زمان نیاز 
دارد. امــا مقام هــای ایرانی این ادعــا را رد 
می  کنند، بویــژه اینکه آنان تأکیــد کرده اند 
ماشــین های ازکار افتــاده بــا ماشــین های 
نســل جدیدتر جایگزین خواهند شــد. اما 
بــه نظر می  رســد تعییــن آنکه واقعــاً این 
اقدام چه میزان خسارت به دنبال داشت، 
نیــاز بــه بررســی های بیشــتری دارد، زیــرا 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه در 
ایــن باره گفت: »میزان خســارت ها باید با 
تســت همه ســانتریفیوژها صورت بگیرد 
البته همان طور که گفتم ســانتریفیوژهای 
پیشــرفته جایگزیــن آن می  شــوند. میزان 
دقیــق خســارت ها را بایــد خــود ســازمان 
انــرژی اتمــی اعالم کند و اکنون زود اســت 
کــه در ایــن ارتبــاط اظهار نظــری بکنیم.« 
اشاره خطیب زاده به رژیم صهیونیستی به 
عنــوان عامل و آمر اصلــی این خرابکاری، 
گزارش هــای رســانه های این رژیم اســت؛ 
شیوه ای مرسوم که پس از هر خرابکاری یا 
تروری که در ایران صورت می  گیرد، انجام 
می  شود. به این ترتیب که پس از هر اقدام 
خرابکارانه یا تروریســتی، ابتدا رســانه های 
این رژیم ابعاد عملیات را تشریح می  کنند. 
بویژه اینکه این رژیم هم مخالف مذاکرات 
بــه برجــام و فعالیت هــای  امریــکا  ورود 
هســته ای صلح آمیز ایران اســت. باوجود 
ایــن، اما به نظر می  رســد ادامه پیامدهای 
این رویداد آن چیزی نیست که خرابکاران 
بین المللــی انتظار داشــتند. زیــرا مطابق 
آنچــه محمدجــواد ظریــف و علــی اکبــر 
صالحی روز گذشته گفتند، سانتریفیوژهای 
نسل قدیمی از کار افتاده در حادثه یکشنبه، 
جایگزیــن  جدیــدی  ســانتریفیوژهای  بــا 
خواهند شد که قدرت غنی سازی بیشتری 
دارند. به این ترتیب، درحالی که تروریسم 
هســته ای بــه دنبــال توقف غنی ســازی در 
ایــران بــود، اما پس از ایــن اقــدام، ایران با 
جایگزینی ماشین های غنی سازی به روزتر 
و قوی تــر، توان غنی ســازی در این ســایت 
را افزایــش خواهــد داد.  همچنیــن برخی 
گمانه ها حاکی اســت که هدف دیگر رژیم 
صهیونیســتی از این اقدام، ایجاد وقفه در 
مذاکــرات ویــن اســت. هرچند برخــی در 
داخل از این رویکرد اســتقبال کرده اند، اما 
خطیب زاده گفــت که ایران در مســیر این 

هدف اسرائیل حرکت نخواهد کرد.
ë ظریف: غنی سازی متوقف نمی شود

محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
کشــورمان روز گذشته به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس رفت تا 
دربــاره مذاکرات وین و ســند همکاری ۲5 

ســاله با چین به نمایندگان توضیح دهد. 
ابوالفضل عمویی، ســخنگوی کمیســیون 
امنیــت ملــی اعــالم کــرد کــه بخشــی از 
اظهــارات دیــروز ظریــف، بــه حادثه نطنز 
اختصاص داشــت. ایــن نماینده مجلس 
گفــت: آقــای ظریف دربــاره حادثــه ای که 
در نطنــز رخ داده ایــن را گفــت کــه ابعــاد 
مختلف این حادثه در حال بررســی است 
اما ارزیابی های اولیه حکایت از آن دارد که 
اقدام جنایتکارانه و تروریسم هسته ای رخ 
داده که از این جهت می  توانســته آســیب 
زننده باشد. هر چند که هیچ نشت موادی 
رخ نــداده امــا با ایجــاد خرابــکاری در برق 
سایت هسته ای نطنز سعی کردند برنامه 
هسته ای و روند غنی سازی در این سایت را 

تحت تأثیر قرار دهند.
عمویــی اضافــه کــرد: بــه گفتــه آقــای 
ظریف واکنش ایران این خواهد بود که اواًل 
غنی سازی به هیچ وجه متوقف نمی شود. 
مــا تــالش می  کنیم ایــن تهدیــد را به یک 
فرصــت تبدیل کنیم آن هم با اســتفاده از 
جایگزینــی ســانتریفیوژهای جدیدتــر و با 
توان باالتر به جای ســانتریفیوژهای نســل 

اول.
ë بــا جدیــد  ســانتریفیوژهای   جایگزینــی 

 50 درصد قدرت بیشتر
اینکه ظریــف، تهدید خرابــکاری اخیر 
را فرصتــی بــرای افزایش تــوان و ظرفیت 
غنی ســازی ایران خواند، از سوی علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی هم 
تکــرار شــد. صالحی گفــت که روز گذشــته 
)دوشــنبه( بــرق اضطــراری ســایت نطنز 
رده  از  ماشــین های  و  شــده  راه انــدازی 
خارج شــده هم با ماشــین هایی جایگزین 
می  شــوند که 5۰ درصــد تــوان، ظرفیت و 

کارایی بیشتر دارند.

به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی روز 
گذشته در حاشیه مراسم افتتاح مرکز ملی 
فناوری کوانتوم در این سازمان، اتفاق اخیر 
را »خرابــکاری« خواند و گفــت: قطعاً این 
اقدام خرابــکاری بود، زیــرا حادثه ای نبود 
که اتفاقی روی داده باشــد و سیســتم های 

امنیتی به این مسأله ورود پیدا کردند.
معــاون رئیس جمهــوری با اشــاره به 
اینکه حادثه اخیر، با خرابکاری تیرماه سال 
گذشته در مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز 
ارتباطی نــدارد، ادامه داد: آنها )دشــمن( 
در گزارش هایــی کــه از ایــن رویــداد اخیــر 
می  دهنــد، می  گوینــد 9 مــاه فعالیت های 
هسته ای را در نطنز عقب انداخته ایم، اما 
من به شما می  گویم، ظرف چند روز آینده 
شــاهد خواهید بود بخش قابل توجهی از 
خرابکاری هایی که دشمن انجام داده بود، 

جبران خواهد شد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن کشــور بــاز 
نمی ایســتد و هــر کاری کننــد ما بــا قوت و 
قدرت جلو می  رویم، تصریح کرد: بار قبل 
)اقــدام تروریســتی در تیرمــاه 99( هــم که 
اقدام خبیثانه کردند و سالن مدرن مونتاژ 
ســانتریفیوژ را از بیــن بردنــد، بخش قابل 
توجهی از آن سالن را احیا کردیم و همین 
امــروز ایــن ســالن را ســرپا کردیــم، ضمن 
اینکه در دل کوه داریم ســالن های متعدد 
ادامــه  می  ســازیم.صالحی   پیشــرفته  و 
داد: هــر اتفاقــی که افتاده اســت جبرانش 
چندیــن درصــد باالتر بوده اســت. ما بعد 
از حادثه اخیر هم، جبرانــش را 5۰ درصد 
بیشــتر خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی 
اتمی، ماشــین های آسیب دیده در حادثه 
اخیــر نطنــز را عمدتــاً از نوع ماشــین های 
غنی ســازی IR۱ برشــمرد و گفــت: عمدتاً 
IR۱ بوده انــد، امــا گفتم این ماشــین ها که 

جایگزین می  شــوند بــا راندمان بــاالی 5۰ 
درصد خواهد بود. دشمن بفهمد هر قدم 
ایذایــی را بــردارد ما به قبل برنمی گردیم، 

بلکه به وضعیت باالتر می  رویم.
ë مذاکرات وین سر جای خود

صالحــی در ادامــه در پاســخ بــه اینکه 
اقــدام   بــه  واکنــش  در  گفته انــد  برخــی 
تروریســتی روز گذشــته مذاکــرات در ویــن 
بایــد متوقــف شــود، گفــت: هــر چیــزی 
خــود.  جــای  مذاکــرات  خــودش.  جــای 
اقدامات ایذایی دشــمن نشان از توفیقات 
فعالیت هــای صلح آمیز هســته ای کشــور 
اســت کــه بــه عنــوان یــک پشــتوانه قــوی 
برای مذاکره کنندگان کشــور بود. اینها فکر 
می  کردند با این کار می  توانند این پشتوانه 
را تضعیــف کنند که قطعاً اشــتباه کردند. 
پشتوانه ما قوی تر شد و مذاکرات همه سر 

جای خودش است. 
محمدجــواد ظریــف هــم در جلســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس گفــت: »اگر فکر می کنند دســت 
مــا در مذاکره ضعیف شــده اســت، اتفاقاً 
این عمل زبونانه موضع ما را در مذاکرات 
قوی تر خواهد کرد و طرف های مذاکره باید 
بدانند اگر تاکنون با تأسیســات غنی سازی 
با ماشین های نسل اول مواجه بودند االن 
نطنــز می تواند مملــو از ســانتریفیوژهای 
پیشــرفته بــا چنــد برابر تــوان غنی ســازی 

باشد.«
بــه گــزارش ایرنــا، وی بــا بیــان اینکــه 
انتقــام  می خواهنــد  »صهیونیســت ها 
موفقیت هــا در مســیر لغــو تحریم هــای 
ظالمانه را از مردم ایران بگیرند« ادامه داد: 
ما اجازه نخواهیم داد و انتقام این اقدامات 

را از خود صهیونیست ها خواهیم گرفت.
وزارت  ســخنگوی  خطیــب زاده، 

خارجه هم در نشســت دیروز خــود درباره 
اظهــارات مقامــات رژیم صهیونیســتی از 
جملــه نتانیاهو در ارتبــاط با فعالیت های 
صلح آمیــز هســته ای ایــران و همچنیــن 
نوع برخــورد و واکنش آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی بــا حادثــه نطنز گفــت: باید 
بین آنچه کــه در نطنــز رخ داده و آنچه که 
رژیم صهیونیستی انجام می  دهد و نقش 
آژانس تفکیک قائل شــد. آژانــس و دیگر 
مراجــع بین المللی بایــد وظایف خــود را 
انجام دهند. مسیری که رژیم صهیونیستی 
می  رود روشن است. اینکه نخست وزیر این 
رژیم می  آید و می  گوید که تمام تالش های 
خــود را خواهد کــرد که تحریم هــای ایران 
لغــو نشــود در ایــن راستاســت کــه آن ها از 
طریــق جیب ملــت ایــران می  خواهند به 
اهداف خود برســند. مدیریت رفتــار ما در 
اختیار خودمان است. این رژیم نیز همانند 
گذشــته جــواب اقدامــات خــود را خواهــد 
گرفــت. او تأکید کــرد: پاســخ حادثه نطنز 
انتقام از رژیم صهیونیستی است. اسرائیل 
نمی توانــد بــازی را عــوض کنــد و از جیب 
مردم هزینه کند.  وزارت خارجه  مسئولیت 
دارد کــه در چارچوب سیاســت های نظام 
در جهت رفع تحریم های ظالمانه امریکا 
علیــه ملــت ایــران تــالش کنــد و ایــن کار 
را انجــام می  دهــد و همزمــان هــم رژیــم 
صهیونیســتی پاســخ اقدامــات خــود را از 

مجاری خودش خواهد گرفت.
ë  واکنش اروپــا و آژانس بین المللی انرژی

اتمی
رسانه های رژیم صهیونیستی در قبال 
تروریسم هســته ای اخیر در نطنز، همان 
رویه همیشــگی خــود را در پیش گرفتند. 
آنها با انتشــار قطره چکانــی اطالعات از 
این حادثه، هم تالش می  کنند این رژیم 
را قوی نشان دهند و هم فضای مذاکرات 
ویــن را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. ماننــد 
روزنامه صهیونیســتی »اورشلیم پست« 
که روز گذشــته با اشــاره به اینکه سازمان 
جاسوسی موساد پشت حادثه تأسیسات 
نطنــز قرار دارد، مدعی شــد که حمله به 
این ســایت از مدت ها پیــش از مذاکرات 
هســته ای در وین برنامه ریزی شــده بود. 
اما به غیر از این بازی تکراری و همیشگی 
رســانه های این رژیم که به عنــوان بازوی 
رسانه ای سازمان های اطالعاتی این رژیم 
عمل می  کنند، واکنش مقام های اروپایی 
و آژانــس متفــاوت بوده اســت. فردریک 
دال، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی هــم در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
روســی »ریانووســتی« گفت ما از گزارش 
دیروز رســانه ها درباره نطنز باخبریم و با 
مقامــات ایــران در این باره در تماســیم. 
این درحالی اســت که علی اکبر صالحی 
اعالم کرده بود که ایران این ســازمان را از 
آنچه در نطنز رخ داده است، مطلع کرده 
است. درهمین حال، اتحادیه اروپا هم در 
واکنش به حادثه روز یکشــنبه تأسیسات 
نطنز اعالم کــرد که هرگونه تــالش برای 
هســته ای  گفت وگوهــای  از  ممانعــت 
ایــران را نمی پذیریم. این اتحادیه اروپا با 
بیان اینکــه ابهامات موجــود در رابطه با 
حادثــه نطنز باید به طور عمیــق و فوری 
شفاف سازی شود، اعالم کرد: حادثه نطنز 

ممکن است اقدامی تخریبی باشد.
پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا نیز 
بــا بیــان اینکه ابعــاد موضــوع  باید هرچه 
ســریع تر بــا جزئیــات روشــن شــود، افزود 
کــه »ما هرگونــه تالش برای برهــم زدن یا 
تضعیف تالش هــای دیپلماتیــک توافق 

هسته ای را رد می کنیم.« 
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حادثه برای سخنگوی سازمان انرژی اتمی
در  خرابــکاری  وقــوع  از  پــس  ســاعتی  گذشــته  یکشــنبه 
تأسیسات غنی سازی نطنز، صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمــی و بهروز کمالوندی، ســخنگو، از محــل حادثه بازدید 
کردنــد که در جریــان این بازدید، کمالونــدی در یک حفره 
7 متری ســقوط کرد و آســیب دیــد. آن طور کــه صالحی و 
کمالونــدی در این باره گفته اند، گویــا حادثه به این صورت 
بــوده کــه در جریان بازدید از تأسیســات آســیب دیده برق 
نطنــز، یــک حفــره 7 متــری بــه عنــوان دودکش یــا تهویه 
تأسیســات زیرزمینی نطنز در مسیر کمالوندی بود که روی 
آن آلومینیوم وجود داشــت باعث شد او متوجه وجود این 
حفره عمیق نشود. به همین دلیل، پس از اینکه پای خود 
را روی این آلومینیوم ها گذاشــت، در این دودکش یا تهویه 
ســقوط کرد که به دلیل داشــتن کاله امینی بر ســر، آســیب 

زیــادی بــه ســر او وارد نشــد. او خــود درباره میزان آســیب 
دیدگی اش گفت: »زمانی که به پایین افتادم، چون کسی به 
من دسترســی نداشــت برای مدتی تنها بودم و تا بعد من 
را به باال رســاندند . پس از آن من را به بیمارســتان بردند و 
در آنجا اقدامات اولیه تشخیصی، عکســبرداری و ام آر آی 
انجام دادند که مشــخص شــد پای راستم دچار شکستگی 
شــده و شکســتگی پای چپــم کمتر بود. همچنیــن به گونه 
من ضربه خورده بود. اما چون کاله ایمنی داشتم به ناحیه 
سر آسیب نرسیده بود که اگر این طور می شد، می توانست 
آســیب خیلــی خطرنــاک باشــد. کمالونــدی افــزود: دوره 
نقاهت ممکن اســت چند هفته طول بکشــد چون پایم را 
آتل بستند و از ناحیه کمر هم ۳ ،۴ مورد شکستگی مختصر 

دارد که باید ثابت باشم و تکان نخورم.

پشتپردهخرابکاریهستهای
انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی است

یرنا
ا

انتقام از دیپلماسی
ادامــه از صفحــه اول /  امریکا می تواند دالیلــی برای این 
حمایت ضمنی داشــته باشــد؛ از جمله برای اطمینان 
دادن به رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه به رغم احیای 
برجام آماده است دستان رژیم صهیونیستی را در مواقع 
ضــروری بــرای عملیات هــای خرابکارانه باز بگــذارد یا 
زمــان طوالنی تــری برای مذاکرات بازگشــت بــه برجام 
بخرد. هرچند این سناریو به هیچ وجه نامحتمل نیست 
امــا دولت امریکا باید می دانســته که این قبیل اقدامات 
ریسک بدبینی مضاعف ایران به امریکا را به همراه دارد 
و براحتی می تواند فضای ابتدایی مثبت در مذاکرات را 
مسموم کند. بعالوه، امریکا بخوبی آگاهی دارد که دلیل 
واقعی محدود بودن فرصت دیپلماسی نه تنها مربوط 
به ســطح غنی ســازی ایران که تحت تأثیــر بلندمدت از 
چنین حمله ای قرار نمی گیرد بلکه عمدتاً به خاطر دامنه 
بازرسی های آژانس از فعالیت های هسته ای است که در 
صورت تصمیم ایران به کاهش بیشتر تعهدات خود در 
معرض آسیب جدی قرار دارد. تا وقتی ایران از این اهرم 
فشار برخوردار باشد، فواید حمله اخیر کمتر از زیان های 
آن اســت. در ســناریوی ســوم، رژیم صهیونیســتی روی 

پیش بینی پذیری فضای سیاسی در ایران حساب کرده و 
شاید می دانسته که چنین حمله ای می تواند با تحریک 
ایران، امید به پس کشــیدن تهران از ادامه گفت و گوها را 
افزایش دهد. شــاید رژیم صهیونیســتی تالش کرده که 
ناامیدی از هدایت دولت امریکا در مسیر مطلوب خود را 
با به چالش گرفتن شکیبایی ایران جبران کند. قبل از این 
نیز نشانه هایی از خرابکاری رژیم صهیونیستی در مسیر 
کشــتی های ایرانی و رفتارهای تحریک آمیزی نسبت به 
آنچه اهداف منســوب به ایران در ســوریه نامیده شــده، 
وجود داشــته اســت. مســأله تنها این نیســت که برجام 
یــا بازگشــت همه طرف هــا به تعهــدات در ایــن توافق، 
ضربه هولناکی به ابر روایت رژیم صهیونیستی در جعل 
»تهدید فوری« ایران است بلکه رژیم صهیونیستی بابت 
تأثیــرات احیــای برجام بر تقویت تعامل و دیپلماســی 
نیز نگرانی هایی دارد. اعتقاد به دیپلماسی و گفت و گو از 
جانب دولت های ایران، روایت کالن رژیم صهیونیستی 
از ایــران را مخــدوش می کند و تبلیغات ایران هراســانه 
را کمتــر باورپذیــر نشــان می دهد. همیــن روایــت راه را 
برای ایجاد اجماع بین المللی دشــوار کــرده و با کاهش 

اشــتیاق دیگر کشــورها به مراودات سیاســی و اقتصادی 
بــا ایران، به انزوای بیشــتر ایــران و تقویت جایــگاه رژیم 
صهیونیســتی کمک می کند. اگر رهبران رژیم اســرائیل 
به چنین نتایجی رسیده باشند، می توان فهمید که چرا 
تا این حــد از احیای برجام در آینده ای نزدیک و مهمتر 
از آن به کار افتادن دوباره دیپلماسی میان ایران و امریکا 
واهمــه دارنــد. هرچند تالفــی در زمان بموقــع و مکانی 
متناسب می تواند هزینه های این قبیل اقدامات را برای 
رژیم صهیونیســتی افزایش دهد، امــا در کوتاه مدت هر 
نوع واکنش سیاســی که روند گفت و گوها را در چارچوب 
برجــام مختــل کنــد تنها بــه رژیم صهیونیســتی کمک 
می کند که به هدف از پیش تعیین شــده اش دست پیدا 
کند. در حال حاضر، تالش چندجانبه برای احیای برجام 
و مستلزم آن رفع تحریم ها در صورتی که مقدور باشد، 
آخرین امیدهای رژیم صهیونیستی را به برجای ماندن 
تنش هــای منطقه ای حــول برنامه های هســته ای ایران 
بر باد می دهد. اگر رژیم صهیونیســتی در متقاعد کردن 
واشــنگتن به پرهیــز از احیای برجام شکســت خــورده، 
شکست دادن آن در تهران باید به مراتب آسان تر باشد.

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:

 جهت گیری اقتصاد در مسیر مانع زدایی 
و پشتیبانی از تولید است

نخستین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱4۰۰ 
بعد از ظهر دوشنبه، با حضور سران سه قوه و اعضا تشکیل شد. به گزارش 
ایرنا، رئیس جمهوری در ابتدای این نشســت جهت گیری اقتصاد کشور در 
ســال جدید را در مسیر مانع زدایی و پشتیبانی همه جانبه از تولید بر اساس 
رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و برتالش شورای عالی در ایجاد 
هماهنگی بین قوا و تسهیل و تقویت تولید ملی در شرایط دشوار مقابله با 
تحریم هــای اقتصادی تأکید کرد. در این جلســه پیــرو تمدید مصوبه ارزی 
شورای عالی، گزارشی از تصمیمات ارزی ستاد اقتصادی در جهت توسعه 
صادرات و تســهیل تجاری برای تأمین نیاز بخش تولید و واردات ضروری 
کشــور ارائــه و مورد بررســی و تصمیم گیری قــرار گرفت. همچنیــن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اجرای قانون استفاده حداکثری از توان 
تولید داخلی ارائه کرد و اعضای شورای عالی درخصوص ادامه ممنوعیت 
واردات کاالهــای غیرضــرور و حمایت از تولید داخلــی، تصمیمات الزم را 
اتخــاد کردنــد. در ادامه جلســه پیشــنهاد وزارت نیرو در جهــت حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی و روان ســازی گردش مالی در پروژه های زیرســاختی 
صنعــت بــرق کشــور از طریــق تهاتــر بهــای بــرق مصرفی بــا محصوالت 

شرکت های تولیدکننده مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
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ایرانوعراقسندهمکاری5سالهامضامیکنند
 خبر اول اینکه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک سفر رسمی 
در عراق به سر می برد از توافق برای امضای سند همکاری اقتصادی ۵ ساله 
با طرف عراقی خبر داد. محمد شریعتمداری پس از دیدار با وزیر دارایی و 
کار عراق به ایرنا گفت: امضای سند اقتصادی در دیدار با وزیر دارایی عراق 
طرح و با استقبال وی مواجه شد که امیدواریم در زمینه های سرمایه گذاری 
گمرکی، بازارچه های مرزی و مســائلی از این دســت به تفاهم برســیم. وی 
البتــه امضای این ســند را منوط به ســفر وزیر اقتصاد عراق بــه ایران اعالم 
کــرد و افــزود: در ســفر آینــده وزیر اقتصاد عــراق به ایــران مقدمات تنظیم 
ســندی ۵ ساله فراهم و بررسی خواهد شــد تا قبل از پایان دولت دوازدهم 
به امضا برســد. شــریعتمداری با اعــالم اینکه فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران از همتای عراقی خود برای سفر به تهران و رایزنی و 
گفت و گوهای دوطرفه دعوت کرده است، افزود: این سند در حوزه اقتصادی 
بین دو کشــور عالوه بر کمیسیون مشترکی که طراحی شده خواهد بود. وی 
افزود: موضوعات گسترده تر اقتصادی مخصوصاً مسائل زیربنایی و فرصت 
اقتصادی قابل مبادله از جمله زمینه های مشترک همکاری خواهند بود که 

هردو طرف به مفاد آن خوشبین هستند.

واشنگتن:درحادثهنطنزنقشینداشتیم
خبــر دیگر اینکه، یک مقــام امریکایی ضمن اعالم اینکه واشــنگتن از 
حادثه رخ داده در تأسیسات نطنز اطالع دارد، گفت که این کشور هیچ گونه 
نقشــی در وقــوع ایــن حادثــه نداشــته اســت. به گــزارش فــارس، روزنامــه 
امریکایی »واشــنگتن پست« به نقل از یک مقام ارشد دولت »جو بایدن« 
در این خصوص گفت: ما گزارش ها درباره حادثه در تأسیسات غنی سازی 
نطنز در ایران را مشاهده کرده ایم. وی افزود: ایاالت متحده هیچ نقشی )در 
این حادثه( ندارد و ما چیزی برای افزودن به گمانه زنی ها درباره دالیل این 
حادثه نداریم. اتحادیه اروپا هم با گذشت یک روز از رسانه ای شدن حادثه 
در تأسیسات غنی سازی نطنز، درباره این مسأله موضع گیری کرد. اتحادیه 
اروپا اعالم کرد که این نهاد اروپایی »با نگرانی« در حال دنبال کردن حادثه 
در نطنــز اســت و بــدون نام بــردن از عامل یــا عوامل حادثــه تصریح کرد: 

»حادثه در تأسیسات نطنز شاید یک اقدام خرابکارانه باشد«.

اتحادیهاروپاتحریمهاییراعلیهایراناعمالکرد
شنیدیم که،  اتحادیه اروپا از اعمال تحریم هایی علیه ۸ فرد و ۳ نهاد در 
ارتباط با ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، یک مقام اتحادیه 
اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که این اتحادیه ۸ فرمانده نظامی و رئیس پلیس 
و سه زندان ایرانی را به دلیل آنچه »نقض حقوق بشر در ایران« خوانده شده 
تحت تحریم های خود قرار داده اســت. حســین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران، غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، حسین کرمی، فرمانده 
یگان ویژه ناجا، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، حسن شاهوارپور، 
فرمانده سپاه خوزستان و لیال واثقی، فرماندار شهر قدس از جمله اشخاص 
تحت تحریم قرار گرفته هستند. زندان اوین، زندان فشافویه و زندان رجایی 

شهر هم در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

علمالهدی،امامجمعهمشهدکروناگرفت
دســت آخــر اینکه، تســت کرونای علــم الهدی، نماینــده ولی فقیه 
در خراســان رضــوی، مثبــت اعالم شــد. حجت االســالم علم الهدی به 
دلیــل ابتال به کرونا هم اکنون در قرنطینه بــوده و فعالیت های خود را در 
قرنطینه خانگی انجام می دهد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل 
علم الهدی، تســت کرونای نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مثبت 
اعالم شــد و در حال حاضر عالئم و عــوارض خاصی از بیماری کرونا در 
وی مشــاهده نمی شود. ســید احمد علم الهدی فعالیت های خود را در 

قرنطینه خانگی انجام می دهد و حال عمومی وی مساعد است.
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الوروف، وزیر خارجه روسیه در آستانه سفر به تهران:

جایگزین معقولی برای برجام وجود ندارد
گــروه سیاســی / ســرگئی الوروف، وزیــر 
امور خارجه روســیه که شب گذشته وارد 
تهران شــده، امروز با مقامات کشورمان 
دیــدار و گفت و گــو خواهد کــرد. عالوه بر 
رایزنی هــای برجامــی الوروف در تهران 
گفت و گوهــای  جدیــد  دور  آســتانه  در 
همکاری هــای  توســعه  ویــن،  در   1+4
دوجانبه یکــی دیگــر از محورهای مهم 
گفت و گوهای وزیر خارجه روسیه خواهد 
بــود. امضــای تمدید معاهده »اســاس 
روابــط متقابــل و اصول همــکاری ایران 
و روســیه« که 20 ســال پیــش به امضای 
رؤسای جمهوری وقت دو کشور رسیده، 
در همیــن راســتا خواهــد بــود. معاهده 
روابــط متقابــل و اصول همــکاری ایران 
و روســیه در 22 اســفند مــاه ســال 1۳۷۹ 
برابــر بــا 12 مــارس 2001 میــالدی در 21 
مــاده در جریان ســفر رئیــس جمهوری 
وقت ایران به مسکو به امضای دو طرف 
رســید. ســعید خطیب زاده، ســخنگوی 
دســتگاه دیپلماســی دیروز در نشســت 
خبری خــود با خبرنــگاران گفــت که در 
جریان ســفر ســرگئی الوروف توافقنامه 
همــکاری جامــع بیــن ایــران و روســیه 
امضا خواهد شــد. تاریــخ این توافقنامه 
فروردیــن منقضی شــده و در این ســفر 
بیشــتر  توضیــح  در  می شــود.او  امضــا 
امضــای موافقتنامه همــکاری جامع با 
روســیه گفت: روابط ایران و روسیه کاماًل 
راهبردی اســت و همکاری های نزدیکی 
در سطوح مختلف داریم. تنظیم روابط 
در چارچــوب موافقتنامــه را بــا روســیه 
داشتیم. برای تمدید و ارتقا حرکت هایی 
امضــا  ســفر  ایــن  در  آنچــه  و  کردیــم 
می شــود نتیجه این تالش هاســت ولی 
این همچنــان پایه همکاری هــای ایران 
و روســیه را در ابعــاد مختلــف تعریــف 
می کند. وزیر خارجه روســیه در آســتانه 
ســفر بــه تهــران و در پاســخ به ســؤاالت 
مکتــوب ایرنــا کــه همزمــان در »ایران« 
نیز منتشــر می شــود، بر عزم کشــورش 
برای توســعه روابط با ایــران تأکید کرد. 
او همچنیــن به زمینه هــا و ظرفیت های 
مختلــف موجــود بیــن دو کشــور بــرای 
ارتقــای ســطح همکاری ها اشــاره کرد و 
درباره توافق هسته ای نیز تصریح کرد که 

برجام هیچ جایگزین بهتری ندارد.
ë  اهــداف اصلی شــما از ســفر بــه ایران  

چیست؟ معاهده اساس روابط متقابل 
واصول همکاری بین فدراســیون روسیه 
و جمهوری اسالمی ایران منعقده در ماه 
مارس ۲۰۰۱ چگونه بر توسعه روابط میان 

دو کشور تأثیر گذار است؟
از  یکــی  ایــران  بــا  روابــط  توســعه   
اولویت هــای سیاســت خارجــی روســیه 
اســت. 12 مارس، بیســت ســال بــود که 
از روز انعقــاد قــرارداد مذکــور گذشــت. 
ایــن قــرارداد توســط رؤســای جمهــور 
کشــورهایمان در مســکو به امضا رسید. 
طرفیــن با ایــن گام پایبنــدی متقابل به 
برقراری روابط بر اســاس اصول برابری 

و اعتماد متقابل را تأیید نمودند. روسیه 
و ایران به طور متقابل متعهد گردیدند 
به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل 
احترام بگذارند و در امور داخلی یکدیگر 

مداخله ننمایند.
به برکت اجرای متوالی مفاد قرارداد، 
همکاری مشــترک میان کشــورهایمان 
قــرار  بی ســابقه ای  عالــی  ســطح  در 
گرفــت. در حــال حاضــر ایــن همکاری 
فعاالنه و اشــباع شــده اســت. روابط در 
حوزه های سیاســی، تجاری- اقتصادی، 
علمی- فنی، فرهنگی- انســانی و سایر 
حوزه هــا در حــال تحکیــم می باشــند. 
اجرای پروژه های عظیم زیرســاختی در 
ایــران، از جملــه احــداث و بهره برداری 
از نیــروگاه اتمــی بوشــهر در حــال ادامه 
می باشــد. همکاری در حوزه بهداشت و 
مبارزه با ســرایت عفونت ویروسی کرونا 
توســعه می یابــد. ارســال محموله های 
واکســن روســی اســپوتنیک وی به ایران 
صورت می پذیــرد و ســازماندهی تولید 
آن در اراضــی جمهــوری اســالمی ایران 

برنامه ریزی شده است.
مسکو و تهران به منظور اجرای کامل 
برجــام به صــورت تنگاتنــگ همــکاری 
مشــترک می نمایند. ما تالش های مان 
را درجهت حل و فصل موضوع ســوریه 
در چارچوب فرمت آستانه که موفقیت 
خودش را ثابت کرده موفقانه هماهنگ 
شــرایط  درخصــوص  می نماییــم، 
خاورمیانــه و خاور نزدیک مرتباً در حال 
گفت و گو هســتیم. می تــوان با اطمینان 
تأیید نمود کــه همکاری روســیه و ایران 
به حفظ ثبات منطقه ای و در چشم انداز 
وسیعتر، به توســعه زندگی بین المللی 
بر پایه اصول منشــور ملل متحد کمک 

می نماید.
در نظــر دارم در جریــان مذاکــرات 
قریب الوقوع با جناب آقای محمد جواد 
ظریف، همتایم، راه های تحکیم روابط 
روســیه و ایران در آینــده را مورد بحث و 

بررسی قرار دهیم.
ë  ایران و روســیه از استراتژی و موقعیت

ویــژه ای در منطقــه، بویژه در امر توســعه 
برخــوردار  جنــوب«  »شــمال-  کریــدور 
می باشند. دو کشور چه اقداماتی برای این 
پــروژه باید به عمل آورنــد و در این راه چه 
موانعی ممکن است وجود داشته باشد؟ 
این پروژه چگونه بر انتقال بارها در سطح 

منطقه ای و جهانی تأثیرگذار می باشد؟
تجــاری  همــکاری  پایــدار  رشــد 
اقتصــادی به میــزان زیادی بســتگی به 
روابــط لجســتیک توســعه یافتــه دارد. 
کریدور حمل ونقل بین المللی »شمال-
از همــکاری  جنــوب«- نمونــه مثبتــی 
چندجانبــه می باشــد. این پــروژه، پروژه 
کلیدی زیرســاختی در منطقه می باشد 
که به افزایش همکاری متقاباًل سودمند 
کمــک  متعــدد  دولت هــای  میــان 

می نماید.
کشــورهای ما نقــش هدایــت کننده 

در اجرای این ابتــکار را دارند زیرا بخش 
عظیمی از مســیر زمینی در اراضی آنها 
قرار دارد. در این رابطه، ایجاد زیرساخت 
حمل ونقــل جــاده ای از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. بدین منظور در روسیه 
از  دولتــی  ســطح  در  الزم  برنامه هــای 
جمله در انطباق با منطقــه دریای خزر 
مــورد تأیید قــرار گرفته و در دســت اجرا 
می باشد. می دانیم که تهران نیز به این 
مسأله توجه باالیی دارد. انتظار داریم که 
شرکای ایرانی احداث مسیرها به سمت 
بنــدر کاســپین )منطقه ویــژه اقتصادی 
انزلی( و همچنین راه آهن در آذربایجان 
را موفقیت آمیــز به پایان برســانند. این 
امــر قابلیت رقابت کریــدور حمل ونقل 
بین المللی »شمال-جنوب« و جذابیت 
آن را برای فرستندگان بار اساساً افزایش 
می دهد. توســعه همکاری میــان ایران 
بــه  نیــز  اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  و 
هدف فعالیت موفق این مسیر جوابگو 
می باشد. این همکاری از طریق امضای 
موافقتنامه موقت تشــکیل منطقه آزاد 
تجاری در ســال 201۸ )در ماه اکتبر سال 
201۹ الزم االجــرا شــد( رســمیت یافت. 
11 دســامبر سال 2020 تصمیم بر شروع 
مذاکــرات پیرامــون انعقــاد موافقتنامه 
دائمی در خصوص منطقه آزاد تجاری 
اتخــاذ گردیــد. از طــرف خــود بــه ایــن 
کار مســاعدت هــر چــه بیشــتر را ادامــه 

می دهیم.

انتظــار داریــم کــه در آینــده کریــدور 
»شــمال-  بین المللــی  حمل ونقــل 
جنــوب« پایــه ای بــرای ایجــاد فضــای 
حمــل و نقلــی- لجســتیک و اقتصادی 
یکپارچه »بدون درز« از ســواحل جنوبی 
ایران تا شــهرهای شــمالی روسیه گردد. 
حل چنین مســأله ای مخصوصاً پس از 
این که حادثه اخیر مســدود شدن کانال 
سوئز نیاز به مسیرهای زمینی امن برای 
حمل ونقــل محمــوالت را اثبــات نمود 

مهم می باشد.
ë  گویا دولت جدید ایاالت متحده امریکا

سیاست دونالد ترامپ را ادامه می دهد 
ولی به شــکل دیگــر. دیدگاه شــما در این 
بــاره چیســت؟ و کشــورهای مــا جهت 
ممانعــت از رویکــرد یکجانبــه دولــت 
بایدن چــه اقداماتــی می توانند به عمل 

آورند؟
از دیدگاه ما مشــکل اصلی این است 
کــه واشــنگتن نمی توانــد از خط مشــی 
معیــوب خــود مربــوط به حفظ تســلط 
جهانــی که از اوایل ســال های 1۹۹0 پس 
از فروپاشــی اتحــاد شــوروی آغــاز شــد، 
صــرف نظر نمایــد. امــروزه بــرای همه 
واضح اســت که چنین سیاستی مطلقاً 
غیرســازنده اســت. مخصوصــاً پروســه 
عینی ایجــاد نظــم جهانی عادالنــه تر، 
دموکراتیک تــر و در نتیجه نظم جهانی 
چند قطبی پایدارتر، در جلو چشمانمان 

در حال قدرت گرفتن است.

با این وجــود امریکایی ها با حمایت 
از متحدیــن اروپایی گام هــای تهاجمی 
معمــاری  گذاشــتن  کنــار  جهــت  در 
بین المللــی و حقوقــی ســازمان ملــل 
متحــد و تعویــض آن بــا چیــزی به نــام 
»نظــم بر اســاس قوانیــن« برمی دارند. 
مــا مخالفتــی نداریم که همــه قوانین را 
رعایــت نمایند امــا در این صــورت آنها 
باید نه تنها در دایره کوچک واشــنگتن و 
حامیانش بــرای دورزدن ســازمان ملل 
متحد بلکه در قالب جهانی - با حضور 
همه بازیکنان اصلی جهانی و بر اساس 
موازیــن معتبــر شــناخته شــده جهانی 

حقوق بین الملل عمل نمایند.
در ایــن قرینــه پدیــده فشــار جامــع 
بی ســابقه ای کــه غــرب بــر دولت هــای 
دارای سیاست داخلی و خارجی مستقل 
مبنی بر منافع ملی وارد مــی آورد را نیز 
خاطرنشان می ســازم. سخن از استفاده 
از ابزارهــا مختلــف - از تحریمات مالی 
و محدودیت های ویزایی تا کمپین های 
ضــد اطالعاتــی و مداخلــه مســتقیم با 
استفاده از زور در میان است. در حقیقت 
ما بــا عود تفکرات نئوکلونیال سیاســت 
خارجــی ســر و کار داریــم. مخصوصــاً 
تقســیم جهان بــه »منتخبین« و ســایر 
کشورها از ویژگی های آن است. اگر دسته 
اول از افــراط در هــر عملــی برخــوردار 
باشند گویا دسته دوم متعهد به پیروی از 
مصوبات صادره از واشنگتن می گردند. 
واضح اســت که این امر نه برای روسیه، 
نه بــرای ایران، نــه برای اکثر کشــورهای 

دنیا قابل قبول نیست.
آنچه به قســمت دوم ســؤال مربوط 
می شــود آن اســت که تحکیم همکاری 
بین المللی ما از جمله در سازمان ملل 
متحد و ســایر مجامع چندجانبه، مهم 
می باشــد. مخصوصاً همان طور که قباًل 
عرض نمودم ما دارای همفکران زیادی 
هســتیم: اکثر اعضای جامعه جهانی از 
ضرورت توسعه مراودات بین دولتی بر 

اساس حقوق بین المللی، اصول احترام 
متقابل و در نظــر گرفتن منافع یکدیگر 
حمایت می نماینــد. همه آنها مانند ما 
بازی های ژئوپلیتیــک »با جمع صفر«، 
تحریمــات و تهدیدات را غیرقابل قبول 
می شمارند و به بهبود اوضاع در جهان 

تمایل دارند.
ë  ایــران بارهــا اظهــار داشــته اســت که

هیچگاه تمایل به داشتن سالح هسته ای 
نــدارد. ایــاالت متحــده امریــکا از برجام 
خارج شــد و تحریمات سنگینی در رابطه 
با ایران اعمــال نمود. لطفــاً بفرمایید آیا 
جامعه جهانی و روسیه برنامه هایی برای 

مقابله با تحریم های امریکا دارند؟
کــه  اســت  معتقــد  روســی  طــرف 
جایگزین معقولــی برای برجــام وجود 
آقــای  جنــاب  کــه  همان طــور  نــدارد. 
والدیمیــر پوتیــن بارهــا اظهــار داشــت 
مؤثرترین مســیر برای حفظ توافق های 
سال 201۵، انجام دقیق تعهدات توسط 
کشــورهای امضا کننده می باشد. شروع 
مذاکــرات در ایــن باره در ســکوی وین با 
حضــور نماینــدگان ایــران و امریکا امید 
مشخصی را القا می نماید. این امید قبل 
از هر چیز این است که کارشکنی هایی که 
امریــکا در خصوص برجــام و قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
مرتکب شده، اصالح خواهد گردید. این 
امر شــرایط الزم برای بازگشــت ایران به 
اجرای مطالبات »معامالت هسته ای« 
نظــر  از  هــم  و  شــفافیت  نظــر  از  هــم 
پیکربندی برنامه هسته ای ایران را ایجاد 
می نمایــد. مــا برای کمک به واشــنگتن 
و تهران برای رســیدن بــه تصمیم الزم 

تالش می کنیم.
سیاســت  برابــر  در  مــا  موضــع 
تحریمی واشــنگتن تغییر نیافته اســت 
- مــا همچنــان مخالــف هرگونــه اقدام 
محدودیتــی یــک طرفــه کــه بــه قشــر 
آورد  وارد  ضربــه  جامعــه  آســیب پذیر 
هســتیم. روســیه در مجامع بین المللی 
از جمله سازمان ملل متحد مسأله ناروا 
بودن چنیــن محدودیت هایی را مطرح 
می نماید. با کمال میل تأیید می نمایند 
کــه موضــع مــا در جامعــه جهانــی از 

حمایت عظیمی برخوردار است.
تقلیــل  بــرای  تــالش  افزایــش 
هزینه هــای  و  تحریمــی  تهدید هــای 
ممکــن بــرای اپراتور هــای اقتصــادی 
مخصوصــاً  می شــماریم.  مهــم  را 
ســخن از گام هایی اســت که در جهت 
دالریزاســیون تدریجــی اقتصــاد ملی، 
اســتفاده از تســویه حســاب متقابل در 
ارزهای ملی یا جایگزین دالر، ممانعت 
پرداخــت  سیســتم های  اســتفاده  از 
بین المللی کنترل شونده توسط غرب، 
برداشته می شود. روسیه فعاالنه بدین 
امر می پردازد. چشم انداز های وسیعی 
در ایــن جهت برای همــکاری متقابل 
بــا همــه شــرکای خارجــی ذی عالقــه 

می بینیم.

رئیسی:مسئوالنپاسخگویتأخیردراجرای
تصمیماتکروناییباشند

رئیــس قــوه قضائیه با بیــان اینکه مســئوالن بایــد پاســخگوی تأخیر در 
اجــرای تصمیمات کرونایی که موجب خســارت و تلفات بیشــتر شــده، 
باشــند، گفت: جان انسان ها و کســب و کار مردم بسیار مهم است؛ باید 
زمان شناســی وجود داشــته باشــد. بــه گــزارش خبرگزاری میزان، ســید 
ابراهیم رئیســی در جلســه صبح دیروز )دوشــنبه 2۳ فروردین( شورای 
عالــی قوه قضائیه با اشــاره بــه خیز مجدد پدیده شــوم کرونا در کشــور، 
تصریح کرد: آغاز موج جدید کرونا مردم را دچار آسیب های جدی تری 
کــرده و موجب افزایش خســارت های جانی و مالی شــده اســت که این 
وضعیت اقتضا می کند ضوابط بهداشــتی و تدابیر ویژه ای لحاظ شــود. 
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــه طــرح پرســش از مســئوالن اجرایی 
پرداخت که چرا علیرغم هشــدار های وزارت بهداشــت و درمان و مراکز 
علمی و دانشگاهی نسب به اوج گیری دوباره کرونا و خطرات آن بموقع 

تصمیم گیری و اقدام نکرده اند؟
 رئیســی گفــت: زمان شناســی در هــر کاری مهم اســت و در جایی که 
با جان و زندگی و معیشــت مردم مرتبط اســت، مهم تر می شــود و این 
ســؤال جدی مردم از مسئوالن تصمیم گیر است که چرا با تأخیر با موج 
جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکاالت و خسارات آن هستیم و حتماً 

باید در این خصوص پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان با ابراز تأثر از شهادت 
محیطبانان زنجانی، بر رسیدگی فوری و دقیق به این پرونده تأکید کرد. 
وی گفت: همکاران دستگاه قضا موظف به حمایت قانونی از مرزبانان 

و محیطبانان هستند.

دیدارمقامامنیتیعراقباشمخانیوظریف
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار مشــاور امنیت ملی عراق تسریع 
خــروج نظامیان امریــکا از عــراق را باعث تقویت ثبات منطقه عنــوان کرد. به 
گزارش ایسنا، علی شمخانی در این دیدار با یادآوری نقش آشکار امریکا در ترور 
فرماندهان مقاومت، شــهیدان قاســم سلیمانی و ابومهدی مهندس پیگیری 
محاکمــه و مجــازات آمرین و عاملین این جنایت تروریســتی  را از اولویت های 
همکاری های امنیتی دو کشــور  دانســت و گفت:  در این زمینه از دولت عراق با 
توجه به میزبانی شــهید قاسم سلیمانی انتظار بیشتری داریم.   قاسم محمد 
جالل االعرجی مشــاور امنیت ملی عراق نیز طی ســخنانی با تمجید از نقش 
راهبردی و ممتاز ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و مبارزه با تروریســم 
بر ضرورت تداوم و گسترش همکاری های همه جانبه میان ایران و عراق تأکید 
کــرد. االعرجــی دولت عــراق را متعهد به اجــرای قانون پارلمــان درخصوص 
خروج نیروهای نظامی بیگانه عنوان کرد و افزود: اقدامات اجرایی در هماهنگی 
با کشــورهایی که نیروهای نظامی آنها در عراق حضور دارند برای دســتیابی به 

جدول زمان بندی مورد توافق در جریان است.
وزیر خارجه کشورمان هم در دیدار با این مقام عراقی با تأکید براولویت ایران 
برای گسترش مناسبات با همسایگان، از عراق به عنوان کشوری که پیوندهای 
متعــدد و فزاینــده ای بــا ایران دارد، یــاد کرد. محمدجواد ظریــف با بیان اینکه 
امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه تأمین می شود و نیروهای بیگانه باید 
منطقه را ترک کنند، گفت: اهمیت پیگیری پرونده شهید سلیمانی و ابومهدی 
المهندس نزد برادران عراقی مشــهود اســت و ما هم بر این اقدام عراق تأکید 

داشته و همکاری های فیمابین در این خصوص می تواند، گسترش یابد.

بار
اخ

قول نخست وزیر کره جنوبی در دیدار با الریجانی:

دراسرعوقتراهحلیبرایآزادسازیمنابعایرانپیدامیکنیم
گروه سیاسی / معاون اول رئیس جمهوری 
ایران هشدار داد که کره جنوبی منابع ارزی 
ایــران را بســرعت آزاد کنــد. »چانگ ســیه 
کیــون«، نخســت وزیر کره جنوبــی کــه روز 
یکشنبه به تهران سفر کرده است با اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهوری 
ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 
و علــی الریجانی، رئیس پیشــین مجلس 
دیــدار و گفت و گــو کــرد. بــه گــزارش ایرنــا 
جهانگیــری پــس از دیــدار »چانــگ ســیه 
کیــون« در کنفرانــس خبــری مشــترک به 
ســابقه روابــط اقتصــادی تاریخــی تهران 
- ســئول اشــاره کــرد و گفت:»ســال آینده 
شصتمین سال برقراری روابط دیپلماتیک 
ایــران و کــره اســت. در طــول این ســال ها 
روابــط از حجــم باالیــی برخــوردار بــوده 
اســت و شــرکت های کره ای در بخش های 
مختلف اقتصادی ایران حضور داشتند به 
طوری که در سال 2012 حجم مبادالت دو 

کشور به 1۷ میلیارد دالر رسید«.
معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره 
به اینکه دو کشــور ایران و کره از زمینه های 
همکاری و مشارکت بسیار زیادی برخوردار 
هستند، گفت: ایران و کره جنوبی به عنوان 
دو کشــور آســیایی در غــرب و شــرق آســیا 
نقش مکمل یکدیگــر در زمینه اقتصادی 
دارند. جهانگیری ادامه داد: متأســفانه در 
سه سال گذشته به دلیل پیروی کره جنوبی 
از تحریم های غیرقانونی امریکا علیه ایران 
کــه فاقــد هرگونه مشــروعیت بین المللی 

اســت، مناســبات دو کشــور دچــار رکــود و 
کم تحرکــی زیــادی شــده اســت. کاهــش 
مناســبات دو کشور در حالی است که هیچ 
گونه تحریم بین المللــی از جمله تحریم 
ســازمان ملــل علیه ایــران وجود نداشــته 
است. معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
در  کــره ای  بانک هــای  اقــدام  متأســفانه 
مســدود کردن ۷میلیــارد دالر منابع ارزی 
ایــران که حاصل فروش قانونی و مشــروع 
نفتی و میعانات گازی به این کشــور بوده، 
روابــط دو کشــور را دچار رکود جــدی کرده 
اســت.  وی اضافه کــرد: اقــدام بانک های 
کره ای در مسدود نمودن منابع ارزی ایران 
در حالــی اســت کــه ملــت ایــران به دلیل 
شــرایط کرونایی و پیامدهــای اقتصادی و 
بهداشــتی آن بشــدت به این منابــع ارزی 
نیاز دارند و این اقدام کره ای ها دولت ایران 
را از منابــع عمــده ارزی خــود بــرای خرید 
تجهیــزات پزشــکی، دارو و ســایر نیازهای 

اساسی کشور محروم کرده است.
جهانگیــری با اشــاره بــه اینکــه در این 
شــرایط ســخت حتی شــرکت های کره ای 
از فــروش دارو و تجهیــزات پزشــکی هــم 
به ایــران خودداری کردنــد و در نتیجه این 
اقدامــات متأســفانه وجهــه و جایــگاه کره 
در نظــر مــردم ایران کــه همــواره مثبت و 
دوســتانه بوده، آســیب زیادی دیده است، 
افــزود: از دولت کره می خواهیم در اســرع 
وقــت منابع ارزی ایران را آزاد و مشــکالت 
سال های اخیر را با اقدامات عملی جبران 

کند. معاون اول رئیس جمهوری در ادامه 
ابراز امیدواری کرد که با ســفر نخست وزیر 
کره جنوبــی به ایــران تحــرکات و اقدامات 
جبرانــی کره فراهم و جایگاه کــره در ایران 
بهبــود یابد. او تصریــح کرد:»طبعاً دولت 
جمهوری اســالمی آمادگی دارد به شــرط 
از  ملمــوس  و  مؤثــر  گام هــای  برداشــتن 
سوی کره به این کشور برای جبران گذشته 
کمک کنــد«. نخســت وزیر کره جنوبی هم 
در این نشســت خبــری گفت که ســئول از 
گفت و گوهــای ســازنده برجــام حمایت و 
برای همکاری با ایران و کشورهای مختلف 
جهت حل و فصل و آزاد سازی دارایی های 
بلوکــه شــده ایــران در کره تــالش می کند. 
او تصریــح کرد کــه از طریق کارگــروه ایران 
و کــره، تجارت هــای بشــر دوســتانه دارو و 
تجهیزات پزشکی افزایش پیدا خواهد کرد.

ë  انتظار مردم ایــران از کره جنوبی برآورده
نشده است

دومیــن  در  کره جنوبــی  نخســت وزیر 
برنامــه خــود در تهــران بــا محمــد باقــر 
قالیباف، رئیس مجلس دیدار کرد. قالیباف 
در این دیدار با اشاره به سابقه روابط خوب 
دو کشــور یادآور شــد؛ »متأسفانه فعاًل کره 
جایگاهــی در مناســبات اقتصــاد خارجی 
ایران نــدارد. به عبارتی روابــط اقتصادی و 
سیاسی که در باالترین سطوح قرار داشت 
تنزل کــرده اســت«. قالیباف افــزود: »این 
انتظــار مــردم ایــران از طــرف کره جنوبــی 
برآورده نشــده است؛ حتی تجار که ارتباط 
مردمــی خوبی با کره داشــتند نیــز از روال 

پیش آمده ناخرسند هستند«.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در 
ادامه ســفر نخســت وزیر کــره به تهــران را 

اقدامی مناســب در راســتای ارتقای روابط 
دو کشــور و حل مشکالت جاری خواند و از 
نخســت وزیر کره جنوبی خواســت راه حل 
فــوری و عملــی بــرای حل مشــکل منابع 
ارزی ایران ارائه کند و پول های بلوکه شــده 
جمهوری اسالمی آزاد شود. »چانگ سیه 
کیون« هم با اشاره به روابط تاریخی خوب 
دو کشــور افــزود: بــدون شــک رفــت و آمد 
مقامات دو کشــور ســبب حفظ این روابط 
شــده است؛ اما متأسفانه از ســال 201۸ به 
بعد روابط دو کشــور دچار مشــکل شد که 
برای رفع آن تالش می کنیم. نخست وزیر 
کــره همچنیــن با علــی الریجانــی، رئیس 
هــم  اســالمی  شــورای  مجلــس  ســابق 
دیدار کــرد. الریجانی در ایــن دیدار ضمن 
خوشامدگویی به نخست وزیر کره جنوبی، 
بــر توســعه روابــط دو کشــور در زمینه های 

گوناگون تأکید کرد.
پول هــای  درخصــوص  همچنیــن  وی 
بلوکــه شــده در کــره جنوبــی خطــاب بــه 
نخست وزیر این کشور اظهار داشت: منابع 
ما نزد بانک های کشــور شــما امانت بوده و 
دولت شــما باید ســعی کند نســبت به این 
موضوع امانتدار باشد. مشاور رهبر معظم 
انقالب خطاب به نخســت وزیر کره جنوبی 
افــزود: بایــد هرچه ســریع تر منابع مــا آزاد 
گردد تا خدای ناکرده در روابط دو کشــور اثر 
سوء نگذارد. نخست وزیر کره جنوبی نیز در 
این دیدار ضمن اظهار خرسندی از مالقات 
با الریجانی، قول داد در اسرع وقت راه حلی 
برای آزاد ســازی منابع ایران توســط دولت 
کشور متبوع خود پیدا کند. وی همچنین بر 
ضرورت توســعه روابط درازمدت دو کشور 

در همه زمینه ها تأکید کرد.
چانگ روز دوشــنبه بــه خبرنگارانی که 
وی را در این سفر همراهی می کنند، گفت: 
من قباًل هم گفته ام که  این پول، پول ایران 
است و باید به صاحب آن برگردانده شود. 
بهتر اســت راهی پیــدا کنید و ســریع آن را 
برگردانیــد. وی افــزود: انجــام ایــن کار بــه 
نفع کره جنوبی اســت و باید تالش شود تا 
بر »محدودیــت های مختلف« که مانع از 
آزادســازی این پول می شــوند، غلبه شود. 
نخســت وزیر کره جنوبی یــادآوری کرد که 
مقامــات ایرانــی در دیدار بــا وی، ناامیدی 
خود را از بن بســت در شرایط موجود ابراز 

داشته و خواستار راه حل سریع شده اند.

انتظار داریم که در آینده کریدور حمل ونقل بین المللی 
»شمال- جنوب« پایه ای برای ایجاد فضای حمل و نقلی- 

لجستیک و اقتصادی یکپارچه »بدون درز« از سواحل جنوبی 
ایران تا شهرهای شمالی روسیه گردد. حل چنین مسأله ای 

مخصوصاً پس از این که حادثه اخیر مسدود شدن کانال سوئز 
نیاز به مسیرهای زمینی امن برای حمل ونقل محموالت را 

اثبات نمود مهم می باشد
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تصمیم سخت برای انتخاب 
نامزد جانشینی »مرکل«

اعضای ارشــد فراکســیون پارلمانی 
ائتالف حاکم بر آلمان در حالی پشــت 
نامــزد  انتخــاب  بــرای  بســته  درهــای 
نهایــی رقابت بــرای جانشــینی »آنگال 
مــرکل« صدراعظم آلمــان به بحث و 
تبــادل نظــر نشســتند که هر یــک از دو 
رقیــب محافظه کار ایــن ائتالف عزمی 
راســخ برای شــرکت در انتخابــات ماه 

سپتامبر دارند.
منابــع  نیــوز«،  »یــورو  گــزارش  بــه 
پارلمانــی آلمــان اعــالم کرده انــد کــه 
اتحادیــه  رهبــر  ســودر«  »مارکــوس 
جلســه  ایــن  در  مســیحی  سوســیال 
کــرده  تأکیــد  برنامه هایــش  اعــالم  بــا 
حتــی در صــورت عــدم حمایت حزب 
ائتــالف  کار  مســیحی،  دموکــرات 
بــدون مشــکل ادامــه خواهــد داشــت. 
اتحادیــه  امــا »آرمیــن الشــت« رهبــر 
جلســه  ایــن  در  مســیحی  دموکــرات 
نمایندگــی ائتــالف را تنها هــدف خود 
اعالم کرده اســت. قرار بــود نتیجه این 
نشســت تــا اواخــر مــاه آینــده میالدی 
علنــی شــود امــا رهبــران محافظــه کار 
از تســریع در تصمیم گیری شــان خبــر 
داده انــد. دوران 16 ســاله مــرکل 5 ماه 
دیگــر در حالــی بــه پایــان می رســد که 
محبوبیت حزب او در نظرســنجی های 
اخیــر بشــدت کاهــش یافتــه و حــزب 
ســبزها بــه عنــوان ســخت ترین رقیب 

پیش رویشان است.
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نیویورک تایمز )امریکا(:
هنــد از جملــه کشــورهایی بــود کــه 
بعد از شــیوع ویروس کرونــا، قرنطینه 
کاملــی را اجرا کرد. این کار باعث شــد 
آمار مرگ و میرها در این کشــور پایین 
باشــد امــا ناگهــان هــم مــردم و هــم 
مســئوالن دســت از مراقبت کشیدند و 
ایــن اقدام اشــتباه باعث شــد اکنون با 
حجم باالی مرگ ومیرها مواجه شود.

گاردین)بریتانیا(:
نیکــوال اســتورجن، رهبر حزب ملی 
اســکاتلند در مصاحبــه ای دیگربــار بر 
امیال اســتقالل طلبانه اســکاتلندی ها 
تأکیــد کــرد و گفت که دولــت انگلیس 
تالش هــای  مانــع  نمی توانــد  هرگــز 
اســتقالل طلبانــه اســکاتلند و حزب او 
شــود و اگر مــردم خواهان این مســأله 
پــا  زیــر  را  دموکراســی  نبایــد  شــوند، 

بگذارد.

دیلی صباح )ترکیه(:
در  سه شــنبه  روز  از  رمضــان  مــاه 
برخــی مناطــق جهــان آغــاز می شــود 
حــال  در  اکنــون  هــم  از  مســلمانان  و 
مــاه  ایــن  بــرای  خــود  کــردن  آمــاده 
هســتند، اما برای دومین ســال متوالی 
مســلمانان تحــت شــرایط کرونایــی و 
موج جدید کووید19 نخواهند توانست 
کنــار ســفره های افطار به همــراه اقوام 

نزدیک خود حاضر شوند.

مینه سوتا در خشم خشونت نژادی پلیس

انتقاد از صالح جدید
بــا توجه به حضــورم در خارج از کشــور به عنوان مدیر منطقه ای شــرکت 
هواپیمایــی ســوریه در لندن، جزئیات اخبــار حزب و رویارویــی های داخلی 
بــر ســر قدرت، جــز اندکی به من نمی رســید. تا اینکه »کامل حســین« عضو 
رهبری قومی حزب، به خارج از کشور و لندن آمد، با این هدف که مسئوالن 
شــاخه های خــارج کشــور را از جریان امور در طول ســال 19۶9 مطلع ســازد، 
ســالی که »صالح جدید«؛ هنوز از نفوذ نامحدود در مؤسسه نظامی و حزبی 
برخــوردار بــود. بــا »کامل حســین« در خانــه ام مالقات کــردم و گفت و گوی 
طوالنی میان ما گذشت، کاماًل روشن بود که او به »صالح جدید« همانگونه 
می نگــرد که کمونیســت ها بــه »لنین« در دهــه 19۲۰ می نگریســتند؛ نگاهی 
همــراه بــا اعجاب و قداســت بســیار. طبعــاً در این خصوص دچــار اختالف 
نظر بودیم، چون من به قداســت اشخاص باور ندارم و با وجود اطمینان به 
پاکــی »صالح جدیــد«، بر این باور بودم که او با تکیه بر برنامه هایی که حتی 
بلــوک جهانی سوسیالیســم و در صــدر آن »اتحاد شــوروی«، با آن همراهی 
ایدئولوژیک و چپ گرایانه ندارد، کشــور را در راه بن بســت قرار داده اســت. 
ضمــن اینکــه معتقد بودم او هیچ تالشــی برای هر نــوع گفت و گوی جدی و 
برابر با کشــورهای اروپایی انجام نمی دهد؛ دربــاره تحوالت داخلی حزب از 
ســبک سری »سلیم حاطوم« و برخوردهای منفعالنه »عبدالکریم جندی« 
و سرنوشــت »میشــل عفلق« مؤســس حزب، که اگر او نبود؛ پوشش سیاسی 
برای انقالب  »حزب بعث« فراهم نمی شد، سخن گفتیم. »کامل حسین«، 
همه انتقادات مرا با نیکدلی شــنید و این یکی از مهم ترین امتیازاتی اســت 

که از قدیم در او دیده و یافته ام.

روایت گمشده
خاطرات یک دیپلمات
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غیبت مادورو از انظار عمومی
مخالفان بازی ای را شروع کرده بودند، بدون اینکه کوچکترین پیشرفتی حاصل 
کننــد و این در یــک حکومت دیکتاتوری، هرگز نمی توانســت خبر خوبی باشــد. 
امــا این واقعیت که در یک دســت از بازی موفقیتی حاصل نشــده بود، با وجود 
ناامیدی ما، به این معنی نبود که ما کل بازی را باخته ایم. اکنون وظیفه مخالفان 
بود که بعد از زمین خوردن برخیزند، گرد و خاک از تن بزدایند و دوباره حرکت 
خــود را از ســر بگیرند. یکی از تأثیرات فوری این شکســت این بــود که تظاهرات 
بزرگــی کــه گوایدو از قبل برای برگــزاری آن در روز اول ماه مــه برنامه ریزی کرده 
بــود، آن قــدر که انتظار می رفت گســترده نبود؛ هر چند که باز هم بســیار بزرگتر 
از راهپیمایی حامیان دولت بود. بســیاری از شــهروندان که آشــکارا درباره نحوه 
واکنــش حکومــت به حــوادث روز قبل نامطمئــن بودند از این کــه در خیابان ها 
حاضر شــوند بیمناک و نگران بودند هر چند که تصویر مخابره شده از کاراکاس 
نشــان می داد مردان و زنان جوان وابسته به گروه های مخالف رژیم، هنوز آماده 
جنگیدن هســتند. آنها بــه خودروهای زرهی پلیس که تــالش می کردند مانع از 
حرکت معترضان شــوند، حمله ور می شدند. گوایدو نیز در بین جمعیت بود و 
در تمام طول روز یا سخنرانی می کرد یا در حال صحبت با اقشار مختلف مردم 
بــود. او چندین بار خواســتار ادامه اعتراضات مردمــی و تداوم اعتصاب اعضای 
اتحادیه های صنفی بخش های عمومی و دولتی شد. او موفق شده بود در برخی 
بخش هــا حمایت دیرینــه اتحادیه های صنفــی و کارگری از جنبش چاویســتا را 
بشــکند، جنبشــی که یکی از حامیان اصلی مادورو به حساب می آمد. وضعیت 
نابسامان اقتصاد ونزوئال این پیام را حتی برای کارکنان بخش های دولتی داشت 
که تا تغییر مهمی رخ ندهد، اوضاع بهتر نخواهد شــد. برخالف گوایدو، مادورو 
همچنان از انظار عمومی غایب بود. او احتماالً در همان پایگاه فورته تیونا تحت 
محافظت و مراقبت قرار داشت و حتی گفته می شد مشغول مقدمه چینی برای 
بازداشــت های گســترده ای بود که گروه های مخالف دولت و مردم عادی نگران 

آن بودند اما خوشبختانه هرگز اتفاق نیفتاد.
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خشــونت های نژادی  بنفشه غالمی/ 
در امریــکا فــارغ از اینکــه چــه کســی 
رئیــس جمهــوری اســت، همچنــان 
جریان دارد. در کمتر از ســه ماه پس 
از آنکــه »جو بایــدن« با شــعارهایی 
در حمایــت از ســیاه پوســتان امریکا 
وارد کاخ ســفید شــد و در حالــی کــه 
مینه ســوتا در التهــاب برپایی دادگاه 
افســری کــه موجــب مــرگ جــورج 
فلوید شــد، به ســر می برد، یکشــنبه 
سفید پوســت  پلیــس  یــک  شــب، 
امریــکا یــک بــار دیگــر بــه روی یک 
جــوان ســیاه پوســت آتــش گشــود و 
موجــب مرگ او شــد. قتــل »داونت 
دوایت« ۲۰ ساله موجب از سر گیری 
تظاهرات ضد نژادپرســتی درامریکا 
شده اســت. به گزارش سایت شبکه 
خبــری »ســی ان ان«، یکشــنبه شــب 
پس از کشته شدن »داونت دوایت« 
در جریان تیراندازی پلیس و ســپس 
تصــادف خــودروی او، صدهــا نفر از 
معترضان به خشونت پلیس سفید 
پوســت امریکا علیه ســیاه پوســتان، 
در مینیاپولیس دســت به تظاهرات 
زدند. بــا افزایش شــمار معترضان، 
گارد ملی مینه ســوتا بــه این منطقه 
اعــزام شــد تــا معترضــان را متفرق 
کنــد. اما این اقدام بــه درگیری هایی 
بیــن معترضــان و گارد ملــی امریکا 
انجامیــد. بنا بــر این گــزارش پلیس 

مینــه ســوتا اعالم کــرده اســت، این 
واقعــه پــس از آن رخ داد کــه پلیس 
راهنمایــی و رانندگی، خــودروی این 
جوان ســیاه پوست را به دلیل تخلف 
متوقف می کند و ســپس بــا توجه به 
تعداد خالف هــای رانندگی »رایت« 
تصمیــم بــه بازداشــت او می گیــرد. 
»رایت« کــه به همراه نامزدش بوده 
است، وحشت کرده و تالش می کند 
بــا ســوار شــدن بر خــودروی خــود از 
محل فــرار کنــد. پلیس به ســمت او 
تیرانــدازی می کنــد و خــودرو دچــار 
نهایــت  در  و  می شــود  تصــادف 
پیــش از رســیدن نیروهــای امدادی، 
به خاطــر صدمــات ناشــی از گلولــه 
جــان می ســپارد. مــادر »رایــت« نیز 
به »ســی ان ان« گفته اســت: »پسرم 
کــرده  متوقــف  را  او  پلیــس  وقتــی 
بــود، بــا مــن تمــاس گرفــت و گفت 
پلیــس به خاطر اینکه خوشــبو کننده 
هــوا را از آیینــه عقب خــودرو آویزان 
کــردم، خــودرو را نگه داشــته اســت. 
بعد صدایی را شــنیدم که به پســرم 
می گفت موبایل را کنار بگذارد. چند 
دقیقــه بعــد وقتــی تمــاس گرفتــم، 
گفــت  و  داد  پاســخ  پســرم  نامــزد 

»داونت« تیر خورده و مرده است.«
رویــداد  ایــن  از  پــس  بالفاصلــه 
معترضــان به خشــونت های پلیس 
اضطــراری  اعالمیــه  بــه  بی توجــه 

شــهرداری دربــاره منــع رفــت و آمد 
بــه  دوشــنبه،  صبــح   6 ســاعت  تــا 
خیابان هــای مینیاپولیــس رفتند. به 
رئیــس  هارینگتــون«،  »جــان  گفتــه 
بخــش امنیــت عمومــی مینه ســوتا 
تعــداد معترضان در همان ســاعت 
اولیــه به 1۰۰ نفر رســید و پــس از آن 
۲۰۰ نفــر بــه آنهــا اضافه شــدند و به 
ســمت اداره مرکزی پلیس بروکلین 
حرکت کردنــد. به گفته او معترضان 
اقــدام به پرتاب ســنگ و دیگر اشــیا 
پلیــس  اداره  ســاختمان  به ســمت 
کردند و صــدای شــلیک گلوله هایی 

نیز شنیده شد. 
از  دیگــری  گــروه  او  به گفتــه 

معترضــان نیــز بــه یک مرکــز خرید 
هجوم بــرده و به فروشــگاه های این 
مرکــز حمله کردنــد. ایــن تظاهرات 
تــا پاســی از شــب ادامه پیدا کــرد. به 
نوشته روزنامه »گاردین«، با افزایش 
شمار معترضان و حمالت به اموال 
عمومی، پلیس امنیتی امریکا اقدام 
به شلیک گاز اشــک آور و گلوله های 
را  معترضــان  تــا  کــرد  پالســتیکی 
هرچنــد  معترضــان  کنــد.  متفــرق 
بــه  و  پراکنــده شــده  یکشــنبه شــب 
خانه هــای خود رفتند، امــا دیروز نیز 
به اعتراض هــای خود ادامــه دادند. 
در پی این رویداد مســئوالن شــهری 
بروکلیــن  مــدارس  کردنــد،  اعــالم 

روز دوشــنبه تعطیــل هســتند و بــه 
نیروهــای پلیس فرمــان آماده باش 
رویدادهــای  بــا  همزمــان  دادنــد. 
مینه ســوتا، در ویرجینیــا نیز »نازاریو 
پالک«، ســتوان ســیاه پوســت ارتش 
و  راهنمایــی  افســر  دو  از  امریــکا 
رانندگــی ایــن ایالــت شــکایت کرد و 
خبــر داد، ایــن دو افســر هنگامی که 
او لبــاس نظامــی نیز به تن داشــت، 
و  کــرده  متوقــف  را  وی  خــودروی 
ســپس به سمت او اســلحه کشیدند 
و بــه صورتــش گاز فلفــل پاشــیدند. 
او گفتــه اســت: »آنها بــه صورتم گاز 
فلفل پاشــیدند و ســپس مرا به روی 
زمین انداخته و دستبند زدند، بدون 
اینکه توضیح خاصی بدهند. سپس 
اندکــی بعد باز هم بــدون توضیحی 

مرا رها کردند.«
کشــته شــدن »داونــت رایــت« و 
حمله بــه »نازاریــو پــالک« حاکی از 
آن اســت که خشونت علیه نژادهای 
غیر ســفید در امریکا همچنان ادامه 
منتظــر  رســانه ها  دیشــب  تــا  دارد. 
واکنــش »جــو بایــدن« در قبــال این 
 رویدادها بودند تا ببینند او که با رأی 
امریــکا  پوســتان  ســیاه  درصــد   87
مقابــل »دونالد ترامــپ« به پیروزی 
رســید، تا چه حــد متفاوت از ســلف 
خود در کشته شــدن »جورج فلوید« 

عمل خواهد کرد.
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برزیل در آستانه تلخ ترین تراژدی انسانی
گروه جهان/ برزیل در حالی در جوالن بی رحمانه ویروس کرونا، با حجم باالی 
قربانیان و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها روبه رو شده که گرسنگی و فقر غذایی 
نیز بحرانی دیگر را پیش روی مردم این کشور قرار داده است. به گزارش شبکه 
خبری الجزیره، براســاس مطالعات جدید مؤسسات برزیل حدود 19 میلیون 
برزیلی از زمان شیوع کرونا با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند این در حالی 
است که نزدیک به 117 میلیون نفر -بیش از نیمی از جمعیت این کشور- در 
تأمین مایحتاج غذایی خود مانده اند. کارشناســان آمار باالی بیکاری ناشی از 
شیوع کرونا، قطع یا کاهش برنامه های اجتماعی و افزایش سرسام آور قیمت 
مــواد غذایی حیاتی را عمده دلیل مشــکالت اخیر این کشــور عنــوان کرده اند. 
»رناتو مألوف«، رئیس بخش مؤسسه تحقیقاتی امنیت غذایی برزیل معتقد 
اســت: »ایــن تراژدی قابل پیش بینی بود و بدون شــک روزهــای بدتری نیز در 
انتظار مردم اســت.«  »الکســاندر پادیال« یکی از اعضای کنگره برزیل معتقد 
اســت: »فقر و گرســنگی و نبود مواد غذایی الزم ســبب ضعف سیستم ایمنی 
بدن و آســیب پذیری بیشــتر در برابر کرونا می شود. این ترکیب دردناک وقایع 

می تواند تلخ ترین تراژدی انسانی تاریخ برزیل را رقم بزند.« 



 

کرونــا  چهــارم  مــوج  طغیــان 
کرونایــی  قرمــز  شــهرهای  همــه  در 
آمــار  پیاپــی  رکوردشــکنی های  و 
در  کوویــد19  بــه  ابتــا  و  مرگ و میــر 
حــل  راه  یــک  تنهــا  فعلــی  شــرایط 
قــرار  شــهروندان  روی  پیــش   را 
مو به مــوی  اجــرای  اســت؛  داده 
شــیوه نامه های بهداشــتی. بــا وجــود 
این و اعمال تعطیلی های سراســری 
عــده ای بــا نقــض قوانیــن و برپایــی 
میهمانی و دورهمی و ادامه مشاغل 
بــه  زیرزمینــی  و  پنهانــی  شــکل  بــه 
کــه  شــده اند  بــدل  پروتکل شــکنانی 
هیچ قاعــده و قانونی را بر نمی تابند؛ 
همین هایی که به محض اینکه مرگ 
ســراغ اعضــای خانواده شــان می آید 
سیاســتگذاران  گــردن  را  تقصیرهــا 
روش هــای  نبــود  از  و  می اندازنــد 
ســفت و سختگیرانه ناله می کنند. در 
ایــن زمینه با دکتــر تقــی آزاد ارمکی 
دانشــگاه  اســتاد  و  جامعه شــناس 

گفت و گو کردیم که می خوانید:
ë  ما وارد پیک چهارم کرونا شــده ایم

کــه هــر روز آمارهای ترســناکی از روند 
مرگ و میر در کشــور از زبان مســئوالن 
به گوش می رسد، اینکه بزودی تهران 
سیاه خواهد شد مسأله جدی است، با 
همه اینها بسیاری از کارشناسان حوزه 
سالمت مردم را در نقض پروتکل های 
بهداشــتی مقصر می دانند و در مقابل 
مردم در شبکه های اجتماعی تناقض 
در سیاســتگذاری ها و دولــت را عامل 
افزایش مرگ و میر و قرمز شدن شهرها 
می دانند. شــما در این بــاره چه نظری 

دارید؟
ما اگر بخواهیم مدنی عمل کنیم 
باشــد،  دولــت همــه کاره نمی توانــد 
وقتــی کــم می آوریــم و بــه مشــکلی 
تــازه  آن وقــت  برمی خوریــم  جــدی 
نقش بیشــتر را بــه دولت می دهیم و 
انتظــار داریــم که دولت، پیشــگیری، 
مداخلــه، کنتــرل و نظــارت کنــد این 
فی الواقــع  دارد  وجــود  کــه  چیــزی 
باید خواســته و نیــاز عمومی و مدنی 
جامعــه باشــد، جامعــه باید بــه این 
ســطح از آگاهی برســد که بــا نظارت 
و مراقبــت دولــت داوطلــب کاهــش 
بشــود.  هــم  اجتماعــی  نابســامانی 
فرض کنیم اگــر جامعه ای بودیم که 
دولــت مــان ضعیف تر بود آیــا نباید 
روزانــه میزان بیماری و فوتی هایمان 
به مرز دو هزار نفر برسد؟ جایی مثل 
امریــکا هم کــه دولــت امکانات قوی 
و پلیــس قدرتمنــد دارد بــاز همیــن 
اتفاق می افتد ما می بینیم که تعداد 
کشــته های کرونا در امریکا بســیار باال 
اســت. پــس برگردیــم و بحــث را به 
ســمت دیگــر ببریم که مبتنی اســت 
اینکــه جامعــه  بــر فهــم عمومــی و 
مــورد  در  دقیــق  و  روشــن  قضــاوت 
بیماری کرونا ندارد. متأسفانه مردم 
ایــران داوطلب مرگ هســتند یعنی 
بــا مــرگ مشــکلی ندارند، بــه لحاظ 
تاریخی پدیده مرگ در ایران عجیب 

و غریب اســت. تــا دیروز این مســأله 
خــودش را در مورد بیماری ها نشــان 
رانندگــی  حــوادث  در  بعــد  مــی داد 
نشــان داد و حــاال در کرونــا خــودش 
را نشــان داده اســت، لذا کم اهمیت 
شــدن جــان آدمــی در ایران مســأله 
اساسی است. بنابراین به جای اینکه 
ســراغ دیدگاه هایی برویــم که دولت 
قدرتمنــد را بــرای کنتــرل و مداخلــه 
و نظــارت مورد محوریت قــرار دهد، 
کــه  برویــم  گزاره هایــی  ســراغ  بایــد 
اهمیــت بهداشــت و جــان و زیســت 
را مهــم کند. ما این را نداریم. شــاید 
کســی حرف های مرا نقد کند و بگوید 
فانی در امریکا که اهمیت جان زیاد 
اســت چرا آنجا هم تعداد کشته های 
کرونــا باالســت؟ علــت مــرگ ومیــر 
بــاال در امریــکا بــه انــزوای اجتماعی 
بر می گــردد، در امریــکا 350 میلیون 
نفــر در کنــار ســاختار های قدرتمنــد 
وجــود دارد امــا افــراد تنهــا هــم زیاد 
هســتند. در ایــران مــا هنوز بــه ظهور 
انزوای فردی اجتماعی نرسیدیم که 
بگوییــم 85 میلیون آدم تنها داریم، 
ما هنوز اجتماعــات داریم، هنوز هم 
گروه هــای اجتماعــی و باهــم بــودن 
داریــم، هنــوز خانــواده داریــم، پــس 
مــرگ مــا ریشــه اش در باهــم بودن 
و باهــم زیســت کــردن و کم اهمیــت 
بــودن زندگی اســت. بنابرایــن وقتی 
اهمیــت  و  می کنیــم  زیســت  باهــم 
زندگــی هــم کــم می شــود آن وقــت 
انتقال بیماری هم پیش می آید پس 
بایــد به جــای اینکه دولــت را دعوت 
کنیم مداخله کند و در پارک بایســتد 
یــا جلوی در خانه هــا پلیس بگذارد و 
اجــازه ندهند مــردم بیــرون بیایند یا 
دستگیرشــان کننــد و صورت شــان را 
بپوشــانند )یا حتی در فضای مجازی 
دیــدم در برخــی کشــورها هــر کســی 
کــه ماســک نزده بــود تنبیه می شــد( 
به جــای اینکه ســراغ ایــن رفتارهای 
تنبیهــی برویــم، باید ســراغ دفــاع از 
طوالنــی  و  عمــر  اهمیــت  و  زندگــی 
بــودن عمــر برویــم. بــه نظــرم ایــن 

مسأله گمشده در ایران است.
ë  شــما بــا ایــن موضــوع موافقید که

گفتــه می شــود مــردم مقصــر اصلــی 
پیــک چهــارم کرونا هســتند یــا اینکه 
نمی کنند  رعایت  را  پروتکل هــا  مردم 
و حتی با وجود مداخالت سختگیرانه 
دســتورالعمل ها  مــردم  کــه  مادامــی 
را جــدی نگیرنــد همچنــان بــا رونــد 
خواهیم  مواجــه  مرگ و میر  افزایشــی 
بــود. بــا وجــود گذشــت یک ســال از 
پاندمی، شما نقش مردم را در کاهش 

بار اپیدمی چقدر مؤثر می دانید؟
بــه اعتقاد من عملکــرد دولت در 
مواجهــه و مدیریــت بیمــاری کرونا و 
همچنین ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
تــا حدودی خــوب بوده امــا واقعیت 
جــای  بــه  ایــران  در  مــا  اســت  ایــن 
دولــت، نظام سیاســی داریــم. وقتی 
در راهپیمایــی 22 بهمــن بــه رئیــس 
دولت ناســزا می گویند یا رسانه ملی 
صبــح تــا شــب دولــت را تضعیــف 

می کند این دولت که نمی تواند کاری 
کنــد هــر چنــد کــه ســختگیرانه ترین 
پروتکل ها را هم اعمال کند. به نظرم 
دولــت همیــن کــه در شــرایط فعلی 
حقــوق کارمندانــش را می دهد یا در 
خیابان ها پلیس می گذارد کار بزرگی 
را انجام می دهد، از طرفی بخشــی از 
مردم هم مهمترین دستورالعمل ها 
را اجــرا می کننــد یعنــی زیــاد دســت 
بغــل  را  همدیگــر  نمی دهنــد، 
نمی کننــد و تــا حدودی هم ماســک 
می زننــد اما تا زمانی که همه رعایت 
نکننــد و ماســک نزننــد و همدیگر را 
بغــل کننــد دولــت نمی توانــد کاری 
کنــد. آن چیزی که وجــود دارد حلقه 
گمشــده زنجیره اجتماعــی فرهنگی 
و اهمیــت زندگــی در ایران اســت. ما 
مــردم نیامده ایم کــه زندگی کنیم ما 
آمده ایــم کــه هرچه زودتــر بمیریم و 
چون بایــد زودتر بمیریــم پس کرونا 
ایــن کار را می کنــد، تا دیــروز حوادث 
رانندگی عامل مــرگ بود قبل تر هم 
بیماری هــای واگیــر دیگر و گرســنگی 
بــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
هــم  اقتصــاد  و  دموکراســی  عرصــه 
دچار یکسری گرفتاری ها هستیم، ما 
اهل زندگــی نیســتیم، وارد فضا های 
دیگــر شــده ایم کــه چندان مناســب 
نیســت. اگــر اهــل زندگــی بودیــم که 
دولــت  کارمنــد  یــا  بانکــدار  و  تاجــر 
اختــاس نمی کردنــد، متأســفانه ما 
در  روز  هــر  و  نیســتیم  زندگــی  اهــل 
اخبار می شــنویم که هر کســی هر چه 
دستش آمد بر می دارد و می برد، این 

جامعه غارت زده است.
ë  شما به اهمیت عمر و زندگی اشاره

کردید، از طرفی مردم خســته شده اند 
و نگرش روشــنی نســبت به آینده در 
شــرایط فعلی ندارند و گمان می کنند 
کرونا به این زودی ها دست بردارشان 
نیســت و تــا زمانی که واکسیناســیون 
اتفــاق نیفتــد نمی توانند بــرای مدت 
نامعلوم با ســبک زندگــی جدید کنار 

بیایند.
کنیــد،  رهــا  را  تبلیغــات 
واکسیناســیون در بســیاری از کشور ها 
حتــی  اســت  نشــده  انجــام  هنــوز 
کشــورهایی کــه واکســن را تولیــد هم 

کرده انــد هنــوز همــه جمعیت شــان 
واکسن نزده اند.

ë  به نظر می رســد خیز چهارم کرونا و
قرمز شدن تعداد بی شماری از شهرها 
فضــای اجتماعــی و اقتصادی کشــور 
را دچــار چالش جدی کــرده و با توجه 
بــه اعمــال تعطیلــی سراســری هنــوز 
بخــش عمــده ای از مردم این مســأله 
را جدی نگرفته انــد و کماکان با نقض 
ادامه  خود  فعالیت  به  محدودیت ها 
می دهند، شــما دالیــل همراهی مردم 
در مواجهه با کرونا را در چه می بینید؟
این بحث وجوه متعدد دارد، یک 
وجه این اســت نظام سیاســی قدرت 
اعمــال قــدرت و توانایــی نــدارد. اگر 
داشــته  مشــروعیت  سیاســی  نظــام 
باشــد ولی ابزار نداشــته باشد اعمال 
کنــد جامعه نســبت بــه آن واکنشــی 
نشــان نمی دهــد، شــما قصــه ارزاق 
عمومــی و مــرغ را نــگاه کنیــد هر روز 
دولــت وارد می شــود امــا هیچ وقــت 
اعمــال قــدرت نمی کنــد چــون ابزار 
نــدارد. کرونا هــم همین طور اســت، 
امــروز مرگ و میــر زیــاد می شــود و از 
مــردم می خواهــد در خانــه بماننــد 
اما از آن ســو مردم می گوینــد؛ از کجا 
معلــوم علــت مرگ و میر ما باشــیم. 
بحث دوم؛ ما در ایران عادت کردیم 
هیچ چیز را جدی نگیریم همان طور 
کــه پیــام و مفهــوم جنــگ، انقــاب، 
و  شــهری  زندگــی  زلزلــه،  و  ســیل 
خشکســالی را جدی نگرفته ایم برای 
همیــن در ایران هر کســی دنبال این 
اســت گذران راه خــودش را پیدا کند 
یعنــی هر فردی در ایران یک راه حل 
برای برون رفت از مشکات شخصی 
هــم  را  کرونــا  و  اســت  کــرده  پیــدا 
همین طــور نــگاه می کننــد. در ایــران 
همــه آدم ها به لحاظ فــردی راه حل 
انتخــاب می کننــد، در مــورد  فــردی 
کرونــا همــه فکــر می کننــد بــه لحاظ 
فردی راه مقابلــه فردی و برون رفت 
را پیــدا کرده اند یــا رعایت می کنند یا 
نمی کنند، انتخاب راه حل های فردی 
بدترین مسأله ای است که در جامعه 
ایرانی اتفاق می افتد. آدم ها مســائل 
را فــردی کرده اند و راه حل ها و شــیوه 
مقابله شــان بــا کرونا نیز فردی شــده 

اســت، مشــکل عمده در بحث کرونا 
و  کــردن  و بی اعتنایــی  ســاده انگاری 
جــدی نگرفتن و انتخاب راه حل های 
بــرای  همیــن  بــرای  اســت،  فــردی 
اراده جمعــی شــکل  بــا آن  مقابلــه 
نمی گیــرد و نمی توانیــم کار را پیــش 
ببریــم. فقــدان اراده جمعی موجب 
شــده آســیب هایی را در سطح کلی و 

حتی سطح فردی ببینیم.
ë  همان طور که اشــاره کردید انتخاب

شکل گیری  جای  به  فردی  راه حل های 
اراده جمعــی در مواجهــه بــا پدیــده 
کرونا تک تک شهروندان را به سمت 
عادی انــگاری ســوق داده اســت، بــه 
نظر شــما ایــن اتفاقــات ناشــی از چه 

تغییراتی است؟
ببینید وقتی پدیده ای استمرار پیدا 
می کنــد حساســیت خیلــی زیــادی را 
ایجاد نمی کنــد در نتیجه جنبه عادی 
به طــور  ایــران  مــردم  می کنــد،  پیــدا 
هم اینــک  و  داده انــد  کشــته  روزمــره 
نزدیــک بــه 65 هــزار انســان ایرانــی 
ایــن  شــده اند،  فــوت  مــدت  ایــن  در 

ارقام رســمی اســت. مردم احســاس 
می کننــد اتفاقی کــه نیفتاده یکســری 
آدم مرده انــد و مــرگ سرنوشــت مــا 
ایرانیان اســت مــا همین طوری پیش 
می رویــم حــاال یــا از کرونا یــا به خاطر 
تصادف می میریم، این همان چیزی 
اســت کــه جنبــه روزمرگی پیــدا کرده 
اســت و آدم ها متناســب با این سبک 
زندگــی طراحــی کرده انــد. از طرفــی 
مســئولیت پذیری در افــراد کم شــده، 
کار جدی انجام نمی دهند برای مثال 
تعطیلی اعمال می شــود و یک دفعه 
بایــد مغازه هــا را ببندنــد امــا برخــی 
همــه  تــا  می گردنــد  فرصــت  دنبــال 
ضرر و زیان شــان را برطــرف کنند. اگر 
قانون در کشور به درستی اجرا می شد 
بعــداً  و  بودنــد  قاعده منــد  افــراد  و 
فرصت پیــدا می کردنــد از طریق وام 
مشــکات اقتصادی شــان را حل کنند 
ایــن اتفاقــات نمی افتــاد. چــون اینها 
فرصت طلبــی  دنبــال  افــراد  نیســت 
دســتورالعمل ها  گرفتــن  نادیــده  و 
هســتند. برخــی ســخنرانی می کنند و 
همــه تقصیرهــا را می اندازنــد گــردن 
در  می دهــد  نشــان  اینهــا  دیگــران. 
وجــود  مشــکل  مســأله  ســازماندهی 
درخشــانی  حرف هــای  اینکــه  دارد، 
بزنیــم و بگوییــم مــردم نمی فهمنــد 
ایــن درســت نیســت، مــا نمی توانیم 
در  بزنیــم  قهرمانانــه  حرف هــای 
حالی که امکانات دســت مان اســت و 
همه چیــز را بیندازیم گــردن دیگران. 
وزارت بهداشــت باید شــیوه هایش را 
پیدا کند، هیچ کســی حق ندارد نقش 
قهرمان را بازی کند. از نظام ســامت 
هم کار شــاخصی ندیده ایم. در حالی 
که رهبری گفتنــد به حرف وزیر گوش 
کنید، کل صدا و سیما نیز بیشتر محل 
وزارت بهداشــتی ها بــوده یعنــی ابزار 
رســانه ای هم داشــته اند اما چــرا این 

چنین نشد؟ 

» اسماعیل آباد« جابه جا می شود
طرح هایی برای بازآفرینی و ســاماندهی سکونتگاه های حاشیه ای قم
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اتخاذ تدابیر تشویقی به مردم در مقابله با کرونا

ســاختار طبیعت انسان یا ماهیت تکاملی انسان براساس ماندن در خانه، در 
قرنطینه بودن یا در سکنی بودن نیست. زندگی شهری انسان به شکل مدرن 
از حدود یکصد و ده یا بیســت ســال پیش آغاز شــده اســت و شــاید بزرگترین 
شــهر جهان، شــهری مثل لندن بوده با یک میلیون جمعیت کــه یک فرد در 
یک ســاعت می توانســته شــمال و جنوب، غرب و شرق این شــهر را طی کند. 
بنابرایــن انســان چیزی در حــدود 99.7 درصد عمر خودش را در روســتاها در 
عشــیره ها و در جلگه ها به صورت گروهی و دســته جمعی زندگی کرده است. 
بنابراین زندگی مدرن شهری که انسان طی یکصد و بیست سال تجربه کرده 
پدیده ای است که خیلی با ماهیت تکاملی انسان جور در نمی آید. آنچه شاید 
بتوانــد اضطــراب انســان را کاهــش دهد و او را با ســبک زندگی مدرن شــهری 
سازگار کند، تعامل و روابطی است که با اطرافیان خودش دارد. یعنی روابطی 
که با خانواده اش، خویشاوندان، دوستان وهمکاران خود دارد. طبیعتاً ماندن 
در خانــه و قرنطینه کردن واکنش هــای روانی را در افــراد ایجاد می کند که این 
واکنش هــای روانــی می توانــد با خشــونت بــا پرخاشــگری با اعتــراض و حتی 
افســردگی همراه باشــد. آنچه حکمرانان و سیاســتمداران  باید در نظرداشته 
باشند، استفاده از تکنیک های طراحی محیط است. شما با استفاده از طراحی 
محیط و مدیریت محیط می توانید مردم را برای در خانه ماندن مجاب کنید؛ 
یعنی برای آن ماهیت تکاملی کاری که می شــود انجام داد، طراحی محیط و 
اجبار افراد برای در خانه ماندن است و از طرفی ارائه مشوق های الزم به مردم 
است. مثاً اینکه رسانه های اجتماعی مثل صداوسیما از نوستالژی های مردم 
در ایــام تعطیلــی اســتفاده کنند. منظور کارهــای کم هزینه اســت. برای مثال 
صداوسیما برنامه ای تهیه می کند به نام خندوانه یا دورهمی که از شبکه های 
مختلف پخش می شود و برای این برنامه ها میلیون ها تومان هزینه شده است.
 اما برنامه هایی که برای مردم جنبه نوستالژی دارد و در آرشیو صداوسیما 
وجود دارد شاید با اندکی سانسور مختصر و یک کوتاه کردن قابل پخش شود 
یا شبیه آنها بسازیم برای افراد و به شیوه های مختلف مردم را سرگرم کنیم. 
بــرای اینکه این در خانه ماندن و این قرنطینه شــدن باعث بروز واکنش های 
روانی واختافات خانوادگی می شود. در واقع ما با طراحی محیط کاری انجام 
دهیم که افراد در خانه بمانند یا مشاغل تعطیل شوند. سیستم های حمایتی 

مانند حمایت های مالی، حمایت های اقتصادی برای مردم ایجاد کنیم. 
همین طور رســانه ها می توانند نقش ســرگرم کننده خودشان را در قالب 
کمپین هــای فضای مجــازی ایفا کنند و برای کاهش واکنــش روانی مردم به 
کار گیرنــد. نتیجه اینکــه به هر حال در خانه ماندن بــا رویکرد تکاملی مردم 
جور در نمی آید و این وظیفه مدیریت و حاکمیت است که با طراحی محیط 
بــا ارائه تقویت هــا، جریمه ها و کنترل ها بحث کرونــا را مدیریت کنند و برای 
اینکــه واکنــش روانی مردم بــه حداقل برســد و بتوانند پروتکل هــا را رعایت 
کننــد تدابیــر تقویــت کننده، پــاداش دهنــده و تدابیــر منفی مثــل جریمه و 
تقویت هــای منفی را برای مردم ارائه کننــد. به این معنا که اگر فکر کنیم که 
مردم با توصیه، دســتورالعمل های پیشگیری از کرونا را رعایت می کنند این 
خاتمه دادن به یک احساس پیچیده شناختی و ذهنی انسان است. طبیعتاً 
اگر مردم با توصیه رعایت می کردند، همه مردم رســتگار بودند همه مردم 
جایگاه شان در بهشت بود همه مردم عدل و داد را رعایت می کردند و ده ها 

موارد مشابه دیگر.

گفت و گو با تقی آزاد ارمکی جامعه شــناس درباره مســئولیت اجتماعی دولت و مردم در برابر مقابله با موج چهارم کرونا

جامعه ایرانی باید با نظارت دولت داوطلب کاهش نابسامانی اجتماعی شود
فریبا خان احمدی 
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مجید صفاری نیا 
رئیس انجمن روانشناسی ایران

بــا گذشــت تنها یــک هفتــه از پایان 
تعطیــات نوروزی بهار قرمــز کرونایی 
در کشــور آغاز شــده اســت تــا جایی که  
آمــار مرگ ومیر هــای کرونایــی  دیــروز 
بــا  و  زد  رکــورد  بــار  چندمیــن  بــرای 
فــوت 274 بیمــار جدیــد، رقــم تعداد 
نفــر  هــزار   65 مــرز  بــه  جانباختــگان 
نزدیــک شــد، ازطرفی روند رو به رشــد  
تعداد مبتایان نیز بســیار نگران کننده 

است. 
تنها در دو هفته گذشته آمار بیماران 
مبتا بــه کرونا به دو برابــر رقم روزهای 
در  اســت،  رســیده  فروردیــن  نخســت 
بــه روز  بیســت وچهار ســاعت منتهــی 
گذشــته 23 هزار و ســیصد و یازده بیمار 
جدیــد در کشــور شناســایی شــدند کــه 
حال دو هــزار و 884 نفــر از آنان وخیم 
گزارش می شــود، این در حالی است که 
تخت هــای آی ســی یو در بیمارســتان ها 
و  شــدند  کرونایــی  بیمــاران  از  مملــو 
رؤســای دانشــگاه های علوم پزشکی به 
فکر وارد کردن تخت های جدید به مدار 

درمانی هستند. 
هم اینک 4 هزار و 440 نفر از بیماران 
در تخت هــای مراقبت ویــژه قرار دارند. 
طغیان مــوج چهارم کرونــا روزبه روز به 
تعــداد شــهرهای قرمز اضافــه می  کند. 

دیروز همچنین رکورد تعداد شــهرهای 
قرمــز کرونایی نیز شکســت و عدد 295 
شهرســتان قرمز، نقشــه کرونایی کشــور 
را آتشــین کــرد و 99 شهرســتان به رنگ 

نارنجی درآمدند. 
کــه  ایــن اســت  نکتــه قابــل توجــه 
آبــی  تنهــا 9 شهرســتان در وضعیــت 
در  هــم  شهرســتان   45 و  دارنــد  قــرار 
امــا در  شــرایط زرد کرونایــی هســتند، 

ایــن حــال، اوضــاع تهــران بــه عنــوان 
وخیم تــر  کشــور  اپیدمیولــوژی  قلــب 
گزارش می  شــود. دیروز مقامات وزارت 
بهداشــت و ستاد کرونای تهران از سیاه 
شــدن نقشه کرونا در تهران خبر دادند، 
گمانه زنی ها نشان می دهد هفته آینده 

بسیار نگران کننده تر خواهد بود. 
ایــن مــورد خبــر  علیرضــا زالــی در 
بــار تمامــی  بــرای نخســتین  می  دهــد 

قرمــز  وضعیــت  در  اســتان  شــهرهای 
قرار گرفته اند. نرخ رشــد افزایش امواج 
بیماری با سرعت بسیاری اتفاق افتاده، 
در تهــران بیمــاران اغلــب بــه سوشــه 
انگلیســی مبتا هســتند و رکوردشــکنی 
اتفــاق  ســرپایی  مراجعــه  حــوزه  در 

بی سابقه ای را رقم زده.
 تنها در یک روز گذشته 19 هزار بیمار 
کرونایــی در تهــران بــه مراکــز درمانــی 
مراجعــه کردنــد که عدد قابــل توجهی 
از برخــی  زالــی  ایــن  بــا وجــود  اســت، 
دســتگاه ها بویژه بخش های خصوصی 
در عمــل نکــردن بــه مصوبــات ســتاد 
ملی کرونا ابراز گایه می  کند. او هشــدار 
می دهد هیچ نقطــه امن و غیرآلوده در 
تهران وجود ندارد و لذا نقاط  پرازدحام 
شــهری از نقــاط اصلی انتقــال ویروس 
هســتند. توصیه هــا بــر ایــن نکتــه تأکید 
دارنــد هفته آینــده موج ســنگین تری از 
بستری ها را در تهران شاهد خواهیم بود 
و باید محدودیت ها در تهران با جدیت 

اعمال شود.
همچنیــن فرمانده انتظامــی تهران 
بــزرگ هــم گفــت: بــه دو هــزار واحــد 
صنفــی متخلــف از گــروه ســه و چهــار 
محدودیت هــای  مشــمول  مشــاغل 

کرونایی هشدار و تذکردادیم.

افزایش آمار فوتی های کرونایی و شهرهای قرمز در کشور
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محمد معصومیان
گزارش نویس

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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   افقي: 
1- اصرار- حیرت انگیز

2- دوربیــن اينترنتي- از اقســام ســه گانه 
حج- مشت و مال

3- باالتر از ستوان يکم و پايین تر از سرگرد- بوي خوش- 
متولد شده

4- ساز زخمه اي- پول »ژاپن«- محبت- برکت برنج
5- والده- در حال سوختن- تیره روزي، بیچارگي

6- جمع وزن- مطلع، مستحضر- آش
7- حاجــت- گلــزن ايرانــي »ماريتیمو«- گــروه مردم 

چادرنشین
8- بارانداز- انعکاس صدا- از درختان

9- شهر عادت!- دارايي کسي- رشک برنده
10- درونمايه- طاليي- سرنگون

11- آبريزش و گرفتگي بیني- مشورت- ويتامین جواني
12- هنــر، ترفند- پرس مارک زني- اثــر چربي بر لباس- 

دست نخورده
13- نزديکي در منزلت- حنا- مرکز حکومت سامانیان

14- سخنان منظوم- حیوان دست آموز- ناز کننده
15- اثر تاريخي »اصفهان«- اخطاريه

 عمود ي: 
1- رنجــي فــراوان بردن بــراي نیل به مقصــودي- برش 

خربزه
2- پافشاري و سماجت- جمع رسم- چاق

3- انديشمند- شل- ساک خريد
4- شبکه تلويزيوني- پرسش- ســخن زيرلبي از خشم- 

کچل
5- اخبــار انگلیســي- دو خــط يــک زاويه- عید ســال نو 

ويتنام
6- برهنه- زد و خورد- دوري از آسیب و گزند

7- کشــوري در خاورمیانــه- روي خــط بــودن در فضاي 
اينترنت- تیز

8- تکان خودماني- از اعداد ترتیبي- مستعمل
9- کفالت- الهه موسیقي- رشته کوه اروپايي

10- نرم افــزاري بــراي تلفن هاي هوشــمند- جلــوي مو- 
دهان کجي

11- مردمک- رياضي دان فرانسوي- سوار
12- پرنده گشــوده!- میوه بهتر!- جمع وحش- لغزش، 

زلت
13- اسیري و گرفتاري- سهل- صدا و فرياد

14- بیابان، دره- کســي که خويشــاوند و يار و ياور نداشته 
باشد- وادار کردن

15- عبور صفوف منظم نظامي- دسري محبوب

   افقي: 
1- اثر باســـتاني »دره شهر«- اشیای 

عتیقه
2- از مهلکه جان سالم به در بردن- سرمربي فرانسوي 

تیم ملي عربستان- زيرشلواري
3- دهلیز- بزرگ عامیانه- يار بیل!

4- امیدواري- آخرين نازي- زينت پر کاربرد لباس- 
ضمیر بي حضور

5- يار آشغال!- کثیف- پیگیري احوال کسي
6- نزديک کردن- از مصالح ساختماني- خمره بزرگ

7- کرم کدو- نوعي قیچي- خوب و شاد
8- قله البرز مرکزي- مشورت- جنگل شمالي

9- رودي که به سن می ريزد- منطقه زيباي »خوی«- 
شیشه مرغوب

10- پول »ژاپن«- آرامـــش و بي حرکتي- خوراکي از 
اسفناج

11- کافه فرنگي- نوعي بلیت- از مواد آرايش مو
12- بدن- خوب- بله آلماني- اثر »دافنه دوموريه«

13- سیاهي شهر از دور- توان- نصف صورت
14- زير مجموعه اي از شرکت تويوتا- محل آکروبات- 

آتش شعله دار
15- اثر باستاني استان »خراسان رضوی«- بنیانگذار 

جامعه شناسي معرفت

 عمود ي: 
1- فیلمي به کارگرداني »بن استیلر« - رشته

2- يکدندگي- امپراطور روم- پرنده اي خواننده
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ننویس حرف بزن
 کالب هاوس؛
 گسترش گفت و گوی اجتماعی يا تک گويی؟

پرســروصداترین شــبکه اجتماعــی ایــن 
روزهــا، اپلیکیشــنی اســت که به ســرعت 
در  را  خــود  جــای  فــراوان  حاشــیه  بــا  و 
فضــای مجــازی ایــران بــاز کــرده اســت. 
کالب هــاوس مانند خانه ای بــزرگ پر از 
اتاق هــای مجزا و متفــاوت با موضوعات 
از  آن  در  کــه  اتاق هایــی  اســت؛  متنــوع 
بــازی کــردن و تعریــف کــردن خاطرات 
ترســناک تا گفت و گوی وزیــر امور خارجه 
بــا  پاســخ  و  پرســش  جلســه  و  کشــور 
نامزدهای ریاســت جمهــوری به صورت 
آنالین در جریان اســت. مردم خســته از 
فاصله گــذاری اجتماعــی و بی حوصلــه 
هیجــان  خوانــدن،  و  نوشــتن  بــرای 
را  و بی پرده تــری  آنالیــن  گفت و گوهــای 
با ایــن اپلیکیشــن تجربه می کننــد که به 
نظر جای آن در رســانه های اصلی ایران 
خالــی بود. چــه نکاتی در این اپلیکیشــن 

تــازه وارد وجــود دارد که آن را مورد توجه 
بخشــی از جامعــه قــرار داده اســت؟ آیا 
پشت این ویترین شفاف و زنده گفت و گو، 
یک تجربه عمیق و پویا از گفت و گو شکل 
می گیرد؟ آیا این تجربه گفت و گوی بدون 
واســطه بیــن طیف های مختلــف فکری 
و عقیدتــی تجربه ای مانــدگار و تأثیرگذار 
خواهــد بــود یا تبی کــه بعــد از انتخابات 
ریاســت جمهوری یا شــاید بعــد از تمام 
شــدن همه گیــری فروکش خواهــد کرد؟ 
اینهــا ســؤاالتی اســت کــه می خواهــم به 

جواب آن دست پیدا کنم.
اســتاد  جهرمــی  اکبــرزاده  جمال الدیــن 
کمــی  بایــد  اســت  معتقــد  ارتباطــات 
کالب  از  اســتقبال  مــورد  در  محتاطانــه 
هــاوس صحبــت کرد چون دسترســی به 
این اپلیکیشــن برای همه مقدور نیســت 
و هنــوز میــزان دقیــق کاربرهــای آن در 
ایران مشــخص نشده اســت. او استقبال 
از ایــن تازه وارد را بیشــتر در قشــر نخبه و 

متوســط جامعه می داند. البته او دالیلی 
مانند فیلتر نشدن و اشتیاقمردم ایران به 
تکنولــوژی را هم مزید بــر علت می داند: 
قدیمــی  ســنتی  بــه  بنــا  ایــران  »مــردم 
بــه ســخنوری دارنــد و حتــی در  عالقــه 
متفکــران معاصر مــا هم دیده شــده که 
تعداد ســخنرانی ها بیش از دستنوشته و 
کتاب هــای آنان بوده اســت. اتاق های پر 
سروصدایی که شکل گرفته است هنوز در 
قیاس با الیوهای اینستاگرام خیلی مورد 
توجه باال نبوده است. بازتاب حرف هایی 
در  و  آمــده  بیــرون  هــاوس  از کالب  کــه 
شــبکه های اجتماعی دیگر و رســانه های 
جریان اصلی و ســنتی بازنشر شده، یکی 
از دالیل مورد توجه قرار گرفتن این شبکه 
اجتماعــی در فضــای فعلــی اســت.« او 
نوشــتن در شــبکه های اجتماعی را کاری 
ســخت تر بــرای عمــوم مردم به نســبت 
حرف زدن می داند و این نکته را هم فارغ 
از نتایج آن امری می داند که می تواند به 

استقبال مردم از کالب هاوس کمک کند.
شــبکه های  از  پیــش  زمــان  از  اکبــرزاده 
اجتماعــی می گویــد، روزگاری که انحصار 
گفت و گو با مقامات در اختیار رســانه های 
اصلی و جمعی بوده که کنترل آن را افراد 
معدودی در اختیار داشتند و دروازه بانی 
در ســطح باالیی بود و تریبون به هر کسی 
داده نمی شــد. در واقــع دسترســی به آن 
یک سلســله مراتب و مناسبات قدرتی را 
درپی داشــت. او معتقد است شبکه های 
فضــا  ایــن  شکســتن  مدعــی  اجتماعــی 
بودند: »این به کالب هاوس برنمی گردد 
در  مــا  اینســتاگرام  و  فیســبوک  از  قبــل 
وبالگ هــا این مســأله را داشــتیم و اولین 
گفت و گوهــا بدون در نظر گرفتن سلســله 
مراتب قدرت از آنجا آغاز شد و ارتباطات 
از عمــودی بــه افقــی تغییــر شــکل داد. 
تفــاوت کالب هــاوس با توجه بــه ادعایی 
کــه صاحبان پلتفــرم داشــته اند این بوده 
کــه فارغ از قیــدو بندهایی که رســانه های 

تصویرمحــور دارند، وارد تعامل بشــوید. 
در واقــع بــا حــذف عنصــر مــکان در هــر 
حضــور  شــبکه  ایــن  در  می تــوان  جایــی 
داشــت. در الیوهایــی کــه تصویری اســت 
بعــد مکانی اهمیــت دارد و در هر حالتی 
شــاید تن به گفت و گو ندهید. در واقع این 
ویژگی مهم کالب هاوس اســت.« او یکی 
دیگــر از ویژگی هــای خــوب این شــبکه را 
معمــاری آن می داند کــه در آن خبری از 
حضور بات ها یا الگوریتم های شبکه های 
اجتماعی دیگر نیست که حرف یا نکته ای 
در آن به هر علت بازنشــر شــود و بیش از 
ارزش واقعی دیده شــود: »گفت و گوهایی 
ایــن  در حــال رخ دادن اســت کــه شــما 
فرصــت را پیدا می کنید یا گوش بدهید یا 
از دســت بدهید و این ویژگی ای است که 

به گفت و گوها اصالت می دهد.«
اکبرزاده از مناســبات قــدرت در مدیریت 
اتاق هــای کالب هاوس می گوید. نکته ای 
که شاید نشان از آن داشته باشد که امکان 
گفت و گوی بی واســطه با مقامات در یک 
اپلیکیشن آنقدرها هم کار راحتی نیست: 
»اینکــه کالب هــاوس امــکان گفت و گوی 
بی واســطه را فراهــم می کنــد از یک نظر 
درســت اســت از یــک نظــر نــه، در ایــن 
اتاق هــا اتفاقــی که می افتد این اســت که 
کسی که اتاق را درست کرده است تعیین 
می کنــد کــه چــه کســی بــرای گفت و گوی 
مســتقیم اجــازه حــرف زدن دارد و چــه 
کســی باید مســتمع باشــد، تفکــر خامی 
است اگر بخواهیم بگوییم این مناسبات 
در ایــن شــبکه وجــود نــدارد. اینکــه فکــر 
کنیــم ایــن فضاها بری از قــدرت و خنثی 
هســتند و اجــازه کنشــگری به هر گــروه و 
طیفــی می دهــد خیلــی ســاده انگارانــه 
است. ضمن اینکه نمی شود منکر شد که 
تریبونی هستند برای نیروهای حاشیه ای 

و باید هر دو سمت را دید.«
این استاد ارتباطات آینده استقبال از این 
اپلیکیشــن را با توجه به تجربیات مشابه 
شــبکه  اجتماعــی اینســتاگرام نامعلــوم 
موضــوع  ایــن  از  »بخشــی  می دانــد: 
برمی گــردد بــه معمــاری ایــن پلتفرم ها 
که خنثی نیســتند و گاهی اجازه کنشگری 
می دهنــد و جایــی هــم نمی دهنــد و این 
حتــی بــه تصمیمــات صاحبــان رســانه 
اســتفاده  مســأله  در  مــا  دارد.  بســتگی 

رئیس جمهــوری ســابق امریــکا دیده ایم 
کــه صاحبــان رســانه بعضــی از محتواها 
را بــه راحتــی حــذف و یــا بــه ســمتی کــه 

می خواهند هدایت می  کنند.«
ســینا تفنگچــی متخصــص فناوری های 
نویــن رســانه ای علت گرایش به ســمت 
این اپلیکیشــن صوتی را مردمی می داند 
که اهل خواندن نیستند: »عصر پادکست 
و خبرها و کتاب های صوتی است. فضای 
روی  را  تبلیغــات  کــه  زیســتی  محیــط 
نخریدن کتاب کاغذی گذاشته و از طرفی 
گرانــی کاغذ بر این مســأله تأثیر گذاشــته 
اســت.« او قرنطینــه و فاصلــه اجتماعی 
را دلیــل دیگری برای اســتقبال مــردم از 
کالب هــاوس می دانــد و می گوید: »یکی 
از مشــکالت جامعــه ما نبــود گفت و گوی 
سالم است. در این فضای جدید می توان 
تمریــن مــدارا و گفت و گــوی با احتــرام از 
افــرادی را دیــد کــه از نظــر دیدگاهــی بــا 
یکدیگــر فاصلــه دارنــد. حتــی بعضی از 
دوســتان از این تجربه متعجب شــده اند 
کــه چطور افــرادی چنین متضــاد در یک 
اتــاق گفت و گو گردهــم آمده انــد و بدون 
تنش بــا یکدیگــر گفت و گــو می کننــد. ما 
و  هســتیم  گفت و گــو  تمریــن  حــال  در 
ایــن گســتردگی دیدگاه هــا باعــث ایجــاد 
چندصدایــی می شــود کــه نکته بــارز این 

شبکه اجتماعی جدید است.«
تفنگچــی چشــم بــه، به روزرســانی های 
این اپلیکیشــن دارد و از نظــر او کمی زود 
اســت کــه بخواهیــم قضــاوت نهایــی در 
مورد این پلتفرم داشــته باشــیم. او مورد 
ســؤال قرار نگرفتن یک مقام مســئول از 
طرف تمام شــنوندگان یــک اتاق را کمی 
طبیعی می داند: »در خیلــی از اتاق های 
عمومی تــر همــه افــراد حــرف مــی زنند 
امــا در بعضــی اتاق هــا که مســئوالن باال 
دســتی شــرکت می کننــد کمــی طبیعی 
است که همه نتوانند صحبت کنند چون 
نیازمند یک ســخنوری و احترام است که 
بایــد تمریــن کرد. شــاید در ادامه شــاهد 
فضاهــای چندصدایی بیشــتری باشــیم 
و بــرای همه مــردم این فضا ایجاد شــود 
تا صداهــا محــدود نماند. بایــد در ادامه 
ببینیم این شــبکه اجتماعی چطور پیش 
خواهــد رفــت تا یــک مدیــر گــروه نتواند 
فضای تکصدایی و یکجانبه نگری ایجاد 

کنــد.« چنــد روزی اســت کــه صحبــت از 
دالیل اختالل در این شبکه اجتماعی داغ 
شــده اســت. اتاق های زیادی در مورد نقد 
و بررســی این اختالالت که شــاید زمینه ای 
برای فیلتر شدن آن باشد در کالب هاوس 
جریــان دارد. هر چند هیچ مقام مســئولی 
تــا لحظه نوشــتن این گزارش فیلترشــدن 
ایــن شــبکه اجتماعــی را تأییــد نکــرده و 
اختــالالت آن کمتــر شــده اســت امــا ایــن 
نگرانــی وجود دارد که سرنوشــتی مشــابه 
توئیتر در انتظار آن باشد. سینا تفنگچی با 
انتقاد از تفکر فیلترینگ در کشور می گوید: 
»به جای اینکه یک مســیر مطلوب تری را 
نشــان دهیم و انتخــاب را در اختیار مردم 
قرار دهیم. به جــای اینکه مدیریت بهینه 
کنیــم تا اســتفاده بهتری از ایــن فضا یا هر 
بســتر دیگری اتفاق بیفتد، متأسفانه فقط 
می گوییــم ببندیــم و فیلتــر کنیــم. فیلتــر 
کردن این شبکه تنها یک معنی دارد و آن 
این اســت، ما یک سرمایه اجتماعی کافی 
ایجــاد نکردیــم، ضعــف در تولیــد محتوا 
داریــم، تــرس از مدیریــت مــردم داریم و 
فکــر می کنیــم مردم رهــا شــده اند در یک 
فضایی که معلوم نیســت برنامه ریزی آن 

با چه کسانی است.«
یــادآور  هــاوس  کالب  تفنگچــی  بــرای 
ســال های آغازین انقــالب اســالمی ایران 
اســت که همه جریان های فکری آن روزها 
در صداوســیما و محافــل عمومی دور هم 
بــه  می نشســتند و صحبــت می کردنــد و 
شــائبه ها پاســخ می دادند و ابهام شــکنی 
صــورت می گرفــت: »این فضــای به وجود 
بــرای  اســت  فرصتــی  صددرصــد  آمــده 
بهره گیــری از فضــای گفت و گو تــا بتوانیم 
فرهنگ گفت و گو را در مقابل نزاع به وجود 
بیاوریــم. ایــن فرصتــی اســت کــه باعــث 
می شود آرا و اندیشه های متکثر را دریافت 
کنیم و این می تواند برای کشــور ســازنده و 

مفید باشد.«
سرنوشــت کالب هاوس چــه خواهد بود؟ 
آیا با تمام شــدن انتخابــات جای نخبگان 
بحث هــای  و  ســلبریتی ها  را  جامعــه 
بــزودی  آیــا  گرفــت؟  خواهــد  حاشــیه ای 
فیلتــر خواهــد شــد؟ آیــا پــول و تبلیغــات 
جای دغدغه های واقعــی مردم را خواهد 
گرفــت؟ هرچه شــود جای خــود، اما فعاًل 

باید از این فرصت مغتنم استفاده کرد.



اخیــر  ســال های  در  اقتصــادی|  گــروه 

همانند سایر بازارها، طال نیز با تحوالت 
بســیاری روبــه رو شــده اســت. افزایــش 
قیمت طال در کشور به عنوان مهم ترین 
متغیر باعث شده است تا میزان تقاضا 
برای طالی ساخته شده به صورت ویژه 
و ســکه افــت محسوســی داشــته باشــد. 
بــه گونــه ای کــه بســیاری از کارشناســان 
اعتقــاد دارند که طال تا حــدود زیادی از 
ســبد هزینــه مردم خارج شــده اســت و 
دیگر به عنوان یــک زیورآالت، تقاضای 
آنچنانی نــدارد. از ســوی دیگر تقاضای 
ســرمایه گذاری طال که ریشه تاریخی در 
میان ایرانیــان دارد هم تحت تأثیر قرار 
گرفته اســت که ناشــی از نوسانات باالی 
قیمتــی طالســت. طــال در بــازار ایــران 
عــالوه بر جــو روانــی و میــزان تقاضا به 
صــورت عمــده تحــت تأثیر نــرخ ارز در 
بــازار داخــل و بهای جهانــی اونس طال 
قیمــت می  خــورد. ایــن در حالی اســت 
که در کنار افزایش قابل توجه نرخ دالر، 
اونس جهانی طال نیز رشد قابل توجهی 

داشته است.
 
ë افت شدید تقاضای طال

در  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
گفت وگــو با »ایران« در این زمینه گفت: 
بــه دلیل افزایش قابل توجه قیمت طال 
در دو ســال اخیــر، میزان تقاضــا در این 
بــازار نیــز بشــدت کاهــش یافته اســت، 
هرچنــد تقاضــا صفــر نشــده اســت، اما 
در مقایســه با ســال های گذشــته تفاوت 

معناداری دارد.
داد:  توضیــح  محمدولــی  ابراهیــم 
برای مثال میزان تقاضا برای خرید طال 
قبل از ســال 1397 بین 60 تا 70 درصد 
بــود که این رقم هم اکنون به 30 درصد 
رســیده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
میزان تقاضا در ســال گذشــته در برخی 
از مواقــع که قیمت رشــد باالیی داشــت 

به حدود 10 درصد هم تنزل پیدا کرد.

رئیــس  نایــب  کشــتی آرای،  محمــد 
اتحادیه طــال و جواهر نیز در گفت وگو با 
»ایــران« در ایــن باره گفــت: همزمان با 
افزایش قیمت طال، هزینه ســاخت طال 
نیــز به دلیــل این کــه پرتی جــزو اجرت 
افزایــش  می  شــود،  محاســبه  ســاخت 
یافته اســت و از سوی دیگر قدرت خرید 
مــردم نیز با افــت زیادی همــراه بوده و 
به همین دلیل هم اکنون شــاهد خروج 
طال از ســبد هزینه ای خانوارهای ایرانی 

هستیم.
 
ë وزن مصنوعات نصف شد

رئیــس اتحادیه طــال و جواهر درباره 
تأثیــر افزایــش قیمــت بر تغییر اشــکال 
اخیــر  ســال  دو  در  افــزود:  نیــز  تقاضــا 
بخصوص ســال گذشــته، میــزان تقاضا 
بــرای خریــد مصنوعــات ســاخته شــده 
بشــدت افت کــرد و بــه جــای آن مردم 
به ســمت خرید طالی خام یا آب شــده 
هدایــت شــدند کــه بــه دلیــل نداشــتن 

اجرت ساخت، قیمت کمتری دارد.
در  ایــن،  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  وی 
بازار طال شــاهد کاهش وزن مصنوعات 
قیمــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  هســتیم. 
افزایــش یافتــه و قــدرت خریــد کمتری 
وزن  طــال  تولیدکننــدگان  دارد،  وجــود 
مصنوعات را نصــف کرده اند. به طوری 
کــه برای مثال وزن یک ســرویس طالی 
60 گرمــی به حدود 30 گــرم و وزن یک 
ســرویس 30 گرمــی بــه حــدود 17 گرم 

کاهش یافته است.
 
ë بدلیجات جایگزین طال شد

کشــتی آرای همچنین اظهار کرد: به 
دلیل مسائل گفته شــده، طی سال های 
اخیــر میــل و رغبــت بــرای خریــد طــال 
رونــد  کشــور  در  زیــورآالت  عنــوان  بــه 
نزولــی داشــته اســت بــه طــوری که هم 
اکنــون بدلیجــات و نقــره جــای طــال را 
گرفتــه اســت. ایــن در حالی اســت که از 

از  ایرانــی  گذشــته های دور خانوارهــای 
طال عالوه بر زیور به عنوان یک پشتوانه 

مالی نیز استفاده می  کردند.
بــه گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر 
در بازار ســکه نیز شاهد افت قابل توجه 
تقاضا هســتیم با این تفــاوت که در بازار 
ســکه بــه دلیــل نداشــتن ارزش افزوده 
و اســتاندارد بودن آن وضعیــت بهتر از 
بازار طالســت. برهمین اســاس قیمت 
ســکه تمام که در نیمه دوم سال گذشته 
در کانــال قیمتی 11 تــا 12 میلیون تومان 
قــرار داشــت، هــم اکنــون بــه کانــال 10 

میلیون تومان کاهش یافته است.
 
ë شمایل های 100 سوتی

نایــب رئیــس اتحادیه طــال و جواهر 
دربــاره تقاضــا در بــازار ســکه گفــت: از 
ماه هــای پایانــی ســال گذشــته بشــدت 
میــزان تقاضا بــرای خرید ســکه کاهش 
یافــت و برهمین اســاس از پیش از عید 
نوروز شــاهد روند کاهشــی حباب ســکه 
بودیم که در ســال جدید نیز ادامه یافته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بهــای 
اونــس جهانی طال در این مــدت تقریباً 
ثابت بوده و نوســان یــک تا دو درصدی 

داشته است.
برخــالف  داد:  ادامــه  آرای  کشــتی 

گذشــته کــه انواع ســکه به عنــوان هدیه 
خریــداری  نــوروز  عیــد  در  بخصــوص 
می  شــد، در دو ســال اخیــر ایــن اتفــاق 
نیفتاده اســت و برهمین اســاس شاهد 
افزایــش تقاضــا بــرای شــمایل های زیر 
یــک گرم هســتیم و هم اکنــون قطعات 
100 و 200 ســوتی بــه دلیــل بــاال بــودن 
تقاضا در دستور کار تولیدکننده های طال 

قرار گرفته است.
 
ë  86 درصــد مــردم بــا کاهش عیــار طال

مخالفند

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در 
پاســخ به این ســؤال که پیشنهاد کاهش 
عیار طال چه شد، توضیح داد: براساس 
تحقیقــی که توســط جهــاد دانشــگاهی 
انجــام شــد، بیــش از 86 درصــد مردم 
بــا کاهش عیار طال مخالف هســتند و بر 
همین اســاس این پیشنهاد از دستور کار 

خارج شد.
 
ë قاچاق ورودی فقط 5 درصد

طــال  اتحادیــه  رئیــس  محمدولــی، 
و جواهــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
هــم اکنــون با توجــه بــه تحوالت بــازار، 
وضعیــت قاچــاق طــال چگونــه اســت، 
اظهار کرد: همواره قاچاق طال به کشــور 

اندک بوده است با این حال افت تقاضا 
و همچنیــن برخــورد قانونــی نهادهــای 
نظارتی باعث شــده اســت تا هم اکنون 
براســاس برآوردها قاچــاق ورودی طال 

به کشور به 5 درصد کاهش یابد.
 
ë رونق دوباره فروش اینترنتی

جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
همچنیــن دربــاره وضعیــت معامالت 
اینترنتی طال بخصوص پس از تعطیلی 
دو هفتــه ای واحدهــای صنفــی به دلیل 
کرونــا اظهــار کــرد: بــا توجــه به توســعه 
گسترده فضای مجازی در ایران و جهان 
نمی تــوان جلوی کار معامالت اینترنتی 
را گرفت و در نهایت همه کسب و کارها 

به این سمت خواهند رفت.
وی اضافه کــرد: اما درخصوص طال 
بــه دلیــل ارزش بــاال و نیــاز بــه رعایــت 
اســتانداردها شرایط حســاس تر است و 
بر همین اساس معامالت اینترنتی طال 

نیازمند بسترسازی های مناسب است.
بــه گفتــه وی، هــم اکنــون تنهــا چند 
صــورت  بــه  مجــازی  درفضــای  واحــد 
رســمی فعالیت می  کنند و مابقی مجوز 
ندارنــد. برهمیــن اســاس مــردم بایــد 
مراقــب خرید طــال به صــورت اینترنتی 

باشند.
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پیــش  ســال   20 از  کمتــر 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
ایران  جمهــوری اســالمی 
بر پایه ســه بخش دولتی، 
خصوصــی  و  تعاونــی 
پایه گــذاری  شــد.  مطــرح 
ایــن اصــل مهم بــرای آن 
بود که نقش دولت محدود شــود و بواســطه فعالیت 
بیشــتر دو بخش دیگر، رشــد و توسعه اقتصادی رقم 
بخورد و از زیان جامعه جلوگیری شود. اما همه چیز 
مطابق قانون پیش نرفت واین اصل مهم بدرســتی 
اجــرا نشــد تــا از ظرفیــت بخــش خصوصــی و تــوان 
مردمی برای شــکوفایی اقتصاد ایــران به قدر کفایت 

استفاده شود.
در نهایــت با اجرای نادرســت این اصــل آمده در 
قانــون اساســی کشــور، نــه تنهــا دولــت کوچک نشــد 
بلکه موجود ناقص الخلقه ای به وجود آمد که منشــأ 
مشــکالت بیشــتری در اقتصــاد ایــران شــد. بــه ایــن 
ترتیــب کــه خصولتی ها شــکل گرفتند و این ســرآغاز 

یک مشکل بزرگتر از اقتصاد دولتی بود.
آنکــه  جــای  بــه  دولتی هــا  و  دولــت  نهایــت  در 
ظرفیــت و توان خــود را صرف ایجاد زیرســاخت ها و 
بنیادهــای اقتصــاد و نظــارت و ســاماندهی آن کنند، 
ورود غیرمســتقیم بــه اقتصــاد را در دســتور کار خود 
قــرار دادنــد. نهادهــای شــبه دولتــی با خرید ســهام 
شــرکت های واگذار شــده، نقطه آغــاز انحراف دولت 
در اجــرای اصــل 44 را رقــم زدنــد و در نهایت بخش 

خصوصی واقعی چندان رشد نکرد.
جــای  بــه  واقعــی  خصوصــی  بخــش  اگــر  امــا 
دســت  در  قــدرت  و  می گرفــت  قــرار  خصولتی هــا 
نهادهــای دولتی و صاحبان قــدرت نمی ماند، امروز 
چهــره اقتصــاد ایــران نیــز شــبیه کشــورهای موفق تر 
جهــان می شــد و حداقــل مســیری طــی می شــد کــه 
کشــوری ماننــد ترکیــه طــی 25 ســال اخیــر در آن پــا 

گذاشته است.
بواســطه  کشــور  اقتصــاد  از  دولــت  ســهم  امــروز 
حــدود  خصولتی هــا  و  بازنشســتگی  صندوق هــای 
84 درصــد اســت. وقتــی بــه ترکیــب ســبد مدیریت 
صندوق هــای  می اندازیــم،  نــگاه  کشــور  اقتصــادی 
 بازنشســتگی حــدود 22 درصــد، خصولتی هــا تقریباً 
22 درصد، دولت به شکل مستقیم حدود 40 درصد 

در این سبد سهم دارند. 
از ایــن ترکیــب 2.5 درصــد را تعاونی هــا و 13.5 
اختصــاص  خــود  بــه  خصوصــی  بخــش  را  درصــد 
داده اند. این درحالی است که توان بخش خصوصی 
واقعــی بــرای مدیریــت اقتصــاد کشــور بیــش از 56 

درصد تخمین زده می شود.
ادامــه ایــن مســیر، جــز افزایــش رانــت و فســاد، 
ناکارآمدی و زیان جامعه نخواهد بود و اگر بخواهیم 
اقتصاد را سالم سازی و پویا کنیم، الزم است که دقیقاً 
بــه نقطه شــکل گیری مشــکل، یعنی نحــوه واگذاری 
شــرکت های دولتی بازگردیــم. اقتصاد ایــران را باید 
جراحــی کرد و برای مهار نقــش دولت و خصولتی ها 
نه یک تغییر کوچک، بلکه نیاز به یک جراحی بزرگ 
اســت. طــی ایــن جراحــی باید بــه ماهیــت اصل 44 

قانون اساسی بازگردیم.
در حــال حاضــر تعــداد شــرکت های خصولتی از 
1700 واحد نیز فراتر رفته و این شرکت ها که تنها نفع 
خــود را مالک فعالیــت می دانند، در ســاختار اصلی 
اقتصــاد ملی جا خــوش کرده اند و اجــازه نمی دهند 
کــه مردم در اداره اقتصاد کشــور نقش بارزی داشــته 
مهــار  بــه  می توانــد  شــرکت ها  ایــن  حــذف  باشــند. 
نقــش دولت در اقتصــاد کمک کند. در کنــار آن باید 
دخالت های صندوق های بازنشستگی در اقتصاد نیز 
تقلیــل یابد و در نهایت بــرای دولت همان نقش 40 

درصدی در سبد مدیریتی اقتصاد باقی بماند.
باید در نظر داشت که اقتصاد در ماهیت خودش 
یک فعالیت و نوعی انرژی اســت و هرکســی اقدامی 
انجــام دهــد بــه این انــرژی دســت پیدا می کنــد و در 
ابتدا به نزدیکان و جامعه این انرژی تزریق می شــود 
و دوبــاره بــه خــود آن بازمــی گــردد. ایــن چرخــه در 
یــک فرایند طبیعی و ســالم مدام تکرار می شــود اما 
زمانــی که خصولتی ها در این مدار قرار می گیرند، در 
خودشــان انرژی را خفــه می کنند و بــه جامعه اجازه 
ورود نمی دهنــد تــا چرخه پابرجا بماند. این مشــکل 
اقتصاد است که باید رفع شود تا پویایی شکل بگیرد.

اکنون متأســفانه با وجود قوانیــن و تعاریفی که از 
نقــش و ســهم دولــت در اقتصاد داریم، ایــن قوانین 
بدرســتی اجرایــی نشــده و نتیجــه اش اقتصــادی در 
هم ریخته اســت که بازســازی آن سیســتم، ساختار و 

سالم سازی می خواهد. 
ایــن وظیفه دولت اســت و باید هرچه ســریعتر از 
وضع کنونی خارج شــود. نقــش دولت باید به تأمین 
کاالهای اساســی و ایجاد زیرســاخت ها مهار شــود که 
البتــه اجــرای این نقش نیز باید بــه بخش خصوصی 

واقعی واگذار شود. 
در ایــن صــورت بحران هایــی ماننــد تحریــم، در 
ســطح ضعــف مدیریتــی اقتصــاد کشــور کمتــر اثــر 
می گذارنــد. از این رو دولت باید برای بهبود ســاختار 
اقتصــادی کشــور هرچه زودتر به مهــار نقش خود در 
اقتصــاد بویــژه از طریــق خصولتی هــا و صندوق های 

بازنشستگی دست بزند.

ارتقای بهره وری از بزرگترین، ملی ترین و اثرگذارترین موضوعات کشور است

صفحه 8

رضا پدیدار
عضو هیأت 

نمایندگان اتاق ایران

گفت وگوی مسئوالن اتحادیه طال و جواهر با »ایران« درباره وضعیت بازار طال

طال »سوتی« شد
لزوم مهار نقش دولت در اقتصاد

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: 
با وجود شــرط دشــواری کــه دولت عراق 
بر ســر راه شرکت ها گذاشــته اما پول های 
ایــران در عــراق امــکان جابه جایــی پیدا 
کرده اند. ســید حمید حسینی اظهار کرد: 
در ســال های گذشــته یکــی از بهانه هایی 
کــه دولت عــراق در تســویه نکــردن پول  
داشــت،  ایــران  صــادرات  از  حاصــل 
تحریم هــای امریکا بود امــا در هفته های 
گذشــته، گشــایش هایی در این زمینه رخ 
داده و حتــی صحبت از دادن یک مهلت 
120 روزه به عراق مطرح شــده است. وی 
با بیــان اینکه مذاکــرات برای آزادســازی 
پول هــای ایــران در عراق در جریان ســفر 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد 
نیز دنبال می شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد 
عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری 

به این کشــور نیز صحبت از ممکن شدن 
آزادسازی پول های ایران را مطرح کرده و 
از آمادگی دولت این کشور برای همکاری 
در ایــن زمینــه خبــر داده اســت. هرچند 
ایــن  در  را  دشــواری  شــرط های  بغــداد 
مســیر گذاشــته اما به نظر می رسد بهانه 
تحریم ها دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق 
بازرگانــی ایران و عراق درباره شــرط های 
دولــت این کشــور بــرای انتقــال ارز ایران 
نیــز گفت: شــرط ها کار را در عرصه عمل 
برای شــرکت های عراقی دشــوار می کند. 
مثــاًل اینکه نیاز به دریافــت مجوز از تمام 
وزارتخانه های ذیربط وجود دارد یا اینکه 
گفته اند باید کاالی ایرانی به عراق منتقل 
شــود و پس از تأیید تخلیــه، پول جابه جا 
شــود یــا در رابطــه با بــاز کردن ال ســی یا 
نحــوه پرداخــت ارز نیز امــا و اگرها وجود 

دارد امــا در مجموع هرچند به دشــواری 
اما امکان انتقال پول فراهم شــده است. 
به گزارش ایســنا، حســینی دربــاره ابعاد 
ســفر وزیر کار ایران به عــراق نیز توضیح 
داد: یکــی از اصلی ترین ابعاد این ســفر، 
بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی 
ســال های  در  عــراق  اســت.  عــراق  در 
گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از 
دســت داده و در کنــار آن برخی نیروهای 
ایرانــی به شــکل انفــرادی کار خــود را در 
این کشــور دنبال می کردنــد. وی افزود: با 
نهایــی شــدن توافق هایی در ایــن زمینه، 
عراقــی  و  ایرانــی  کاریابــی  شــرکت های 
می توانند بســتر همکاری های رسمی در 
زمینه نیروهای انســانی را بررسی کنند تا 
عایدی دو کشــور از این تبــادالت افزایش 
یافته و همکاری های دو جانبه در ســطح 

نیروی انســانی نیز رشد کند. همچنین به 
نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در دیدار با همتای عراقی 
خــود برنامه اقدام مشــترک را امضا کرد. 
این برنامه اقدام مشترک  برای سال های 
1۴00 تــا 1۴0۵ تدوین و بــه امضای وزرای 
کار دو کشــور رســید. محورهــای برنامــه 
اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل 
برگزاری کمیته مشــترک دو وزارتخانه در 
قالب تبادل هیأت یــا به صورت مجازی، 
فنــی  آموزش هــای  حــوزه  در  همــکاری 
و حرفــه ای و نظــام مهارتــی، تدویــن و 
اســتانداردهای  و  منابــع  بومی ســازی 
آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر 
اساس اســتانداردهای جهانی و نیاز بازار 

کار کشور عراق خواهد بود.

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود
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گــروه اقتصــادی/ روز گذشــته معــاون اول 
رئیــس جمهــوری در آییــن رونمایی از شــبکه 
ملــی بهره وری ایــران بــه چند نکتــه کلیدی و 
مهــم اشــاره کرد؛ اســحاق جهانگیــری با بیان 
اینکــه یکــی از اصلی تریــن مســائل کشــور این 
اســت که دســتگاهی حاضر به پاســخگو بودن 
در یک مرجع دیگر نیســت، تأکیــد کرد: گاهی 
هزینه هــای حیثیتی، اقتصــادی و امنیتی عدم 
کشــور  بــرای  دســتگاه ها  و  افــراد  پاســخگویی 
فاجعــه بار اســت؛ از این رو باید بررســی شــود 
دســتگاهی که مســئول بــوده جلــوی اقدامات 
توفیقــی  زمینــه  ایــن  در  و  بگیــرد  را  دشــمن 
به دســت نیــاورده اســت بازخواســت شــود و 
مــردم بایــد بدانند که منابع، اعتبــار و حیثیت 

کشور خرج چه اقداماتی می شود.
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا تأکیــد بــر 
اینکه ارتقای بهره وری از بزرگترین، ملی ترین 
و اثرگذارترین موضوعات کشور است، تصریح 
کــرد: باید در شــرایط فعلی ارتقــای بهره وری 
در کشــور به عنوان یک امر واجب و مهم تلقی 
شــود.به گــزارش پایــگاه خبــری معــاون اول 
رئیس جمهوری، او با بیان اینکه در کشورهایی 
بــا اقتصاد متکــی به منابــع طبیعــی موضوع 
بهره وری جایگاه مهمی نداشــته اســت، ادامه 
داد: دولت هایــی بــا چنیــن اقتصــادی بــدون 
هیچگونــه زحمــت میلیاردهــا دالر از درآمــد 
خــود  کشــور  در  و  می آورنــد  به دســت  نفــت 
هزینــه می کننــد و بــه اینکــه ایــن منابــع نفتی 
در چه بخشــی از کشــور صرف شــود تا بازدهی 
بیشتری داشته باشد و در حل مشکالت مردم 

تأثیرگذار باشد، توجهی نمی شود.
ë  کشــورهای منطقه برای بهــره وری اقدامات

بسیار مهمی انجام داده اند
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا تأکیــد بــر 
اینکــه پایین بــودن میزان بهــره وری از عوامل 
تولیــد از مهم تریــن مشــکالت کشــور اســت و 
کشــورهای منطقه و جهان در زمینه بهره وری 
اقدامــات بســیار مهمــی انجــام داده انــد، بــه 
پــس  کشــور  در  بهــره وری  موضــوع  اهمیــت 
از ارائــه گزارشــی کــه رشــد اقتصــادی برخــی 
کشــورهای شرق آسیا تا 70 درصد از بهره وری 
عوامــل تولید به دســت آمــده بود، اشــاره کرد 
و افــزود: ایــن رقم بســیار بزرگی بــود که بدون 
ســرمایه گذاری و منابــع جدیــد، چنیــن رشــد 
اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک 

کشور چنین رشدی به وجود آید.
او بــا تأکید بر اینکه از برنامه ســوم توســعه 

 33 و  درصــدی   8 اقتصــادی  رشــد  کشــور 
درصــدی از بهــره وری عوامل تولیــد به عنوان 
یــک هدفگذاری در کشــور مد نظر قرار گرفت، 
تأکیــد کــرد: بایــد بــا آســیب شناســی به دنبال 
ایــن موضــوع باشــیم کــه چــرا تاکنون بــه این 
رشــد اقتصــادی 8 درصــدی و 33 درصــدی 
از بهــره وری عوامــل تولیــد نرســیده ایم که در 
ایــن صــورت بایــد هدفگذاری هــا تغییــر یابد 
یــا الزامات انجام نشــده برای رســیدن به این 

هدف بررسی مجدد شود.
ë  بــه هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  نمی خواهیــم 

الزامات آن تن دهیم
معــاون اول رئیس جمهوری بــا بیان اینکه 
در برنامه های بعدی توســعه اقتصادی کشور 
نیز این اهــداف و الزامات محقق نشــد، ادامه 
تشــخیص  مجمــع  جلســات  از  یکــی  در  داد: 
مصلحت نظــام در خصوص عدم تحقق این 
رشــد 8 درصــدی در اقتصــاد کشــور صحبــت 
مفصلــی کــردم و مطــرح شــد که مــردم حق 
دارنــد بداننــد چــرا پــس از گذشــت چندیــن 
برنامه توســعه ای این رشد 8 درصدی محقق 
نشــده اســت که یا نمی توانیم به این رشــد در 
کشــور دســت یابیم یا عوامــل و الزاماتــی نیاز 
دارد کــه نمی خواهیــم بــرای رســیدن بــه این 

هدف به آنها تن دهیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه موضوع بهــره وری 
اقتصــاد  سیاســت های  چشــم انداز  ســند  در 
کشــور  توســعه ای  برنامه هــای  و  مقاومتــی 
به عنــوان هدفی مهــم و در عین حال »کمی« 
آمــده اســت، تصریــح کــرد: بایــد در صــورت 
عدم انجام مســئولیت ها و تحقق اهداف، فرد 
مســئول و مربوطه بازخواست شــود که تا االن 

یک نفر هم در کشور بازخواست نشده است.
ë بهره وری مختص دولت نیست

ظالمانــه  تحریم هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
امریکا علیه کشــورمان، خاطرنشــان کــرد: اگر 
به رشــد اقتصادی 8 درصدی و بهره وری 33 
درصــدی عوامــل تولید می رســیدیم حتماً در 
دوران تحریم های امریکا علیه کشور که درآمد 
نفتی کم شــد به رشــد اقتصادی خوبی دست 
می یافتیــم و کاهــش درآمــد نفــت بــا ارتقای 
تأکیــد  بهــره وری جبــران می شــد.جهانگیری 
کــرد: موضــوع بهــره وری تنها مختــص دولت 
نبوده بلکه آحاد ملت ایران را در بر می گیرد.

ë  بخــش خصوصــی کــه یــک مقالــه نخوانده
است

معــاون اول رئیس جمهــوری در ادامــه بــا 

اشــاره به اینکه افرادی که در بنگاه های کشــور 
و بخــش خصوصــی فعــال هســتند در طــول 
بیست ســال فعالیت خود یک مقاله مطالعه 
آموزشــی  کالس هــای  و  دوره هــا  از  و  نکــرده 
بهــره ای نداشــته اند تــا بــر دانش آنهــا افزوده 
شــود، افزود: حتی شــاهد هســتیم در صنعت 
نســاجی دستگاه هایی در خط تولید هستند که 

عمر آنها به دهه 50 میالدی باز می گردد.
او بــا تأکیــد بر اینکه شــبکه ملــی بهره وری 
ایــران به عنوان یــک اقدام ارزشــمند می تواند 
همــه ذینفعان را برای حل مشــکالت و تبادل 
اطالعــات گردهــم آورد، تصریح کــرد: در یک 
و  اقتصــادی  بنگاه هــای  بهــره وری،  کلینیــک 
بخش اداری می توانند با طرح مشــکالت خود 
و کســب راهنمایی ها به ارتقای بهره وری خود 

کمک کنند.
ë کلینیک های بهره وری مشورت بدهند

کلینیک هــای  داد:  ادامــه  جهانگیــری 
بهــره وری می تواننــد به صاحبــان بنگاه های 
مشــورت  اداری  دســتگاه های  و  اقتصــادی 
دهنــد تــا در صــورت نیــاز ایــن بخش هــا بــه 
شــرکت های مشــاوره ای مراجعه و با بســتن 
قراردادهایــی  طی یک فراینــد بلند مدت به 
ارتقــای بهره وری در ســازمان مربوطه و حل 

مشکالت اقدام کنند.
او بــا بیان اینکه در جلســه هیأت دولت نیز 
اعالم کردم که باید بررســی شــود آیــا با واگذار 
شــدن بنگاه هــا به بخــش خصوصــی بازدهی 
عوامــل تولیــد باالتر رفته اســت یا خیــر، تأکید 
کــرد: معمواًل تغییر زیــادی در بازدهی عوامل 
تولیــد ایــن بنگاه هــای واگــذار شــده به وجــود 
نیامــده اســت در صورتــی که انتظــار می رفت 
پس از واگــذاری تغییراتی انجام شــود چرا که 

معمــواًل بهــره وری در بخــش دولتــی به دلیل 
دسترسی به منابع پولی پایین است اما بخش 
خصوصــی می توانــد بــا اتکا بــه منابــع مالی، 
بازدهــی و بهــره وری عوامل تولیــد را افزایش 

دهد.
ë  ۳۰ درصد از رشــد اقتصــادی از طریق ارتقای

بهره وری
معــاون اول رئیــس جمهــوری از ســازمان 
ملــی بهــره وری ایــران خواســت تــا بــا اتخــاذ 
ملزومــات  و  الزامــات  روی  الزم  اقدامــات 
افزایــش و ارتقای بهره وری در کشــور فعالیت 
کند و تا زمانی که گفته می شود باید 30 درصد 
از رشــد اقتصــادی از طریــق ارتقــای بهره وری 
در کشــور حاصل شــود، چه الزامات و مســائل 

فرهنگی نیاز است.
جهانگیــری ادامــه داد: موضــوع بهره وری 
نه تنها یــک موضوع اقتصادی بلکه فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.
اوبــا بیــان اینکه بایــد بنگاه هــای اقتصادی 
یک برنامه افزایــش و ارتقای بهره وری 3 تا 5 
ســاله داشته باشــد، ادامه داد: این برنامه باید 
در یــک ارگان تأییــد شــود و در صــورت عــدم 
دسترســی به این هدفگــذاری حتــی آن بنگاه 
اقتصــادی و بخــش خصوصی که ثــروت ملی 

در اختیار دارد، بازخواست شود.
بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  جهانگیــری 
ســوی  از  بهــره وری  ارتقــای  برنامه هــای 
ســازمان ملــی بهــره وری ایــران در چارچــوب 
بخش هــای  بــه  و  تعییــن  سیاســت هایی 
مختلــف کشــور داده شــود تــا بخش هایــی که 
از ایــن شــاخص ها بخوبی اســتفاده کــرده اند 
و توانســته اند میــزان بهــره وری خــود را ارتقــا 

دهند،  قدردانی شود.

ë  را خــود  جایــگاه  بهــره وری  ملــی   ســازمان 
پیدا کند

معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره به 
اینکــه اگــر تولیــد ناخالــص کشــور در حــدود 
200 میلیــارد دالر باشــد و هدفگــذاری ســالی 
8 درصد رشــد بــا اتکا به 30 درصــد بهره وری 
عوامــل تولید به این رقم اضافه شــود به عدد 
و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، 
تصریــح کــرد: بایــد ســازمان ملــی بهــره وری 
جایــگاه خــود را در بین تمام ارکان کشــور پیدا 
کند تا همه دســتگاه ها و نظام اداری بتوانند از 

اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.
او تأکیــد کــرد: بایــد دســتگاه های مختلف 
در کشــور در برابر اختیــارات و منابع، مکلف و 
مسئول باشند و از موازی کاری و چند کاری که 
موجب سلب مسئولیت می شود، پرهیز کنند.

ë  دســت خوبــی  توفیقــات  بــه  بهــره وری  در 
نیافته ایم

جمشــید انصاری، رئیس ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور با تأکید براینکه هدفگذاری 
بهره وری در توسعه اقتصادی کشور در دستور 
کار بــوده اما نتوانســته ایم توفیقــات خوبی در 
این زمینه به دســت آوریم، نظام برنامه ریزی 
ایــن عــدم  از جملــه دالیــل  را  منابــع محــور 
توفیقات برشــمرد و تأکید کرد: اســناد بخشــی 
بهره وری به منظور ارتقای بهره وری در بخش 
خصوصــی و نظــام اداری کشــور تعبیــه شــده 

است.
ë  شــبکه ملی بهره وری در راســتای شبکه سازی

رویکردی
گفتنی اســت شبکه ملی بهره وری ایران در 
راســتای شبکه ســازی رویکردی برای پیشــبرد 
حرکت ملی بهره وری و مشــخص کردن نحوه 
بهــره وری  ذینفعــان  تعامــالت  و  ارتباطــات 
بــا تالش هــای ســازمان ملــی بهــره وری ایران 
به عنوان سیاســتگذار و هماهنگ کننده اجزای 
این شــبکه سراســری کشور در کشــور طراحی و 

اجرایی شده است.
در  بهــره وری  ذینفعــان  مشــارکت 
کالن  برنامه ریزی هــای  و  تصمیم ســازی ها 
بهــره وری، بهره گیری از تــوان اجرایی اعضای 
پیشــبرد  در  ایــران  بهــره وری  ملــی  شــبکه 
و  بهــره وری  منطقــه ای  و  ملــی  برنامه هــای 
مدیریــت دانــش بهره وری در ســطح کشــور و 
ترویــج و آمــوزش بهره وری به منظــور تربیت 
نیروی کار متخصص و متعهد از اهداف مهم 

این شبکه ملی است.

انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهوری از عدم پاسخگویی ها 

عدم پاسخگویی افراد و دستگاه ها برای کشور فاجعه بار است

مفروضات وین و اثر آن بر بورس ایرانبازار، روند مذاکرات را پیش خور کرده

ت
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دد
یا
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شــاید امیدواری با احتمال بــاال از نتایج 
مذاکــرات وجــود نداشــته باشــد امــا مردم 
در انتظــار ســیگنال های مثبت تــری از وین 
هســتند. اصــوالً بخشــی از آثــار ایــن گونــه 
اتفاقــات پیــش از رخــداد در بازارهــا هضم 
می شــود در رابطــه بــا ایــن مذاکــرات هــم 
چنیــن اتفاقی افتاده اســت، زمانی  که خود 
بازتــاب  اســت  خبــر رخ می دهــد ممکــن 
ناگهانی مجددی وجود نداشــته باشد چراکه بخشی از اخبار پیش از 
این توســط بازار هضم شده است. اساساً اقتصاد این گونه نیست که 
بتوان خیلی سریع آثار اتفاقات را بر متغیر ها سنجید؛ معموالً نتایج 
آســان زودتر در بازار خود را نشــان می دهند. به عنــوان مثال کاهش 
نرخ ارز به عنوان نتیجه آســان مذاکرات از همان تابســتان اثر خود را 

بر بازار نشان داد.
 بــا این حــال اگر مذاکرات با روند مثبت پیش بــرود و برای ایران 
همــراه بــا دســتاورد باشــد باید در انتظــار دو اتفــاق باشــیم؛ رخداد 
کوتاه مدت، آن اســت که به احتمال زیاد قیمت ارز تحت تأثیر قرار 
می گیرد که البته بخشــی از این موضوع پیش از این در بازار اثر خود 
را نشــان داده اســت.بخش دوم مربــوط بــه گشــایش در امور برخی 
شرکت هاست. ممکن است منجر به افزایش درآمدها در سال 1400 
و بهبود چشم انداز انتظاری برخی صنایع شود؛ البته همزمان نباید 
فراموش کرد که بخش بزرگی ازآسیب هایی که بازار سرمایه متحمل 
شده ناشــی از حوزه سیاســتگذاری داخلی است، یعنی تصمیماتی 
که بــرای بهبود وضعیت صنایــع موجود در بــورس در داخل وضع 
نمی شــود. مــا همچنــان با مســأله قیمت گــذاری، حقــوق مالکیت 
در بخش هایــی از صنایــع مواجــه هســتیم، یا مثــاًل شــبکه بانکی با 
گرفتاری هایی مانند تبدیل نرخ ارز مواجه است. با حل اینهاست که 
سیگنال های مثبت به بازار داده می شود، بویژه االن که بازار سرمایه 
جمعیت کثیری ســرمایه گذار دارد و معیشــت طیف گســترده ای از 

افراد طبقه متوسط به این بازار گره خورده است. 
بر بحث مذاکرات وین مســأله بازار ســرمایه در اولویت نخســت 
قرار نــدارد بلکه در صورت توافق گشــایش های اقتصادی در کشــور 
حاصــل می شــود که با رشــد اقتصادی آثــار آن بر بازار ســرمایه هم 

نمایان می شود.

اقتصاد در هر کشــور به رخدادهای سیاســی 
مرتبط است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
کــه ایــن تأثیــر خنثــی باشــد. اگرچــه شــدت و 
ضعف تأثیر پذیری اقتصاد از مســائل سیاســی 
می توانــد در یک کشــور نســبت به کشــور دیگر 

کمتر یا بیشتر باشد.
اقتصــاد ایــران نیــز از ایــن قاعده مســتثنی 
نیســت و بخصــوص بازار ســرمایه که بــه مرور 
زمان و با توســعه ضریب نفوذ ســهامداری بسیاری از فعاالن بازار مرتباً 
رخدادهــای سیاســی اثر گــذار ماننــد زمــان برگــزاری انتخابات ریاســت 
جمهــوری، تصمیمــات و نتایــج مذاکــرات برجــام را پیگیــری می کند و 
به دلیــل ســرعت واکنش ها در بــورس و قابلیــت نقد شــوندگی فزاینده 
در بــورس، معمواًل نتایج و پیامدهای اینگونه مســائل در بورس بیشــتر 
قابل مشــاهده است.موضوع برجام و تأثیرات آن بر بورس در حالت ها 

و مفروضات زیر قابل بررسی و تحلیل است:
اول – حصــول توافــق بیــن طرفیــن مذاکــرات برجــام و پیشــرفت 
محســوس در حل و فصل منازعات و در نتیجه گشــایش های اقتصادی 
در مــراودات بین الملــل احتمــال کاهش نــرخ ارز متأثــر از بهبود روابط 
خارجی و گشایش اقتصادی به دلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای 

غربی و تراز تجاری ارزی مثبت.
ورود بخشــی از منابع ارزی بلوکه شــده ایران در خارج از کشور و 
افزایش عرضه ارز در بازار به منظور کنترل بیشــتر تورم و جلوگیری 
از افزایــش قیمــت کاال و خدمــات در جهــت حمایــت از مصــرف 
کننــدگان و اقشــار ضعیــف جامعــه و در نتیجــه کاهــش قیمت ارز 
ممکــن اســت در عملکرد ســود و زیــان برخی شــرکت ها و صنایع 
ارزآور و کامادیتی محور تأثیر منفی داشــته باشــد )که البته در میان 
مدت بواســطه رفع موانع تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین آالت 
تولیدی این اثر منفی تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.( کاهش 
نرخ ارز در این ســناریو تغییری در ارزیابی آن دســته از ســهامی که 
قبــاًل مبتنــی بــر ارزش جایگزینــی  یــا ارز روز دارایی براســاس دالر 
محاســبه می شــود تأثیر منفی خواهد گذاشت و در نتیجه بخشی از 
صنایع و شــرکت های بورســی با تعدیل منفی قیمت سهام مواجه 

خواهند شد.
دوم – عــدم حصول توافق یــا تأخیر در تصمیمات برجام و احتمال 

افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم جریان روابط سیاســی با کشورهای غربی 
و تراز تجاری ارزی منفی.

در ایــن ســناریو کماکان به دلیــل محرومیت از مــراودات بین المللی 
و منابــع ارزی کشــور، در عرضــه ارز محدودیــت وجود خواهد داشــت و 
کمــاکان انتظارات تورمی، تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و در نتیجه 
در مناســب ترین شــکل ممکن نرخ ارزها در سطح فعلی پایدار خواهد 
بــود )هرچند در میــان مدت یکســاله حداقل به میزان نــرخ تورم مورد 
انتظــار بــرای ســال 1400 به میــزان 40 تا 50 درصــد نرخ ارز هــم تقریباً 
به همین میزان رشــد می کند.( در این ســناریو تأثیر آن بر بازار ســرمایه 
کمــاکان اجرای طرح های توســعه و تأمین قطعات یدکی ماشــین آالت 
با مشــکل پیشــین مواجه خواهد بود و در نتیجه فرایند تولید در کشور با 
اصطکاک بیشتری به جریان ادامه خواهد داد و آثار آن بر مقادیر تولید 

و فروش شرکتها و صنایع مشاهده خواهد شد.
 به هــر روی احتماالت باال در کنار ســایر رخدادهایی از جمله قرارداد 
چین می تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر مثبت و منفی قراردهند لیکن 
به دلیــل در دســترس نبودن اطالعــات کافی و قابل تحلیــل، میزان این 

اثرات در پیش بینی ها بسیار مؤثر است.
بــا این وجود درحال حاضر بازار ســرمایه و بورس در کشــور ما تحت 

تأثیر عوامل زیر است:
1-رشد قابل توجه در سال 99

2- افزایش عرضه اوراق بدهی در بورس
3- ادامه ساختار معامالتی محدود کننده )دامنه نوسان نامتقارن(

4- تداوم انتشار اطالعات متناقض در حوزه اقتصاد کشور
5- تکیه بیش از اندازه وقایع اقتصادی و بورس به مذاکرات برجامی
6-نداشــتن نقشــه دوم برای مقابله با به نتیجه نرســیدن تفاهمات 

برجامی
7- ســایه ســنگین بــازار پــول بــر بــازار ســرمایه و عــدم توجــه بــه 

خواسته های فعاالن بازار سرمایه
8- تأثیر پاندمی کرونا بر کسب و کار و مشاغل

9- بررســی سوابق رفتاری شاخص های بورس پس از طی یک دوره 
رونق

ســخن پایانــی آنکــه انتظــار تــداوم رشــد ســطح عمومــی قیمت ها 
و شــاخص در بــورس آن هــم لزوماً به میــزان بازدهی ســال 99 متصور 

نیست.

علی اسالمی بیدگلی
دبیرکل کانون 

نهادهای 
سرمایه گذاری ایران

فردین آقابزرگی
 کارشناس ارشد 

بازار سرمایه
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هیچ مشکلی در ترخیص خوراک مرغ نیست
معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که هیچ مشکلی در ترخیص کاالهای اساسی از جمله 
نهاده هــای تولیــد دام و طیور از گمرک وجود ندارد و کاالهای مربوطــه در صورت وجود در 
صف تخصیص ارز تا 90 درصد و داشتن اعالمیه ارز به طور کامل و فوری ترخیص می شود.  
مهــرداد جمــال ارونقــی توضیح داد: در ســال گذشــته تمهیــدات خاصی بــرای ترخیص 
کاالهای اساســی اندیشــیده شــد و در مقطعی بــا هماهنگی بانک مرکزی، بــرای پنج قلم 
کاالی اساســی شــامل جو، ذرت، کنجاله ســویا، دانه های روغنی و روغن خام، صاحبان کاال 
می توانســتند بدون صدور کد رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان از آن 
اســتقبال نکردند. معاون فنی گمرک ایران در مورد موجودی کاالها در گمرک یادآور شــد: 
اینکه تمامی رقم اعالم شده در مورد یک کاال به عنوان دپو در گمرک و عدم ترخیص تلقی 
شود درست نیست، چرا که ممکن است بخش زیادی از آن ترخیص شده اما صاحب کاال 
ترجیــح می دهد فعاًل در انبار بنادر و مناطــق آزاد آن را نگهداری کند. بنابراین دولت باید 

روی آن حجمی که هنوز ترخیص نشده برنامه ریزی داشته باشد./ایسنا

بازار ســهامی کــه از تابســتان 99 در حالــت نزولی 
قــرار گرفته بــود به اخبار و حواشــی مذاکــرات وین 
نیز واکنش خاصی نشــان نداد و آنچه از آغاز دور جدید مذاکــرات تا کنون بر بازار 
سرمایه گذشته همان رویه ســابق است. روند منفی شاخص و افزایش صف های 
فروش در حالی که کارشناســان سناریوهای مختلفی از تأثیرات نشست برجام بر 

بازار ســرمایه را برمی شمردند. شــاید انتظار و پیش بینی بورس ایران از مذاکرات 
برجامی این بود که درصورت توافق در بلندمدت قیمت دالر کاهش پیدا کند اما 
کارشناسان عقیده دارند با توجه به تورم انتظاری و حجم نقدینگی، ریزش قیمت 
دالر پایین تــر از ۲۰ هزار تومان احتمال کمی وجود دارد. با این حال پرســش هایی 
پیرامون این موضوع مطرح می شــود: بازگشت امریکا به برجام و برداشته شدن 

تحریم ها چه تأثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ آیا بازگشت شرایط به حالت 
قبل از خروج امریکا از برجام، رشد بازار را تضمین می کند؟ دلیل بی واکنشی بازار 
به مذاکرات وین چیســت؟ پاسخ به این پرسش ها و مواردی از این دست  را که به 
روند بازار سرمایه در طول مذاکرات برجامی مرتبط است در گفت و گوی »ایران« 

با کارشناسان بررسی کردیم که در ادامه می خوانید.

کارشناســان در گفت و گو با »ایران« تأثیرات مذاکرات وین بر بازار سرمایه را واکاوی کردند

سناریوهای برجامی بازار سرمایه
سپیده پیری

خبرنگار

پس از رونمایی توسط رئیس گروه اقتصادی 
دفتر رهبر معظم انقالب و تنی چند از مقامات اقتصادی

طرح »محیا«ی بانک صادرات ایران به حمایت از تولید آمد

طــرح »محیا« )مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید( بانک صــادرات ایران، دیروز 
دوشــنبه 23 فروردیــن بــا حضور  علی آقــا محمدی، رئیس گــروه اقتصــادی دفتر مقام 
معظــم رهبــری، عــزت اهلل اکبری، رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، علــی رســولیان، معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت، مســعود 
خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و شــماری دیگر از مسئوالن اقتصادی و صنعتی 
کشور رونمایی شد تا در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، چرخ واحدهای تولیدی 
کــه حرکت آنهــا دچار وقفه شــده یا ظرفیت تولیدشــان کاهش یافته اســت ، دیگر بار به 
حرکــت درآید.به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، با اجرای طرح »محیا«ی 
ایــن بانک همــه واحدهــای تولیدی فعال یــا دارای ظرفیــت فعالیت مجــدد که بدهی 
غیرجاری به بانک دارند، می توانند ضمن تسویه با شرایط ویژه، برای افزایش ظرفیت و 
تداوم تولید خود با وثیقه ها و تضامین پیشین، تسهیالت و تعهدات جدید دریافت کنند.

این تســهیالت شامل تســهیالت خرید دین بابت چک های حاصل از فروش، تنزیل 
اعتبــارات اســنادی ریالــی مدت دار صــادره به ســود واحد تولیدی، تســهیالت اجــاره به 
شــرط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی ریالی مدت دار خواهد بود.در این روش، بدهی 
غیرجــاری واحدهــای تولیدی بــدون ایجاد مشــکل در نقدینگی واحد، تســویه یا تعیین 
تکلیف می شــود.از دیگر امکانات پیش بینی شــده در  طرح »محیا«، اعطای ســرمایه در 
گردش به واحدهای تولیدی با گشــایش اعتبارات اســنادی ریالی برای خرید مواد اولیه و 
معادل 120 درصد بدهی غیرجاری تسویه شده قبلی واحدهای  تولیدی است.با »محیا« 
بســیاری از واحدهای تولیدی از فهرســت مشتریان بدحساب شــبکه بانکی خارج شده و 
می تواننــد مجــدداً از تســهیالت و خدمات نظام بانکــی برخوردار شــوند.با  اجرای طرح 
»محیا«، از یک سو پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک آسان و از سوی دیگر نیازهای 
مالی واحدهای تولیدی، تامین می شود. همچنین حجم تولید واحدهایی که با ظرفیت 

پایین در حال کارند، افزایش و در نتیجه درآمد و اشتغالزایی آنها بهبود می یابد.

در اسفند 99 تحقق یافت؛

 تولید بیش از 900 میلیون کیلووات ساعت انرژی
در نیروگاه شهید رجایی

بیــش از 900 میلیــون کیلــووات ســاعت 
انــرژی خالص در اســفند ســال گذشــته از 
ســوی واحدهــای نیــروگاه شــهید رجایــی 

تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت 
تولیــد برق شــهید رجایــی، جواد دوســتی 
معاون مهندســی و برنامه ریزی نیروگاه در 

تشریح میزان تولید انرژی در اسفند 99 گفت: در دوازدهمین ماه سال گذشته، به میزان 945 
میلیون و 296 هزار و 500 کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی 
نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای 
بخاری و سیکل ترکیبی در ماه اسفند اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 446 
میلیون و 285 هزار و 500 کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی و 499 
میلیون و 11 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.این میزان 
انرژی در حالی تولید شــده اســت که نیروگاه شــهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد، به 
طوری که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره 4 بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، 
واحــد شــماره 4 گازی برای انجام تعمیــرات بازدید محفظه احتراق و نازل و واحد شــماره 2 

بخاری سیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید، خارج شده اند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

سرعت توسعه چابهار آیندگان را غافلگیر خواهد کرد
چابهــار- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ســازمان تجاری صنعتــی منطقه آزاد چابهار با 
بیان اینکه آمارها از رشد 23 درصدی جمعیت این منطقه خبر می دهند گفت: این یعنی 

سرعت توسعه در منطقه آزاد چابهار در آینده، همه را غافلگیر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، عبدالرحیم کردی در مراسم تأسیس دفتر تقریب مذاهب دانشگاه آزاد اسالمی 
این منطقه اظهار داشت: بخشی از اتفاقاتی که در چابهار در حال انجام است به دلیل نگاه های 
بین المللی و بخشی هم به خاطر اهتمام دولت ها در پی توجه ویژه ای که رهبر معظم انقالب 
به این خطه داشــتند رقم خورده اســت. کردی تصریح کرد: در بخش های زیربنایی و توسعه 
زیرساخت ها کارهای خوبی انجام و طی یک سال گذشته سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در چابهار محقق شده است. وی با اشاره به عملیاتی شدن مجموعه پتروشیمی چابهار عنوان 

کرد: ۶ واحد پتروشیمی حدود هشت و نیم میلیون تن محصول در سال تولید می کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به عملیات اجرایی مجموعه فوالد در این دیار گفت: 
مجموعــه فــوالد مکران در زمینی به مســاحت 300 هکتار احداث می شــود کــه در مراحل 
نخســت و دوم آن تولید آهن اســفنجی، 2 واحد گندله ســازی، یک واحد فوالدسازی و یک 
واحد نوردسازی پیش بینی شده است. این مجموعه، بزرگترین مجتمع فوالد کشور خواهد 
شــد. وی اضافه کرد: محصوالت مجموعه فوالدســازی منطقه آزاد چابهار کاماًل صادراتی 
بوده و سه شرکت فوالدساز بزرگ همچون فوالد اصفهان، چادرملی و گلگهر، صاحبان این 
مجموعه هستند. به گفته وی »77 درصد تولید فوالد کشور را این سه شرکت تولید می کنند 
و پایه هــای توســعه خــود را در چابهار برنامه ریــزی کرده اند.« رئیس هیــأت مدیره منطقه 
آزاد چابهــار عنوان کرد: جمعیت منطقه، از دشــتیاری تا زرآباد حدود ۶00 هزار نفر اســت 
.شهرســتان چابهار 2۵0 هزار نفر جمعیت دارد و در افق طرح منطقه آزاد بنا بر این اســت 
۵00 هزار نفر در این منطقه مستقر شود. وی با اشاره به یک سند تاریخی اشاره کرد و گفت: 
در آن ســند آورده شــده، روزی که چابهار به دریای ســیاه متصل شــود، کانال سوئز از درجه 
اهمیت ساقط می شود. هجدهمین دفتر تقریب مذاهب اسالمی با حضور حجت االسالم 
سیدحامد علم الهدی مسئول دفتر تقریب مذاهب اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی کشور، 
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی و جمعی از علما و مدیران منطقه 

آزاد چابهار در محل دانشگاه آزاد این منطقه افتتاح شد.
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ریل هــای  از  بعــد  نیســت،  دور  خیلــی 
گلدســته های  از  دورتــر  کمــی  راه آهــن 
نورانــی مســجد جمکــران در محلــه ای، 
مهاجــران  اغلــب  کــه  خانــوار   179
استان های دیگر و افغانستان هستند دور 
هم جمع شــده و در خانه هایی ناایمن و 
فرســوده زندگی می کنند. درســت است 
کــه نامش »اســماعیل آباد« اســت اما از 

آبادی تنها نامش را یدک می کشد.
10 سالی می شود که مسئوالن استان و 
شــهر قم و حتی مسئوالن کشوری تالش 
دارند با ایجاد زیرساخت های شهری این 
محله را که جزو 11 منطقه حاشیه نشین 

استان است ساماندهی کنند.
ë  »طرح جدید بازآفرینی»چهل اختران

و»اســماعیل آباد« تا یک مــاه دیگر آماده 
می شود

عبــوری«،  »مهــدی  گذشــته  هفتــه   
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــه قــم 
ســفر کــرد و در دیــداری کــه با مســئوالن 
این اســتان داشــت، اعالم کرد: ســاخت 
واحدهای مســکونی مقاوم و اســتاندارد 
و تأمین زیرســاخت و خدمات پشتیبانی 
در محلــه اســماعیل آباد توســط وزارت 
راه و شهرســازی، ســتاد اجرایــی فرمــان 
امام)ره(، خیرین و استانداری قم انجام 

می شود.
عبوری، در این دیدار با اشاره به طرح 
امامــزاده چهل اختران شــهر قم، اظهار 
داشت: در 10 سال گذشته مراحل اجرایی 
ایــن طــرح در حــال طــی شــدن اســت و 
تملک آن از ســوی دولت بــه نمایندگی 
اســتانداری، راه و شهرسازی و شهرداری 
قم واگذار شــده اســت، البته بــا توجه به 
حجم وســیع کار هنوز تملک های آن به 
سرانجام نرسیده است. دولت در شرکت 
ایــران در ســال های  بازآفرینــی شــهری 
گذشته حدود 12 میلیارد تومان تملک ها 
را در چهــل اختــران انجــام داده اســت 

امــا بــا طوالنی شــدن اجــرای ایــن طرح 
هزینه ها افزایش  یافته که به درخواســت 
اســتاندار و پیگیری نماینــدگان مجلس 
قرار شد مابقی هزینه های تملک اطراف 
امامــزاده متناســب با رشــد اقتصــادی و 
ارزش امالک پشــتیبانی ها توسط وزارت 

راه و شهرسازی انجام شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایــران تصریح کــرد: همچنین با دســتور 
اســتاندار قم مقرر شــد تهیه طرح جدید 
توســط معاونــت عمرانــی اســتانداری، 
شــهرداری و اداره کل شهرســازی در یک 
ماه آینده به سرانجام برسد تا هم محله 
چهل اختران و هم محله اســماعیل آباد 
از ایــن وضعیتــی کــه امــروز شــاهد آن 
و  پویایــی  هســتیم خارج شــده و شــاهد 

سکونت متناسب در آن باشیم.
ë اسماعیل آباد جابه جا می شود

»بهرام سرمســت«، اســتاندار قم در 
گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن خصوص 
اظهــار داشــت: در جهــت بازآفرینــی و 
محله هــای  از  محرومیت زدایــی  رفــع 
حاشیه نشــین اســتان قــرار اســت محله 

اسماعیل آباد شهرقم جابه جا شود.
بــا  کــه  تفاهمــی  در  داد:  ادامــه  وی 
ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( 
داشته ایم قرار شده این ستاد با در اختیار 
قــراردادن زمین هــای پشــتیبان و ایجــاد 
زیرساخت ها ما را در راستای ساماندهی 

این محله همراهی کند.
چهــل  محلــه  مــورد  در  سرمســت   
اختــران نیز خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
اصالح طــرح جدید در ســتاد بازآفرینی 
دستورات الزم به معاونت عمرانی و راه 
و شهرسازی و شهرداری داده  شده و قرار 
اســت این طرح تا یک مــاه دیگر اجرایی 
شــود. درست است که کار اصلی به اداره 
راه و شهرســازی محول شده اما در تمام 
مراحــل در این طرح مشــارکت خواهیم 

داشت.
اســتاندار قــم بــا اشــاره به همراهــی 
دولت در ســال های اخیر، گفت: شــرکت 

بحــث  در  ایــران  شــهری  بازآفرینــی 
تملک هــای محله چهل اختــران حدود 
12 میلیارد تومان را بر عهده گرفته اما با 
طوالنی شــدن اجرای این طرح هزینه ها 
افزایش یافتــه و در حــال حاضــر از آنهــا 
خواســته شــده مابقی هزینه های تملک 

اطراف امامزاده را هم تقبل کنند.
ë  محله های حاشیه ای از معضالت جدی

استان
و  راه  مدیــرکل  صبــوری«،  »حســن 

شهرســازی اســتان قم هــم در گفت و گو 
با »ایران« اظهار داشت: سکونتگاه های 
غیررســمی اســتان شــامل محمدآبــاد، 
مهدیه، اســماعیل آباد، ســیدمعصوم، 
محالتــی،  شــهید  انتهــای  آبــاد،  شــیخ 
شــاد  الزمان)عــج(،  صاحــب  شــهرک 
قلــی خــان، قلعــه کامــکار، علــی آبــاد 
ســعدگان، شــهرک فاطمیــه، شــهرک 
توانیر و جمکران متأسفانه در سال های 
اخیــر ســبب بــروز معضالت جــدی در 

اســتان شــده اند. وی ادامــه داد: محلــه 
پنــج  منطقــه  در  کــه  اســماعیل آباد 
شــهرداری واقع شــده تنهــا یکــی از این 
محله هاســت. ایــن محله حــدود 30 تا 
40 ســال گذشــته به صــورت غیرقانونی 
اســت.  تصرف شــده  مهاجــران  توســط 
متأســفانه در آن ســال ها مالــکان ایــن 
زمین هــا کــه اغلب آنهــا در حال حاضر 
فــوت کرده انــد، از روی دلســوزی در آن 
مقطع به این مهاجران اجازه ســکونت 
داده بودنــد و امــروز ایــن افــراد خــود را 

صاحب محله می دانند.
ë  77 درصــد ســاکنان ایــن محلــه اتباع

خارجی هستند
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان قم 
با اشــاره به اینکه 77 درصد ساکنان این 
محلــه را اتباع خارجی تشــکیل داده اند، 
افزود: در حال حاضر 179 خانوار شــامل 
900 نفــر دراین محله ســاکن هســتند که 
تنهــا 22 درصد آنان ایرانــی و بقیه اتباع 

افغان هستند.
وی بابیــان اینکــه تمــام معابــر ایــن 
محلــه خاکــی اســت، بیــان کــرد: هیــچ 
اســتانداردی در ســاخت و ســاز های این 
محلــه رعایــت نشــده و اغلــب خانه هــا 

بــا اســتفاده از مصالح بازیافتی ســاخته 
گونــه  هیــچ  محلــه،  ایــن  در  شــده اند. 
امکانــات رفاهــی، ورزشــی و بهداشــتی 
وجــود نــدارد. همچنیــن از نظــر کالبدی 
منظــر ســکونتگاه های غیررســمی دچار 
از هــم گسســتگی اســت و ایــن افــراد در 
بــا  کــه  فرودســت  و  پســت  زمین هــای 
مشــکالت زیســت محیطــی متعــددی 
روبــه رو اســت، ســکونت دارند. از ســوی 
دیگر از آنجایی که این محله در نزدیکی 
مســجد مقــدس جمکــران و در مســیر 
عبــور زائــران و گردشــگران واقــع شــده 
چهره ناخوشایندی را ایجاد کرده و ما در 
تالشیم هر چه سریع تر با جا به جایی این 

محله این معضل را برطرف کنیم.
ë  طرح جدید بازآفرینی تــا یک ماه دیگر

آماده می شود
 ایــن مقــام مســئول از اجــرای طــرح 
جدیــد بــرای رفــع محرومیت زدایی این 
محله خبر داد و گفت: طرح قبلی به یک 
ســوم ســهم دولــت و شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران، یک سوم سهم استانداری 
و همچنین یک ســوم ســهم شــهرداری 
قم اشــاره دارد، اما طوالنی شدن پروژه و 
افزایش هزینه ها سبب شد تا اصالح این 
طرح در دستور کار قرار گیرد و آن طور که 
اســتاندار دســتور داده اند طــرح جدید تا 

یک ماه دیگر آماده می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه 
داد: البته از مدت ها قبل ساماندهی این 
محله آغاز شد که این امر اعتراض برخی 
ســاکنان منطقه را به دنبال داشته است. 
در بررسی های مشخص شده 111 قطعه 
ساختمانی و 9 معبر خاکی در این محله 
وجود دارد، ضمن آنکه محله اسماعیل 
آبــاد تنهــا دو واحــد تجــاری شــامل یک 
نانوایی و یک سوپرمارکت دارد. ما تالش 
داریــم بــا همــکاری همــه دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربط در این موضــوع و البته 
همراهی شرکت بازآفرینی شهری ایران، 
ســاماندهی این محله را هرچه ســریع تر 

به سرانجام برسانیم.

»اسماعیلآباد«جابهجامیشود
رکوردزنی استان همدان در کاشت گلرنگطرح هایی برای بازآفرینی و ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای قم

همــدان - معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
همدان گفت: امســال با کاشــت هزار و ۸70 هکتار گیاه گلرنگ رکورد کاشت 

این محصول را در کشور شکستیم.
به گزارش ایلنا، شــهرام پرورش در جمع خبرنگاران گفت: امســال هزار و 
۸70 هکتــار از زمین های آیش اســتان به زیر کشــت دانه های روغنی گلرنگ 
رفــت و در کاشــت این محصــول مورد نیاز کشــور رتبه نخســت را داریم. وی 
بــا بیــان اینکه بیش از 1۵ درصــد دانه های روغنی مورد نیاز کشــور را در ایران 
تولیــد می کنیــم، افــزود: گیاه گلرنــگ در زمین هــای آیش و برای ســود آوری 
بیشــتر کشاورزان کاشته شده اند. پرورش اظهار داشت: برای خرید کامل این 
محصول در اســتان آماده هســتیم و با توجه به میزان بارندگی در استان بین 

۵00 تــا 700 کیلوگــرم گلرنگ در هر هکتار برداشــت می شــود. معاون بهبود 
تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان از سمپاشی و مبارزه 
با آفات در مزارع و باغ های اســتان هم خبر داد و گفت: امســال با سمپاشــی 
بموقع جلوی آفات در مزارع گرفته شده است و سمپاشی برای مبارزه با سن 

غالت و سن مادر همچنان ادامه دارد. 

طراحی و ساخت سامانه پاالیش هیدروسفریک 
پساب و آب دریا

ســاری - با همــکاری و مشــارکت مرکــز پژوهشــی حوضه اقلیمــی خزربا 
دانشــگاه مازندران، پروتوتایپ ]الگوی[ ســامانه هیدروســفریک پاالیش 

پساب و آب دریا ساخته شد.
به گــزارش دانشــگاه مازنــدران، دکتــر مریــم آخوندیــان رئیــس مرکز 
پژوهشــی حوضــه اقلیمــی خــزر با اعــالم ایــن خبر افــزود: در شــرایطی 
کــه بحران هــا و تنش های کمــی و کیفی آب بــه معضلی جهانــی تبدیل 
شــده اســت و کشــور ما نیز بشــدت با ایــن چالــش حیاتی دســت و پنجه 
نــرم می کنــد، یافتــن راهکارهایــی بــرای بازچرخانــی آب هــا بــا طراحی 
تکنیک هــای کارآمــد و ارزان قیمــت بــا هــدف تصفیــه پســاب ها و نیــز 
شیرین ســازی آب دریــا اهمیــت بســیاری یافتــه اســت. در همین راســتا، 
مرکز پژوهشــی حوضه اقلیمی خزر در دانشــگاه مازنــدران، با حمایت از 
ایده»ســامانه هیدروسفریک پاالیش پســاب و آب دریا« که توسط یکی از 
پژوهشــگران مســتقل حوزه محیط  زیســت پیشنهاد شــده بود، طراحی و 
ساخت پروتوتایپ این سامانه تصفیه آب را با مشارکت این پژوهشگر در 
دانشــگاه مازندران با موفقیت به انجام رســاند.  مطابق اعالم این مرکز، 
دکتــر مریم آخوندیان و رضا رمضانی)پژوهشــگر محیط  زیســت( موفق 

شده اند نمونه اولیه این سامانه را با موفقیت طراحی و اجرا کنند. 

شیما جهانبخش
 خبرنگار

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم: 
سکونتگاه های غیررسمی  استان قم شامل 

محمدآباد، مهدیه، اسماعیل آباد، سید 
معصوم، شیخ آباد، انتهای شهید محالتی، 

شهرک صاحب الزمان)عج(، شاد قلی خان، 
قلعه کامکار، علی آباد سعدگان، شهرک 

فاطمیه، شهرک توانیر و جمکران متأسفانه در 
سال های اخیر سبب بروز معضالت جدی در 

استان شده اند
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ا
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 صدور ابالغیه حمایت از مشاغل آسیب دیده 

از کرونا در خوزستان
اهــواز - معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزســتان از صدور ابالغیه 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری خطاب به جمعی از وزیران کابینه و رئیس کل 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران جهت حمایت از کســب و کارها و مشاغل 

آسیب دیده از شیوع کرونا در این استان خبر داد.
به گــزارش اســتانداری خوزســتان ســید نوراهلل حســن زاده اظهــار کرد: براســاس 
مصوبات ســتاد ملی کرونا، حمایت های اقتصادی در خصوص کســب و کارهای 
آســیب دیده دوران کرونا در استان خوزستان شامل حمایت های مالیاتی، بانکی، 

بیمه ای و سایر حمایت ها از جمله تمدید مهلت بازپرداخت ها می شود.
وی افزود: تســهیالت در نظر گرفته شــده بانکی جهت مشاغل و کسب و کارهای 
غیردولتــی بشــدت آســیب دیده، بــه اجبــار تعطیــل یــا محدود شــده در اســتان 
خوزســتان شــامل گروه هــای ۲، ۳ و ۴ بــه ازای هــر فــرد شــاغل در بنــگاه اعــم از 
بیمه شــده و یا فاقد بیمه، مبلغ ۱۲ میلیون تومان بوده و با نرخ ســود ۱۲ درصد و 
مــدت بازپرداخت تســهیالت به صورت ۲۴ ماهه به همراه ســه مــاه دوره تنفس 
بــه متقاضیــان ارائه می شــود. حســن زاده تصریح کــرد: متقاضیــان دریافت این 
 تسهیالت حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند که در سامانه کارا به نشانی:

 https://kara.mcls.gov.ir ثبت نــام کننــد. معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری خوزستان ادامه داد: ضمناً مشاغلی که در مراحل قبل موفق به دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا شده اند، امکان دریافت مابه تفاوت مبلغ فوق را خواهند 
داشــت. وی افزود: در همین راســتا چهارمین جلســه بررســی موانع و مشــکالت 
پرداخــت تســهیالت نیز با حضــور بانک هــای عامل و تعــدادی از ســازمان های 
اجرایی مســئول صنوف آسیب دیده برگزار شد. حســن زاده گفت: در این نشست 
مقرر شــد به فوریت با سازمان های اجرایی بخصوص سازمان صنعت و معدن، 
جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، مشکالت پیش آمده در نحوه ثبت نام صنوف 
مختلف بررسی و مرتفع شود.  متن کامل این ابالغیه شامل جزئیات حمایت های 
 مالیاتی، بانکی، بیمه ای و سایر حمایت ها در سایت استانداری خوزستان به نشانی

 https://news.ostan-khz.ir قابل دسترسی است.

تشکیل قرارگاه استانی آب در خراسان جنوبی
بیرجند - معــاون هماهنگی امور 

عمرانی استاندار خراسان جنوبی 
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱۰ درصد 
مساحت استان، درگیر خشکسالی 
شدید است، اظهار کرد: به منظور 
برون رفت از پیامدهای احتمالی 
ایــن وضعیــت، اســتاندار دســتور 
تشکیل قرارگاه استانی آب را صادر 

کرد.به گزارش استانداری خراسان جنوبی محمد فرهادی، گفت: میزان بارش ها 
در ســال زراعی جاری در حداقل ممکن بوده و در۳۰ - ۴۰ ســال گذشته بی سابقه 
است.  وی با بیان اینکه میانگین بارندگی ها در سال زراعی جاری ۳۸.۵ میلی متر 
بوده است، افزود: افزایش دمای هوا، خشکسالی را طی سال جاری تشدید می کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان جنوبی به افزایش میانگین دما 
در استان نیز اشاره کرد و گفت: دمای هوا به نسبت مدت مشابه بلند مدت به طور 
میانگین ۳.۳ درجه افزایش یافته اســت. فرهادی تصریح کــرد: برابر الگوهای هوا 
شناسی، تنها ۱۰ درصد مساحت استان بارش نرمال داشته و ۹۰ درصد بارش قابل 
توجهی نداشته اند. معاون استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پساب فاضالب 

بیرجند از منابع مطمئنی است که می تواند جایگزین آب فضای سبز شود.

مدیر کل 
هواشناسی 

کشاورزی: پایش 
بموقع تغییرات 

دمایی و اعالم 
هشدار بهنگام به 

کشاورزان   عاملی 
است که می 

تواند به کاهش 
خسارت ها کمک 
کند و سرمازدگی 

در هر فصل راهکار 
خودش را دارد که 

ما آموزش آنها 
را به کشاورزان در 

دستور کار داریم  .  
در همین حال با 

اقدامات ترویجی 
در بخش کشاورزی 

می توان ارقام و 
پایه های مقاوم 

به سرما را به 
کشاورزان معرفی 

کرد

یرنا
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ســرما و یــخ زدگــی از مهم ترین مخاطــرات بخش 
کشــاورزی به شــمار می رود که همه ســاله خسارت 
قابل توجهی را به کشــاورزان در اقصی نقاط کشــور 
وارد می کنــد. به دنبــال نوســانات دمایــی در اواخــر 
ســال گذشــته و اوایل نــوروز بســیاری از محصوالت 
کشاورزی از شمال تا جنوب کشور دچار سرمازدگی 
شدند و کشاورزان بی شماری یک شبه سرمایه شان 
را از دســت دادند. آنهایی که بیمه بودند توانســتند 
بخشــی از خســارت وارد شــده به محصوالتشــان را 
بگیرنــد و آنهایی که در بیمه کردن محصول تعلل 
کــرده بودند یا به دلیل وضعیت اقتصادی شــان به 
فکر بیمه نبودند تنها ســیاه شــدن شکوفه درختان 
یا یخ زدن محصوالت تولیدی شان را نظاره کردند. 

ë  135 هزار میلیارد ریال خســارت ســرما زدگی در

سال 99

کشــاورزان می گویند وقتی ســرما می آید یکســاعته 
کار خــودش را می کنــد و مــی رود و دیگــر مجالــی 
بــرای پیشــگیری نمی گــذارد البتــه کشــاورزانی کــه 
وضــع مالــی خوبی دارنــد باغ هایشــان را تجهیز به 
بخاری هــای بــزرگ می کننــد که قیمــت آن حدود 
۸۰ میلیــون تومــان می شــود  یــا از تجهیــزات ضد 
تگــرگ کمــک می گیرند ولــی تأمین ایــن هزینه ها 
برای همه کشــاورزان آن هم در زمین ها  یا باغ های 
چندصد متری نه اقتصادی اســت و نه در حد توان 
کشاورزان ! ســهم تنش سرمازدگی معموالً نسبت 
به ســایر عوامل تهدید کننده زیربخش های زراعت 
و باغبانی بیشتر اســت و آمار هم نشان می دهد در 
سال ۹۹ بیش از نیمی از کل خسارت وارده به بخش 

کشاورزی مربوط به سرمازدگی بوده است. 
»ســید محمد موســوی« مدیــر کل دفتــر مدیریت 
بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش کشــاورزی به 
»ایــران« می گویــد: کل خســارت ســرمازدگی، یــخ 
زدگــی و برف در ســال ۹۹ حدود ۱۳5هــزار میلیارد 
ریال بوده اســت که معادل 56 درصد کل خسارت 
ناشــی از انواع مخاطرات در ســال گذشته می شود. 
به گفتــه وی، خســارت ناشــی از مخاطــرات بخش 
هــزارو ۸56  حــدود ۲۳۸  ســال ۹۹  در  کشــاورزی 
میلیارد ریال بوده اســت. البته این میزان خســارت 
معادل 75 درصد کل خســارتی اســت که در ســال 
۹۸ به بخش کشــاورزی وارد شــده اســت. موســوی 

تعداد اســتان های متأثر از ســرمازدگی در ســال ۹۸ 
را ۲6 اســتان عنوان می کند و می افزاید: استان های 
درگیر با تنش ســرمازدگی در ســال ۹۹ به ۲۹ استان 
افزایش داشــته اســت. اســتان های فارس، کرمان،  
سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان در ســال گذشته 
متحمل بیشترین خسارت بابت سرمازدگی بودند 
که خسارت وارده به انواع محصوالت کشاورزی این 
اســتان ها از ۱۰ تــا ۸۰ درصد محصوالت شــان بوده 

است. 
مدیرکل دفتر مدیریــت بحران وکاهش مخاطرات 
بخــش کشــاورزی تأکیــد می کند: بیشــتر خســارت 
ســرما زدگــی در زیربخــش زراعــت بــه محصوالت 
گنــدم، جــو، ســبزی و صیفی وارد شــده اســت و در 
زیربخش باغبانی محصوالت خسارت دیده شامل 
لیموشــیرین، لیموتــرش، نارنگــی، پرتقــال، مــوز، 
خیــار، گــردو، زردآلو، گیــالس، آلبالو، بــادام، هلو و 
شــلیل بوده اســت. وی ضمن توصیه به کشاورزان 
برای بیمــه محصوالت کشــاورزی تصریح می کند: 
کشاورزی فعالیتی است که همواره با ریسک مواجه 
اســت و کشــاورزان بــا بیمــه محصوالت کشــاورزی 
می توانند ریســک آن را کاهش داده و از ضرر و زیان 

خود در چنین مواقعی بکاهند. 
۹۹-۹۸معــادل  زراعــی  ســال  در  می گویــد:  وی 
۲هــزارو ۲۲6 میلیــارد ریــال غرامــت ســرمازدگی 
توســط صنــدوق بیمه کشــاورزی بــه کشــاورزان در 
زیربخش های مختلف داده شده است. ۱۰ میلیارد 

ریــال به تنــه درختان، 5میلیارد ریــال به زیر بخش 
دام، یکهزارو ۲6 میلیارد ریال به محصوالت باغی و 
۹5۱ میلیارد ریال برای جبران خسارت محصوالت 

زراعی پرداخت شده است. 
همچنیــن دولــت باهــدف حمایــت از کشــاورزان 
خســارت دیده مصوبــه ای را در شــهریور ماه ســال 
گذشــته برای امهــال تســهیالت بانکی کشــاورزان، 
اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال تصویب کرد. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا می توان جلوی 
خسارت سرمازدگی را به طور کامل گرفت، توضیح 
می دهد:  در نظر داشته باشید که در همه جای دنیا 
تنها بخش کوچکی از زمین های قابل کشــت تنش 
ســرما را تجربــه نمی کنند و کشــور ما هم مســتثنی 
نیســت واصوالً نمی توان جلوی آن را به طور کامل 
گرفــت ولــی خــب بــا دســتورالعمل هایی می توان 
خسارت ها را کاهش داد که ما نیز دستورالعمل های 
پیشگیرانه ای را جهت کاهش خسارت زایی ناشی از 
مخاطره ســرمازدگی تدوین و ابالغ کردیم. از سوی 
دیگر تسهیالتی برای خرید فناوری های نوین برای 
تعدیــل دما در باغ ها به کشــاورزان پرداخت شــد. 
موسوی خاطرنشان می کند: پایش بموقع تغییرات 
دمایی واعالم هشــدار بهنگام به کشــاورزان عاملی 
اســت که می تواند به کاهش خسارت ها کمک کند 
و ســرمازدگی در هــر فصــل راهکار خــودش را دارد 
کــه ما آمــوزش آنهــا را به کشــاورزان در دســتور کار 
داریم. در همین حال با اقدامات ترویجی در بخش 

کشاورزی می توان ارقام و پایه های مقاوم به سرما را 
به کشــاورزان معرفی کرد تا به سمت کشت بیشتر 

آنها گام بردارند. 
دیگر اقدام حمایت از ایجاد وتوسعه صنایع تبدیلی 
مخاطــرات  معــرض  در  کشــاورزی  محصــوالت 
ســرمازدگی در قطب هــای تولیــد اســت، اما شــاید 
مهم ترین عامل فرهنگ ســازی، بیمه محصوالت 
کشــاورزی وافزایش دانایــی و توانایی جامعه هدف 

بخش کشاورزی باشد.
ë در 3فصل سال 99 سرمازدگی داشتیم 

 در همیــن حــال »مســعود حقیقــت« مدیــرکل 
هواشناســی کشــاورزی به »ایران« می گوید: درسال 
۹۹ خســارت بــه محصــوالت کشــاورزی از همــان 
فصل بهار آغاز شــد و بسیاری از مناطق استان های 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
آذربایجــان  قزویــن،  اردبیــل،  مازنــدران،  گیــالن، 
شرقی، قم، اصفهان، یزد و فارس را در بر گرفت که 
متأسفانه چون زمان گلدهی درختان بود شکوفه ها 
ســیاه شــد و خســارت ســنگینی بــه بخش هایــی از 
باغ هــای ایــن اســتان وارد شــد. درتابســتان تنــش 
دمایی آنچنانی نداشتیم اما در پایان تابستان کمی 
دما افت کرد و خســارت جزئی به بخش کشــاورزی 
استان های مرکزی، قم، فارس و استان های شمالی 
زد.  حقیقــت تصریــح می کنــد: در همیــن حــال 
بســیاری از اســتان ها از جمله کرمان، یــزد، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراســان شــمالی، خراسان 
رضوی، قزوین، کرمانشــاه و ایالم سرمازدگی پاییزه 
را تجربه کردند . اما متأســفانه اســتان های کشور در 

زمستان سرمازدگی کم سابقه ای را تجربه کردند.
گلخانــه هــای اســتان های جنوبــی ماننــد هرمــزگان، 
فارس، سیستان و بلوچستان خسارت بسیار سنگینی 
در محصوالت سبزی، صیفی و گلخانه ای دیدند. مدیر 
کل هواشناســی کشاورزی تأکید می کند که در مجموع 
ســال ۹۹ ســالی بوده که ناهنجاری دمــا در۳فصل آن 
وجود داشته و قطعاً ما شاهد کاهش تولید محصوالت 
کشاورزی به دلیل ســرمازدگی در ســال ۱4۰۰ خواهیم 
بود. وی تأکید می کند: کشــاورزان مــا باید باور کنند که 
مقابلــه بــا مخاطراتی همچون ســرما بخش الینفک 
کشــاورزی ایران اســت و حداقل سعی کنند در بخش 
زراعــت از ارقام مقاوم به ســرما و در بخش باغبانی از 
نهال های اصالح شــده مقاوم به سرما استفاده کنند و 

توصیه های هواشناسی کشاورزی را جدی بگیرند.

زهره افشار
خبرنگار

سهم 5۰ درصدی سرمازدگی در خسارت به کشاورزان

شکوفه های سیاه حاصل سرمای نوروزی در ۲۹ استان
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با صدایم غریبه شده ام
با خودم که حرف می زنم

ُحزِن آبی رودها را می شنوم
خزاِن باغ های زعفران را،

کاش نام تو
مرا با صدایم آشتی دهد
دلتنگی سنگینم می کند

شبیه نامه مادران از دوردست
که صندوق پست را سنگین کرده،

شبیه خرمالوها
که این شاخه را پایین کشیده اند

دلتنگی آدمی
از بنفشه ها که کمتر نیست!

گاهی دلتنگ می شوم
آنجا که خشکی نیست

آنجا که آب های دو دریا
به هم می رسند

و نام دریاها
عوض می شود.

قطره های آب شورشیانی هستند
در چند تکه ابر در حال نزاع

شورشیانی هستند
در یک عصر تلخ

درون فنجان چای
شورشیانی شکست خورده

روی پنجره ای حباب گرفته
زمستان است

که هر روز دارد کسی
از آن سمت خیابان دورتر می شود

دست می کشم
به زیبایی زنی در عکس

شورشی که در یک وان پر از آب اتفاق می افتد
چه کسی را غرق خواهد کرد؟

دست می کشم
به موهای وحشی قلم مویی

که هر بار
از دیدن منظره ای عاشقانه برگشته است

دست می کشم
به تنهایی این همه سال ها

اشک
اشک
اشک

من
دژی که بر سر سربازهای خودی

مواد مذاب می ریخت
زیباست

این که زیبایی کسی سال ها به جنگ تو آمده باشد
زیباست

شورشی که در یک دیگ در حال جوشیدن
اتفاق می افتد

دست بکش
به تنهایی خیابانی

که از جنگ
با شورشیانی برخاسته از یک ادکلن زنانه

هیچ وقت به خانه برنگشت

راه های نرفته را باز می کند
از گلوی استخوانی می گذرد

و سلول های کوچک هیجان زده را می ترساند
و آدم لب هایش مثل گچ، سفید می شود

و حتماً دهانش سرد می شود این مواقع
وقتی کسی از رگ ها می گذرد

از تخت وسط حیاط
از گلدان های قاشقی بی عار

از قلب پدر، ساعت دوازده روز عاشورا
و پاهای طاهره که تند تند می دود توی کوچه

و چشمانش برق می زنند
وقتی تو را روی دست ها می برند

با صداهایی کج و معوج
به سمت چاله جدیدت

به
سمت آوازی غمگین

که دور دنیا را
چرخیده است

ترکیه اعالن جنگ کرده به قبرس
امریکا روی مکزیک دیوار کشیده

کرونا تا کلکته رفته
زنم گذاشته رفته

و شیر، روی گاز سر می رود
ای به درک که می رود
بگذار اتفاق ها بیفتند

دیگر جلوی فصل ها را نمی گیرم
به دست هایم سخت نمی گیرم

برای باران دعا نمی کنم
سر به سر سرم نمی گذارم

نمی گذارم بین دست هایم بماند
به بودا لبخند می زنم

به تائو می گویم: تو بردی رفیق
کوزه همین حجم خالی است

وخانه، خالی بین دو دیوار
و هوا بادی که پنهان شده است

پسرم
زانوهای تو پانزدهم آذر است

دست های تو
گندم های الغر بجنورد

قدت دیوار ها را پایین می کشد
این زیبا نیست

به تو گفتند من در اتاق عمل مرده ام
تو می دانی

تو می دانی صبح های نان و پنیر را دوست دارم
وقتی بی رحمی در سر گردو ایست

هنوز هم در قندان ترک خورده قندها جمع می شوند
و از ذره ذره درونشان حرف می زنند

من در قندان ها در کودکیشان دنبال تو بودم
پسرم

دوست دارم گاهی زیپ کوله پشتی ات را باز کنم
و دست در تنهایی ات ببرم

با ضایعات این شعر چه خواهم کرد؟
با بلوطی

که قبل از سبز شدن در زاگرس
مرده است

با جنگلی که نمی توانمش سرودن
و رودخانه ای

نرسیده به گاو خونی
مغروق خرد جمعی

به رفتن پرنده ای که رفته است نگاه می کنم
به پرنده ای که هر غروب

توی بالشم اوج می گیرد و
جیرجیر می کند

با ضایعات یک پرنده چه خواهی کرد؟
می ترسم که عاقبت

نامش بپرد از دهان خواب هام
با چند بغض فروخورده مطرود

و چند کلمه
که می شد شعر شوند اما

به هدر رفتند
با انتظار چه می کنند؟

با انتظار، که ضایعه عشق است.
با شاخه بلوطی

که زیر میز پنهان شده
رودخانه مغروقی را در فنجانش می سراید

به رفتن پرنده ها می نگرد
و تنها شاهد ماجراست

با من، با ضایعات یک شعر چه می کنند؟

1
هرگز در پی صندلی خالی

از جهان نبودم
از َورا ُو ماَورا

چارخشت و یک ستاره و
َپر از عقاب فقط

هرگز در پی صندلی خالی
از جهان نبودم

خونم از بنفشه بود و
سوسن و یاسمن

خورشید و شیهه در رگ هام
ابان

هرگز در پی صندلی خالی
از جهان نبودم.

حمزه کریم تباح فرابوذر پاکروان

1
کارگر یک سالخ خانه مدرنم

زندگی برایم
پروردن حسن یوسف است و

صدای اّره برقی
در خیابان

تکه های گوشــت را درمــی آورم از 
زیر ناخنم
از جورابم

از تارهای صوتی ام
به خانه می آیم

زنــگ زده  آهــِن  بــوی  گیاهــان 
می دهند
و بریدگی

در خنده قیچی
پنهان است.

کوثر شیخ نجدی

 سهیال دیزگلی

قاسم رفعت حسینی

آرش شفاعی رسول پیره

قاسم آهنین جان

 بیتا علی اکبری

 کاش در »پایان« کلمه بود!
همیشــه از گفتن و شــنیدن »در آغاز کلمه بود«؛ به قدمت و قیمت 
شــعر، مغرور شــده ایم که شــعر، همزاد و هم خون مردمانی است 
کــه به اعتبار کلمــه با جان و جهــان خویش قرابت پیــدا می کنند و 
می کوشند انسان غایب روزگار خود را بیافرینند. این شکل منقبض 
شــده واقعیــات در شــعر، البتــه در ســطح رونویســی از »انســان« و 
»جامعه« متوقف نمی شود و آگاهانه در »ساختارنویسی« اجتماعی 
دخالــت می کنــد و تألیفی شــخصی و روایتی متفــاوت از وضعیت 
موجــود را به ادبیات بــدل می کند. بدین اعتبار، هر شــعر می تواند 
ســندی تاریخی محســوب شــود که بــا چرخش در فلســفه فکری و 
فراینــد عاطفی و فضیلــت هنری مؤلف، مختصات و مشــخصات 
روزگار خــود را ابــراز مــی دارد. رویــه ای که شــاید بــا خودآگاهی آغاز 
شــود اما با دیگرآگاهی ادامه می یابد و این چرخه بی توقف، از تأثیر 
بــر هم عصــران پا می گیرد و تــا اقناع و التذاذ آیندگان قد می کشــد. 
اشــتهار و اقتدار شعر در بسیار ایام و ادوار،  زاده همین هم عصری و 
هم فردایی است؛ مؤلفه ای که حتی در روزگار ترجیحی دیگر هنرها، 
بــه عنــوان خصایص ژنتیکی شــعر، ســرایت پیــدا کرد و به بســامد 

اجتماعی جهان مدرن هنر منتهی گردید.
برخاستن و بردادن دیگرهنرها از زمین شعر، شاید شوق برانگیز 
باشــد امــا ارزش افــزوده ایــن تولد؛ نه بــه تداوم تصدی شــعر بلکه 
به تدریــج، به ترجیح دیگر هنرها منتهی شــد. حضور غالب و البته 
غایب شعر در چهره های دیگر ادبیات و دیگر آفرینش های هنری، 
تأکیــدی بر همیــن هم افزایی هنری اســت و همین قرابــت، به هر 

اندازه، اسباب انتقال ژنتیکی خصیصه های شعری خواهد شد.
برای برشمردن دشواری های شعر امروز، دیگر نباید به »در آغاز 
کلمــه بود« دلخوش کرد بلکه باید با تکیه بر مســئولیت  اجتماعی 
به »در پایان کلمه بود« بیندیشیم. اندیشه و انگیزه ای که پیشینیان 
شــعر با تمسک به آن از عصر کتاب ســوزی ها و اوراق شویی ها عبور 
کردنــد و تاریــخ را در متن هــا و فرامتن هــای خــود ترســیم و تصویر 
کردنــد. »در پایــان کلمه بود« به روزگار ما پا گذاشــته اســت و نوبت 
ماست که با قابل ارجاع دانستن عصر خویش در شعر، مسئولیت 
شــهروندی خــود را ادا کنیــم و نقــش پیامبرگونگــی ادبیــات، کــه 
خیرخواهانه صلح و صالح پیروان خود را به لب دارد، به جا آوریم.

تصور غالب اجتماعی دانســتن شــعر، روایت های مستقیم از 
جامعه و گزارش هــای تاریخ  مصرف دار و وافریــادا وافریاداگویان 
در متون ادبی اســت و بســیاری نیز خود را از این بابت که از شعر، 
ســپر و ســرنیزه ای، ســاخته اند، قابل ســتایش فــرض کرده اند اما 
درواقــع چنین نیســت بلکه ادبیات بــه عنوان یکــی از مهمترین 
توابــع اجتماعی که در رویدادهایــی، دچار تغییرات و همنواختی 
می گــردد، تغییراتــی اساســی را در خــود ایجــاد نمــود کــه از آن 
جملــه می توان به تغییر و تحول شــکلی، زبانی و محتوایی شــعر 
امروز اشــاره کرد. معادالت اجتماعی هر عصــری، آفرینش های 
هنــری آن عصــر را متأثــر می نماید و چنین تأثیــری البته تأثیری 
اســت که هنرمنــد، ناخواســته و بی اطــالع آن را در متــن اثر خود 
وارد می نمایــد و در ایــن رونــد اگر از او در خصــوص چگونگی این 
فرایند توضیحاتی درخواســت شــود، شــاید آن را انکار کند. به هر 
شــکل اما آنچه حقیقت دارد این اســت که هر هنرمنــد یا ادیبی، 
اثــرش از جامعــه ای کــه در آن آمــد وشــد دارد، القاپذیــر اســت. 
کشــف زمینه هــای اجتماعی شــعر امــروز در حقیقــت بازخوانی 
واقعیت هایی اجتماعی است که شعر به عنوان نهادی اجتماعی 
از آن متأثــر گردیــده اســت. در حقیقــت شــعر بــه عنــوان یکی از 
هنرهای پیشــتاز عرصه های سیاســی اجتماعی همواره به عنوان 
عنصری مشــارکت طلب در میدان های تحولی و تغییری حضور 
داشته است و از این رو رویدادهای اجتماعی را می توان در البالی 
شعرهای معاصر کنکاش نمود. این تأثیر دوسویه باعث گردیده 

است که بر اساس رویدادهای اجتماعی، جریان های متنوعی نیز 
در حــوزه شــعر ایجاد گردد کــه متضمن معرفــی ایدئولوژی ها و 

اعتقادات جریا ن های سیاسی و اجتماعی وقت بوده اند.
شــعر روزگار ما چه بپذیریم و چه نپذیریم باید مسئولیت ورزی 
خود را به نمایش بگذارد و این وظیفه قطعاً دشواری ها و دردهایی 
را بــرای مؤلــف پیــش خواهد آورد که به شــرط رنــج و رنجاندن نیز 
نباید از آن غافل شــد. انکار تقلیل مخاطبان و مهجور شــدن شــعر 
نمی توانــد ما را از دره های عمیقی که میان شــعر و مخاطب ایجاد 
شــده اســت نجات بدهد. درآمیختن با مفروضاتی هم چون »هنر 
بــرای هنر« شــاید اندک کارکردی هنری به دنبال داشــته اســت اما 
قطعــاً در فاصله آفرینــی میان مؤلف و مردم، بســیار نقش داشــته 
اســت. به حافظه جمعی مخاطبان پنج دهه اخیر شعر این روزگار 
اگــر مراجعــه کنیم متوجه خواهیــم بود که اقبــال عمومی در همه 
این ســال ها بــه جانب آثاری بوده اســت که به رعایت حال انســان 
و مصایب اجتماعی نوشــته شــده اســت و با حداقل پیمایشــی در 
تولیدات منتشر شده ادبی به سنگین تر بودن کفه »هنر اجتماعی« 
پــی خواهیــم برد. قائــل بودن به نقش رســانگی شــعر و آموزگاری 
بالفطره هنر، ما را در پذیرش این ضرورت و اولویت کمک می کند. 
بنابرایــن باید خردمندانه، تمایزی میان ســپهر سیاســت و رویکرد 
اجتماعی ایجاد کرد و کنش آفرینی داشت. »میشل فوکو« با تحلیل 
این مبحث هنری، معتقد است که اثر هنری تمامی فضای فکری و 
فرهنگی دوره خود را منعکس می کند. قاعدتاً ترسیم این فضا، به 
تأمل در موقعیت ها و تحمل نبایدهایی است که مؤلف را فراگرفته 
اســت و به تولید رنج ختم می نماید. رنجی که همچنان با گوشــت 
و پوســت لمس می شــود در اثر بازتولید می شود و به عنوان تجربه، 

تحقق می یابد.
اگــر شــاعران پیــش از اینکــه چنــدان دورتــر از مــا نزیســته اند را 
مطالعــه کنیم، غالب بودن این حال و احــوال را در قاطبه آثار آنها 
درک خواهیم کرد. کافیست سیر رویدادهای بزرگی هم چون ظهور 
و ســقوط ســه نظام سیاســی در صد ســال گذشــته، عصر مشروطه 
و چندیــن جنبــش اجتماعــی، کودتــا، انقــالب و جنــگ بــه عنوان 
کالن رویدادها و اتفاقاتی هم چون ملی  شدن نفت، حماسه جنگل، 
آزادسازی خرمشهر و... را در پیدایش آثار این دوره زمانی استخراج 
کنیــم؛ آن چه کشــف خواهد شــد؛ نتیجــه ای جز غلبــه مضمونی و 

فرامضمونی اجتماع در شعر نخواهد داشت.
در ســالیان اخیر، شــعر، صراحتــاً به عنوان پدیده ای ورشکســته 
محســوب می شــود و سرنوشــتی خســارت بارتر از هــر دوره ای دیگر 
پیدا کرده اســت. تقلیل شمارگان نشر کتب شعر به تعداد دوستان 
شــاعر، نادیده انــگاری عمومــی شــعر، تقلیــل ارزش ادبــی آثــار و 
سوءاســتفاده های تجاری از ادبیات و بســیاری دیگر مؤلفه ها باعث 
شــده اند که زنگ خطــر انقراض شــعر و اضمحــالل اجتماعی آن 
بیش از هر زمان دیگری به گوش برســد. شــعر امروز بــه ناگزیر و از 
فــرط مهجوریت باید ســرمایه های فردی خــود را در چرخه انتقال 
داده ها و تبادل دریافت ها به سرمایه های جمعی بدل کند. آنچه اما 
در اتمسفر منقبض شده ادبیات روزگار ما مشهود است نه اشتراک 
اطالعــات و توزیع تجربیات و تصحیــح وضعیت که صرفاً تجمیع 
هویت های برســاخته ای اســت که متولد توهمات مجــازی و روابط 
رســانه ای است. شناسا شدن شــعر جز با بازگشت به کنشگری های 
اجتماعی و توان بخشی های فردی و گروهی ممکن نمی گردد. آنچه 
از آن بــه عنوان خرد جمعی یاد می کنیم به طور قطع مانع از تولید 
نفرت و دیگرآزاری در بســترهای انتشار شعر خواهد شد و خواهیم 
آموخــت کــه جامعه و هویت اجتماعی ما در حفــظ تک تک افراد، 
ادامه می یابد و شــعر به عنوان پدیده ای هنری و الگویی رســانه ای، 

نقش غیرقابل کتمانی در این استمرار خواهد داشت.

1
از آفتاب یقین سایه های شک دورند

منم که دیده ام ات باقی جهان کورند
چنین که شهد لبت می چکد تمام جهان

به ظاهر آدمی اند و به ذات زنبورند
چه کرده ای که همین مردمان حق نشناس

به داِر گیس تو تا می رسند منصورند
به خاک پای تو اینها که خاک مال تواند

یکی یکی به بالد خود امپراطوراند
چه سخت این که رقیبان من فراوانند

چه سخت تر که تمامیشان سلحشورند
تو آفریده شدی از شراب و باقی خلق

چه جوش ها که زدند و هنوز انگورند
 

1
در آن ازل که خبر از نبود و بود نبود

به جز تو هیچ کسی واجب الوجود نبود
لباس عشق تو را آن زمان به تن کردم

که بین آدمیان حرِف تار و پود نبود
من آن زمان که به دریات می زدم از کوه

خدا هنوز حواسش به خلق رود نبود
اگر چه سوختم از عشق، باخبر نشدند
که ابتدای جهان شعله بود و دود نبود

 اگر که سیلی طوفان رفتن تو نبود
که آسمان من اینقدرها کبود نبود

چقدر از تو مرا دور کرده اند ای عشق
جهان چه می شد اگر این چنین حسود نبود

2
به یادت نمی آرم دیگر و

نمی آرَمت به یاد
بی که رخ بتابم و رکاب گیرم

از تو ای ماه
که خفتی برشمدهای برف و

بال شکسته در کوه
به یادت نمی آرم
که چشم بسته ای

بر جلگه ها و نافه های بهار
و پونه ها و مرجان ها که می نوازند

در نی نوای شبان بی منظر
به خیمه کتاب و نقره ابرها

و به یادت نمی آرم
در شب نیلوفران و َبدِر بی عنان

از پرشان طّره رفته بر باد و
صبحی که می خمد

بر این کاج
بر این مزار

َو نه دیگر به یادت نمی آرم و
نمی آرمت به یاد هرگز

2
خوابیده بود

دریایــی  چــون  نفس هایــی  بــا 
طوفان زده

و گاهی در میانه تندباد و باران
می گفت: »خدایا شکر«
خدا اشکش را پاک کرد

و به فرشتگان مقّرب
گنجشکی را نشان داد

که به جنگ طوفان می رفت.

3
پدربزرگ از خواب پرید

نوبت آبیاری باغش بود
و یادش افتاده بود

کاریز از نفس افتاده
لیوانی آب دستش دادم

و به یادش آوردم
که سال هاست مرده است.

ارمغان بهداروند
شاعر
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اعتراف تلخ به قتل پسر معتاد
گــروه حــوادث / پــدر عصبانی کــه به دنبــال درگیری با پســرش او را بــا چاقوی 

آشپزخانه به قتل رسانده بود دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث»ایران«، شــامگاه 22 فروردیــن به دنبال تماس با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش یک جنایت در یکی از محله های فردیس 

کرج اعالم شد.
خیلــی زود تیمــی از کارآگاهان جنایی در محل جنایت که یک خانه مســکونی 
بود حضور یافتند وبا پیکر غرق در خون پســر 20ساله ای به نام سهراب روبه رو 
شدند. بالفاصله تیم پزشکی سهراب را به بیمارستان منتقل کردند اما وی که 
از ناحیه قفسه سینه با ضربه چاقو مجروح شده بود جان باخت. به دنبال مرگ 
پســر جوان پدر او که خودش را عامل قتل معرفی کرده بود بازداشت شد. پدر 
48ســاله پس از اعتراف در حالی که بشــدت پشیمان بود در اعترافاتش گفت: 
پســرم چند وقتی بود که به مواد مخدر رو آورده و معتاد شده بود این موضوع 
باعث رنج و ناراحتی ما بود شب حادثه می خواست برای مصرف مواد از خانه 
بیرون برود که مانع خروجش شــدم و گفتم اجازه نمی دهم ســراغ دوستانت 
بــروی اما او با من درگیر شــد آنقدر عصبانی بودم که نمی دانم چه شــد چاقو 

برداشتم و بعد با چاقو ضربه ای به قفسه سینه پسرم زدم.
متهــم به قتــل که کارگر اســت در ادامه گفت: مــن با کارگــری و زحمت فراوان 
زندگــی خانــواده ام را تأمین کــرده ام از اینکه می دیدم پســرم گرایــش به مواد 
مخدر پیدا کرده بود رنج می بردم شــب حادثه خون جلوی چشــم ام را گرفته 
بود فقط می خواســتم پســرم خانه بماند و بیرون نرود. ســرهنگ محمد نادر 
بیگی رئیس پلیس آگاهی البرز درباره این پرونده به خبرنگار حوادث »ایران« 
گفت: موضوع اعتیاد جوانان باید از سوی خانواده ها و با استفاده از راهکارهای 
تخصصــی و روانشناســی حــل شــود. بســیاری از قتل ها به دنبال خشــونت رخ 
می دهد بنابراین لزوم رعایت کنترل خشم وآموزش آن نیز باید بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد.

مادر مقتول پای چوبه دار رضایت داد
گروه حوادث / 15 ســال پس از ارتکاب یک قتل در منطقه خان ببین گلســتان 
درحالی که قاتل پای چوبه دار رفته بود مادر مقتول با گذشت بدون قید و شرط 

از حق خود زندگی دوباره ای به مرد میانسال بخشید.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، در ســال 85 مردی 33 ســاله در روستای 
خــان ببیــن به دلیــل درگیری با یکــی از بســتگان دور خود بر ســر اختالف های 
خانوادگــی و همچنین آبیاری زمین کشــاورزی ناگهان با ضربــه چاقو وی را به 
قتل رساند. پس از دستگیری متهم و محاکمه در دادگاه وی به درخواست مادر 

مقتول به قصاص محکوم شد.
احمد جعفری، رئیس شــورای حل اختالف اســتان گلســتان با اعالم این خبر 
گفت: با گذشــت چند ســال از این ماجرا و درحالی که مرد زندانی توبه کرده و 
از جرم خود پشــیمان بود اعضای شــعبه ویژه صلح و ســازش زندان گنبد به 
همــراه متنفــذان و ریش ســفیدان دو طایفه بارها به منظور طلب بخشــش به 
خانــه مقتــول مراجعه کردنــد اما مادر مقتــول اجازه ورود بــه خانه و صحبت 
را نمــی داد. وی به هیچ عنوان حاضر به گذشــت از خــون فرزندش نبود و تنها 

خواسته اش اعدام قاتل بود.
رئیس شورای حل اختالف گلستان بیان کرد: درحالی که تالش ها برای جلب 
رضایــت مادر مقتول بی نتیجه مانده بود، صبح دیــروز مرد زندانی پای چوبه 
دار رفت اما لحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام، اعضای شــورای حل اختالف 
زندان برای آخرین بار با مادر مقتول که در محل حضور داشت، صحبت کردند 
تا بتوانند برای قاتل طلب بخشش کنند که در اقدامی خیرخواهانه زن میانسال 
با گذشــت از حق شــرعی و قانونی خود از اعدام قاتل پسرش بدون هیچ قید و 

شرطی چشم پوشی کرد.

سرقت محموله 50 میلیاردی از سوی 
راننده تریلی

گــروه حــوادث / راننده تریلی حامــل 25 تن مس که با خیانــت به صاحب بار 
قصد داشت محموله را به شهر دیگری منتقل کند با دخالت پلیس ناکام ماند.
ســردار »علی آزادی« فرمانده انتظامی اســتان کردســتان، در تشریح این خبر 
اظهار داشــت: با مراجعه یکی از شــهروندان و اعالم شکایت مبنی بر خیانت 
در امانــت و جابه جایــی بدون هماهنگی یک دســتگاه تریلــی حامل محموله 
ترانزیتی مس به مقدار 25 تن در شهرستان »مریوان« بالفاصله بررسی آن در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی »مریوان« با انجام تحقیقات تخصصی دریافتند 
که راننده تریلی، محموله ترانزیتی 50 میلیارد تومانی را باید از این شهرستان 
به مقصد مشــخصی حمل کند که در این زمینه وی اقدام به ســرقت بار کرده 
و بــرای فــروش بار به یکی از اســتان های همجوار در حرکت اســت.  با توجه به 
اهمیــت موضــوع با هماهنگــی مراجع قضایــی؛ تیمــی از مأمــوران انتظامی 
شهرســتان »مریــوان« بــه اســتان موردنظــر اعــزام و بــا اســتفاده از اقدامــات 

تخصصی محل توقف محموله سرقت شده را شناسایی کردند.
سردار آزادی با بیان اینکه در این رابطه خودرو توقیف و محموله 25 تنی مس 
به صاحب بار بازگشــت داده شــد؛ تصریح کرد: تالش پلیس برای دستگیری 

متهمان این پرونده در دستور کار قرار دارد.

کالهبرداری زوج جوان با نماد اعتماد
گــروه حــوادث / زوج جــوان که با جعل نمــاد اعتماد الکترونیکــی از خریداران 

تجهیزات پزشکی در فضای مجازی کالهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.
 بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــدی قبل تعدادی از شــهروندان به 
پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کردند و مدعی شــدند پس از خرید در یکی از 

سایت های فروش تجهیزات پزشکی قربانی کالهبرداری شده اند.
مالباختــگان ایــن پرونــده در ادامــه اظهار داشــتند کــه قصد خریــد تجهیزات 
پزشکی در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنالین این کاالها با 
قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس 
از انجــام فرایند خریــد و واریز وجه کاالیی دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری 
شدند. سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت 
در این باره گفت: با شکایت قربانیان این پرونده رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناســان پلیس فتا تهران بــزرگ قرار گرفــت. در اقدامات اولیه متوجه 
شدند کالهبرداران با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل این نماد اقدام به 

جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آنها می کنند.
 افســران ســایبری پلیس فتــا پایتخت بــا بکارگیری اقدامات فنــی و تحقیقات 
گســترده در فضای مجازی موفق به شناســایی گردانندگان این سایت شدند و 
پس از به دســت آوردن اطالعات هویتی مجرمین و تشــریفات قضایی هر دو 
متهم که یک زن و شوهر بودند را در یکی از مناطق شرقی تهران بزرگ دستگیر 

و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار 
کردند اما پس از مشــاهده مســتندات موجود در پرونــده ضمن پذیرش جرم 
خــود بــه کالهبرداری از حدود 30 نفر بــه ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال 

اقرار کردند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: صفحه ای که مجوز دارد حتماً باید با آدرس
enamad.ir آغاز شــده باشــد و آدرس اینترنتی )URL( سایت فروشگاه یا بازار 
الکترونیکی با آدرســی که در این صفحه معرفی می شــود باید یکســان باشــد 
همچنین با کلیک کردن روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه 
مجوز مربوطه را مشــاهده می کنید، مطمئن شــوید که صفحه  مشــاهده شده، 

صفحه اصلی مرورگر شماست نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر.
 

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از ســال 94 با گزارش مأموران حراست 
یک بیمارســتان مبنی بر مرگ مشکوک پسر جوانی 
آغاز شــد. پــس از مراجعه مأموران به بیمارســتان و 
تحقیقات اولیه مشــخص شد که ســینا بر اثر ضربات 
چاقــوی فــردی به نام رضــا کــه صاحبخانــه او بوده 
بشــدت زخمــی شــده بــود و ســاعاتی بعــد هــم در 
بیمارســتان جــان باخته اســت. در ادامــه مأموران 
متوجه شدند که درگیری به خاطر برگزاری میهمانی 

از سوی مقتول بوده است.
بــه ایــن ترتیب پلیــس به ســراغ رضا رفــت و او 
در توضیــح ماجــرا گفــت: مدتــی قبل پــدرم طبقه 
دوم خانه مــان را به زوجی که یــک فرزند جوان هم 
داشــتند، اجاره داده بــود و پدر و مــادر و خواهرم در 
طبقــه اول بودنــد و مــن هــم در طبقه ســوم زندگی 
می کردم. روز حادثه به خاطر ســر و صدای زیادی که 
در طبقــه دوم بود بیــرون آمدم و دیــدم خواهرم در 
حال جــرو بحث با مرد مســتأجر اســت وقتی جلو 
رفتم دیدم میهمانان خانه مستأجرمان باهم درگیر 
شــده اند و یکی از آنها با چاقو به ســینا حمله کرد و او 
مجروح شد. من هم در را قفل کردم و به پلیس زنگ 

زدم.
در حالی کــه رضا در اظهــارات اولیــه اش مدعی 
شــده بود قتل از ســوی دوســتان مقتول رخ داده اما 
در ادامه تحقیقات مشــخص شد سینا قبل از مرگش 
قاتل را معرفی کرده بــود. در اظهارات وی آمده بود: 
چند روز قبــل پدر و مادرم به مســافرت رفته بودند و 
من هم چند نفر از دوســتانم را به خانه دعوت کردم. 
صدای مــا باعث شــد تا دختــر صاحبخانــه جلو در 
آپارتمــان بیایــد و بــا صدای بلنــد اعتــراض کند. در 

ادامه برادرش رضا نیز به خواهرش پیوســت و بعد 
هم دوستانم به حمایت از من جلو آمدند و درگیری 
شروع شد. رضا چاقویی از جیبش بیرون آورد و چند 

ضربه به من زد و بعد هم در را بست و رفت.
پلیــس با توجه به این دو گفته متناقض به ســراغ 
شــاهدان رفت که همه آنها حرف های ســینا را مورد 
تأیید قرار دادند. به این ترتیب رضا بازداشــت شــد 
و پس از مواجهه با مســتندات به ناچار به قتل ســینا 
اعتــراف کرد. پــس از اعتــراف متهم کیفرخواســت 
علیــه او صــادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 10 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد. در جلسه 
دادگاه اولیای دم درخواســت صدور حکم قصاص 

کردند.
در ادامــه متهم بــه جایــگاه رفت و گفت: ســینا 
و دوســتانش بــه خواهــرم توهین کردند مــن هم در 
حمایت از خواهرم جلو رفتم و با ســینا درگیر شدم. 
در ایــن میــان دوســتش هــم وارد درگیــری شــد و به 
ســمت من حملــه کرد. مــن خیلی ترســیدم و برای 
دفاع از خودم ســینا را با چاقو زدم اما فکر نمی کردم 
که او بــا ضربات من فــوت کند. وقتی ســینا مجروح 
شــد خودم به اورژانس و پلیس خبر دادم و حاال هم 
از کارم پشــیمانم و درخواست می کنم که پدر و مادر 

او من را ببخشند.
بــا پایــان اظهــارات متهم قضات وارد شــور شــدند و 
متهــم را به قصــاص محکوم کردنــد. رأی صــادره مورد 
تأییــد قــرار گرفــت و متهم تــا پای چوبــه دار رفــت. اما 
در نهایت با وســاطت بــزرگان و قضات اجــرای احکام 
اولیــای دم از قصــاص گذشــت کردنــد و پرونــده بــرای 
رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان تهران برگردانده 
شد تا این بار وی به اتهام اخالل در نظم عمومی از طریق 

قتل و جنبه عمومی جرم محاکمه شود.
در ایــن جلســه هم متهم بــار دیگــر اظهاراتش را 
تکــرار کــرد و با پذیــرش اتهامش گفت: من 6 ســال 
اســت کــه در زنــدان هســتم. در تمــام ایــن روزها با 
کابــوس اعــدام از خــواب بیدار شــدم. خانــواده ام 
بــرای اینکــه رضایــت بگیرنــد و مــن را بــه زندگــی 
بازگردانند هرکاری کردند. پــدرم همه دارایی اش را 
از دســت داد. این فقط من نبودم که عذاب کشــیدم 
و تنبیه شــدم همه اعضای خانواده ام بــه اندازه من 
تنبیه شــدند و عذاب کشــیدند. درخواست می کنم 
با توجــه به همه آنچــه گفتــم از من بگذریــد. تاوان 
بســیار ســنگینی پرداخت کردم و درخواست دارم 
بــه خاطرجوانــی ام و بــه خاطــر خانــواده ام مــن را 

ببخشید.
بعــد  از گفته های متهــم قضات بــرای صدور رأی 

وارد شور شدند.

گــروه حوادث / دختر جــوان وقتی خــود را در دام راننده 
تبهــکار دیــد بــرای نجــات از چنــگ وی گــوش او را گاز 

گرفت و فرار کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، مدتی قبل 
دختــری هراســان خــود را بــه پلیس رســاند و گفــت: از 
محل کارم خارج شــده بودم و در کنار خیابان به انتظار 
تاکســی بــودم کــه خــودروی پرایــدی در مقابــل پایــم 
توقف کرد. راننده پســر جوانی بــود و من به تصور اینکه 
مســافرکش است ســوار خودرو او شــدم. اما بعد از طی 
مســافتی راننده با ایــن بهانه که ترافیک اســت و باید از 
کوچه پس کوچه برود تغییر مســیر داد. درنهایت داخل 
کوچــه ای تاریک و خلوت توقــف و ناگهان به من حمله 
کرد هر چه التماس و تالش می کردم موفق نمی شــدم 
از دســتش رهایــی پیدا کنم تا اینکه گوشــش را با دندان 
گاز گرفتــم. بعــد از ایــن فرصت اســتفاده و فــرار کردم. 
بعــد از چنــد متر ناگهان به ســه مــرد جوان رســیدم که 
کنار خیابان ایســتاده بودند. به سراغشــان رفتم و ماجرا 
را تعریــف کردم و آنها مرا به پلیس رســاندند. در حین 
فــرار تنها کاری که انجام دادم این بود که شــماره پالک 

خودرو را یادداشت کنم.
با شــکایت دختر جوان تحقیقات به دستور بازپرس 
شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت آغــاز 

کــه  درحالــی  شــد. 
ایــن  در  بررســی ها 
ادامــه  خصــوص 
کارآگاهــان  داشــت، 
اداره شانزدهم با دو 
شکایت دیگر مواجه 
از  قبــل  کــه  شــدند 
شکایت دختر جوان 
صــورت گرفتــه بود. 
کــه  آنجایــی  از  امــا 
پرونــده  شــاکی  دو 
موفــق نشــده بودند 
کاملــی  اطالعــات 
اختیــار  از متهــم در 
تیم مبارزه با جرایم 

جنایی قرار دهند، هویت متهم شناسایی نشده بود.
با اســتعالم شــماره پالکی که از سوی شاکی برداشته 
شــده بــود هویــت مالک خــودرو به دســت آمــد اما وی 
کــه مرد جوانی بــود در تحقیقــات عنوان کــرد خودرو را 
به صــورت قولنامــه ای به مــردی به نام شــایان فروخته 
دســتگیر  و  شناســایی  شــایان  ترتیــب  بدیــن  اســت.  
شــد. گرچــه مــرد 30 ســاله در تحقیقــات منکــر آزار و 
اذیت هایــش بود اما در مواجهه حضوری با شــاکی ها از 
ســوی آنها شناســایی شــد.این درحالی بود که آثار زخم 
روی گــوش متهــم دیــده شــد. بازپرس محمد حســین 
زارعی دســتور انتقال متهم را به اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهی پایتخت برای شناســایی سایر قربانیان احتمالی 

صادر کرد.

 گوش زخمی
راننده تبهکار  را لو داد

گــروه حــوادث/ کارگر اخراجــی مغازه فرش فروشــی 
برای انتقام از صاحب کارش نقشــه ربودن او را کشید 
اما وقتی پلیس را در تعقیب خود دید وی را رها کرد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، مدتی قبل 
زن جوانی به پلیس رفت و از ناپدید شــدن همسرش 

اشــکان  بــرادرش  همــراه  بــه  همســرم  داد:  خبــر 
فرش فروشــی در شــمال تهــران دارد.  شــب گذشــته 
همســرم مغــازه اش را به مقصد خانه تــرک کرده اما  

برنگشته است.
ë آدم ربایی شبانه

یافتــن  بــرای  تحقیقــات  جــوان  زن  شــکایت  بــا 
آرش- مــرد فــرش فــروش-  آغاز شــد. در نخســتین 
گام مأموران به ســراغ دوربین های مداربسته اطراف 
بازبینــی دوربین هــا  از  پــس  و  رفتــه  فــرش فروشــی 
مشــخص شــد به محــض اینکــه وی از مغــازه بیرون 
آمده و قصد ســوار شــدن بر خودرواش را داشــته مرد 
جوانی با تهدید اسلحه او را سوار خودرواش کرده و از 

محل متواری می شود .
با بدســت آمــدن تصویر مــرد آدم ربــا، تحقیقات 
برای شناسایی هویت او ادامه یافت و در بررسی های 
صورت گرفته مشــخص شــد متهم یکی از شــاگردان 

مغازه وی بوده که چندی قبل  اخراج شده است.
با شناسایی هویت آدم ربا به نام کامران، مأموران 
بازپــرس شــعبه نهــم  بــا هماهنگــی هــای قضایــی 
دادسرای امور جنایی پایتخت برای دستگیری کامران 
وارد عمــل شــدند. اما مرد جــوان از خانه اش متواری 
شــده بود و بــا این احتمــال که او به شهرســتان محل 
زادگاهــش رفتــه با نیابــت قضایــی راهی شهرســتان 

مورد نظر شدند.
همزمــان کامــران کــه متوجــه شــده بــود مأموران 

پلیس در تعقیب او هستند  آرش را رها کرد.
ë آدم ربایی مسلحانه

کامــران که از ایــن آدم ربایی به نتیجه ای نرســیده 
بــود، دوبــاره راهــی پایتخــت شــد. او ایــن بــار نقشــه 
ســرقت مســلحانه از اشــکان، برادر آرش را اجرا کرد. 
در حالــی که اســلحه ای در دســت داشــت وارد مغازه 
فرش فروشــی شد و با تهدید ســالح خودروی شاسی 

بلند اشــکان، پــول و طالهــا و مقداری از وســایل را به 
سرقت برد.

مرد جوان این بار با خودروی شاســی بلند اشــکان 
راهی زادگاهش شد.اما مأموران ایست پلیس در بین 
راه به او مشــکوک شــده و هنگامی که دســتور ایســت  
دادند، کامــران اقدام به فرار کرد. تعقیب و گریز آغاز 
شــد و در نهایــت مأمــوران با شــلیک چند تیــر هوایی 

موفق به دستگیری او شدند.
مأمــوران  بلنــد  شاســی  خــودروی  از  بازرســی  در 
عــالوه بــر اجناس ســرقتی اســلحه نیز داخــل خودرو 
کشــف کردند. بدین ترتیب مرد جوان به اداره آگاهی 
پایتخت منتقل شد و به آدم ربایی و سرقت مسلحانه 

اعتراف کرد.
کامــران در تحقیقــات گفــت: ســال ها اســت که در 
مغــازه ایــن دو بــرادر کار مــی کنم امــا با شــیوع کرونا 
و کســاد شــدن کار و کاســبی، اوضــاع کمــی بــد شــد و 
درنهایــت آنهــا پــس از ســال ها مــرا بیــرون کردند.از 
ایــن ماجرا خیلی ناراحت شــدم و تصمیــم به انتقام 
گرفتــم. بــا اســلحه ای که از قبل داشــتم شــب حادثه 
به کمین آرش نشســتم. وقتی  مغــازه را تعطیل کرد 
با تهدید اســلحه آرش را ســوار خودروام کرده و برای 
اینکه در مســیر کســی به ما شــک نکند او را بی هوش 
کــردم و به راه افتادیم. زمانی که به شهرســتان محل 
زادگاهــم رســیدم او را در اتاقی حبس کردم من فقط 
می خواســتم از او انتقام بگیرم  که باخبر شدم ماجرا 

لو رفته و از ترس او را رها کردم.
او ادامــه داد: وقتــی آرش را آزاد کــردم ایــن بار به 
سراغ برادرش اشــکان رفتم تا سرقت کنم اما باز هم 

ناکام ماندم.
اختیــار  در  متهــم  ســهرابی  بازپــرس  دســتور  بــه 
کارآگاهــان اداره آگاهــی قرار داده شــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد . 

طوفان »سروجا«  استرالیا را درنوردید
گرمســیری  طوفــان  وقــوع  بــا 
موســوم به »ســروجا« در استرالیا 
بــه چندین ســاختمان خســارت 
وارد و بــرق ده هــا هــزار مشــترک 
قطع شد. به  گزارش اسکای نیوز، 
وقــوع طوفــان موجب شــد ده ها 
هزار نفر از ساکنان سواحل غربی 
اســترالیا شب را در تاریکی سپری 

کنند و چندین واحد مســکونی  دچار خسارت شوند. بنابر اعالم مقامات محلی، 
طوفان گرمسیری سروجا به ۷0 درصد از ساختمان های منطقه ساحلی کالباری 
در اســترالیای غربی خسارت وارد کرده اســت. همچنین گفته شده که حدود 30 
درصد از خسارت ها چشمگیر است. وقوع این طوفان با وزش باد بسرعت بیش 
از 1۶0 کیلومتر در ســاعت همراه بوده و موجب شــده در مدت دو ســاعت بارش 
بیش از 10 ســانتیمتر باران گزارش شــود. تصاویر به دســت آمــده از محل حادثه 

حاکی از آن است که سقف منازل خسارت دیده و تیرهای برق سقوط کرده اند.

گروه حوادث / 
پسر جوانی که 
در اعتراض به 

میهمانی گرفتن 
مستأجرش وی را 

به قتل رسانده و به 
قصاص محکوم 

شده بود، پس از 
رضایت اولیای دم، 

از جنبه عمومی 
جرم محاکمه شد.

 ماجرای قتل مستأجر 
در میهمانی شبانه 

 مرگ موتور سوار 
در برخورد با اتوبوس

گروه حوادث / برخورد اتوبوس شــهری با راکب موتورسیکلت منجر 
بــه مرگ وی شــد. به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«،  ســاعت 
1۵:30 دقیقــه بعــد از ظهــر یکشــنبه در مســیر شــمال بــه جنــوب 
خیابــان کارگر بعــد از میدان قزوین یک دســتگاه اتوبوس شــرکت 
واحــد در خط ویژه اتوبوس در حــال حرکت بوده که به علت تجاوز 
به چپ از مســیر مجاز با یک دســتگاه موتورســیکلت که در مســیر 

جنوب به شمال در حال حرکت بوده از روبه رو تصادف کرد.
 پس از این برخورد شدید راننده موتورسیکلت به سمت راست 
خیابان پرتاب شــده و بر اثر برخورد ســرش با  آســفالت خیابان در 

دم جان باخت.
ســرهنگ احســان مؤمنی، رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور 
تهــران بزرگ  درباره ایــن خبر گفت:  با اعالم این حادثه بالفاصله 
تیم کارشناسی منطقه 11 پلیس راهور تهران بزرگ در محل حادثه 
حضور یافتند و ضمن ایمن ســازی محل  به بررســی علل و عوامل 
تصــادف پرداختند. وی در ادامه افزود: راننــدگان اتوبوس حتماً با 
ســرعت مطمئنه در خطوط ویژه تردد کنند تا در صورت مشــاهده 
هرگونــه خطــر بتوانند وســیله نقلیــه را کنتــرل نماینــد و همچنین 
راننــدگان موتورســیکلت در هنــگام رانندگــی حتمــاً از کاله ایمنــی 
اســتفاده کننــد تا شــاهد وقوع چنین حوادث دلخراشــی در ســطح 

معابر شهر تهران نباشیم.

انتقام عجیب کارگر اخراجی از 2 برادر فرش فروش

 شکار تمساحی 
که 5 سگ را خورده بود

متــری   3.5 پیکــر  غــول  تمســاح  یــک  شــکار  بــا 
شکارچیان از درون معده این حیوان، بقایای قالده 

5 سگ گم شده را یافتند.
بــه  گزارش میرر، صاحب این ســگ ها در کارولینای 
جنوبی امریکا پس از صید این تمســاح بیان کرد که 
مدت 20 ســال از گم شــدن 5 ســگش می گذرد ،اما 
اکنون بقایای قالده شــان را درون شکم این تمساح 
یافته است. تمساح به تخمین شکارچیان بین 50تا 
۷0 ســال سن داشته و توســط شکارچی ماهر »مک 
نیلی« شــکار شــده اســت. ایــن شــکارچی می گوید 

درون معده این حیوان اشــیای مختلفی  پیدا کرده ایم که به نظر می رســد حیوان هنگام گرسنگی و پرسه 
زدن در نزدیکی رودخانه بلعیده اســت؛ در میان وســایل پیدا شــده ژاکت، یک شمع، تعداد زیادی پوسته 
الک پشت و چند چنگال دیده می شود. »نیلی« می گوید ما ساالنه تعدادی از تمساح ها را شکار می کنیم 

تا از گوشتش سوسیس و کالباس تهیه کنیم.

 پلیس انگلیس 
در جست و جوی مرد ایرانی

پلیس اسکاتلندیارد بریتانیا درجست و جوی 
مردی ایرانی اســت که پــس  از قتل یک مرد 
میانســال متــواری شــده اســت. به  گــزارش 
دیلــی میل، این متهم 3۷ ســاله کــه ایمان 
نــام دارد بــه جــرم قتل مــردی 50 ســاله در 
منطقه »ســنت لئوناردز« در خانه اش تحت 
تعقیــب اســت. مأمــوران پلیس ساســکس 
انگلیــس بــر ایــن باورند کــه قاتــل از قبل با 
قربانی اش آشــنایی داشته و او را بعد از یک 
درگیــری بــه قتــل رســانده و گریخته اســت. 
سخنگوی پلیس بیان کرد: ما درحال حاضر 
نمی توانیــم جزئیــات بیشــتری را در ارتباط 
بــا این پرونده عنوان کنیم امــا باید گفت که 

تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
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 شکایت وزارت ارتباطات 

 از اپراتورهایی که در »کالب هاوس« 

اختالل ایجاد کردند
بــا پایــان اولتیماتــوم ۲۴ ســاعته وزارت ارتباطــات به 
اپراتورهــای همــراه اول، ایرانســل و مخابــرات بــرای 
کالب  اجتماعــی  شــبکه  در  عمــدی  اختــالل  ایجــاد 
هاوس، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

از این اپراتورها شکایت کرد.
بــه گــزارش »ایــران«، شــکایت ســازمان تنظیــم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( روز گذشــته  
بــا موضــوع اختــالل عمــدی اپراتورهــای مذکــور در 
ســامانه های رایانه ای و مخابراتی و با اســتناد به ماده 
۷۳۷ قانون مجازات اســالمی به دادسرای عمومی و 
انقالب تهران تسلیم شد. براساس ماده ۷۳۷ قانون 
مجازات اســالمی ایجاد هرگونــه اختالل در ارتباطات 

کشور جرم تلقی می شود.

 کاربران ایرانی به طور متوسط 

۵۶ دقیقه در روز بازی می کنند

۲0 درصــد از بازیکنان بازی هــای رایانه ای در ایران که 
جمعیتــی بالغ بــر ۶ میلیون و ۵00 هزار نفر هســتند، 
از پلتفــرم رایانه برای بازی اســتفاده می کنند و به طور 
متوسط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی می کنند.

به گزارش ایسنا، نتایج گزارشی که با عنوان »نمای 
نزدیــک ۱۳۹۸- پلتفرم رایانه: رســوخ« منتشــر شــده 
اســت، نشــان می دهد متوســط ســنی بازیکنان رایانه 
تقریباً ۲۳ ســال اســت و سه ژانر ورزشــی، تیراندازی و 
اکشــن ماجرایــی از ژانرهای پرطرفدار میــان بازیکنان 
پلتفــرم رایانــه در ایران اســت. بازیکنــان رایانه به طور 
متوســط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی می کنند 

و ۲۱ درصد آنها هر روز بازی می کنند.
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
تعــداد بازیکنان رایانــه ای مرد با ۸۵ درصد، نســبت 
بــه بازیکنــان رایانــه ای زن بــا ۱۵ درصد ســهم خیلی 
بیشــتری را به خــود اختصاص داده انــد. ضمن اینکه 
۳۱ درصــد از بازیکنــان رایانــه به صــورت آنالین بازی 

می کنند.

۲0۲0 یکی از پرآشــوب ترین سال های تاریخ جهان بود 
چراکه کووید۱۹دنیا را فــرا گرفت و عماًل زندگی روزمره 
وعــادی مــردم جهــان را مختل کــرد و اقتصــاد جهان 
آســیب جدی دید. اما حتی شیوع کرونا نتوانست عزم 
چیــن را بــرای پیشــبرد آنچــه رهبرانش هســته اصلی 
فناوری برای آینده کشور دانسته اند، سست کند و چین 
حــاال به یک قــدرت بالمنــازع در عرصــه نوظهورترین 
تکنولوژی جهان یعنی فناوری »بالکچین« تبدیل شده 

و روسیه و امریکا را عقب رانده است.
ë بالکچین«، برگ برنده چین«

وقتی دولت چین در ســال ۲0۱۷ قویــاً با هرگونه ارز 
دیجیتــال در این کشــور مخالفــت و آن را ممنوع اعالم 
کرد، آینده تکنولوژی بالکچین در دومین اقتصاد بزرگ 
جهــان چنــدان روشــن به نظــر نمی رســید اما بــا عزم 
جدی رئیس جمهوری این کشــور برای توسعه فناوری 
بالکچین از اوایل سال ۲0۲0 و همزمان با شیوع کرونا در 
جهان، ورق برگشت. حاال دیگر چین اینترنت بالکچین 
با نام شبکه سرویس بالکچین)BSN( را راه اندازی کرده 
که نخســتین شبکه بالکچین جهان زیر نظر یک دولت 
مرکزی محسوب می شود و گروه های دولتی، بانک ها و 

کمپانی های فناوری از این سرویس بهره می گیرند.
ترامــپ،  دونالــد  کــه  دردســرهایی  وجــود  بــا 
رئیس جمهوری پیشین امریکا برای توسعه فناوری های 
چینی ازجمله 5G در دنیا ایجاد کرد اما به نظر می رسد 
چین قصد دارد با توســعه بالکچین و پیشــتازی در این 
زمینــه، تالفی کند. BSN یک اکوسیســتم و زیرســاخت 
شــبکه جهانــی اســت کــه توســط چیــن ابــداع شــده و 
می توانــد آن را کنتــرل کنــد کــه ایــن موضــوع امریکا را 
برآشــفته تــا جایی که بیل فوســتر از اعضــای کنگره که 
تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی نیز دارد دستیابی چین به 

این شبکه را مخرب می داند.
 BSN درســت مانند سیســتم عامــل عمل می کند 
که کاربــران می تواننــد از برنامه هــای موجود بالکچین 
بهــره بگیرند یا ابزارهای شــخصی خود را بر این بســتر 
بسازند بدون این که نیازی باشد ساختار را از اول ایجاد 
کنند. گفته می شــود BSN کمک می کنــد تا هزینه های 
کارهــای تجــاری بــر پایه بالکچین تــا ۸0 درصــد پایین 
بیاید. چین ســال گذشــته در ۱00 شــهر این کشور شبکه 

ملی بالکچین را راه اندازی کرد و در حال حاضر فناوری 
بالکچین را به موازات سایر تکنولوژی های برتر از جمله 
سیســتم محاسبات ابری، هوش مصنوعی و همچنین 
اینترنت اشیا به کار می گیرد و جریان گردش اطالعات 

را مدیریت خواهد کرد.
همچنین طبق مطالعه محققان مؤسسه تحقیقی 
Bridge Market، فنــاوری بالکچیــن از ســال ۲0۲۱ تــا 
۲0۲۸ رشــد چشــمگیری خواهــد داشــت و نــرخ رشــد 
مرکــب ســاالنه)CAGR(آن بــه حــدود ۷۹.50 درصد 
خواهــد رســید. افزایش نیــاز به شــفافیت زنجیره های 
تأمین، زمینه ســاز توســعه بالکچین در بازارهای تولید 

خواهد بود.
ë نخستین ارز دیجیتال دولتی جهان

ارزهــای  از  جــدا  نمی تــوان  را  بالکچیــن  فنــاوری   
دیجیتال دانســت. در ســال ۲0۲0 تجــارت ارز دیجیتال 
چین از رشــد قابل مالحظه ای برخوردار شد به گونه ای 
کــه چیــن بزرگ تریــن تولیدکننــده بیــت کوین و ســایر 
ارزهای دیجیتال است و طبق نقشه ماینینگ دانشگاه 
کمبریــج، ماینرهای چینی حــدود 6۹.۳ درصد از بیت 

کوین جهان را استخراج می کنند.
هزارســال قبل وقتی معنای پول در ســکه خالصه 
می شــد، چین کشوری بود که پول کاغذی را ابداع کرد 
و حاال هــم دولت چین به دنبال توســعه ارز دیجیتال 
ویــژه خــود یعنــی یــوان دیجیتــال )DCEP( اســت تا 
امریکا را به چالش بکشد. هرچند پیش از این نیز پول 
به صــورت آنالیــن و از طریق اپلیکیشــن های مختلف 
جابــه جا می شــد امــا حــاال چین به طــور قانونــی این 
انتقــال پــول را بــه کدهــای کامپیوتــری و ارز دیجیتال 
تبدیــل کــرده اســت. DCEP نخســتین ارز دیجیتــال 
دولتی جهان محســوب می شــود که توسط یک بانک 
مرکزی تولید شده و گفته می شود قرار است به سلطه 
دالر امریکا پایان دهد تا جایی که »پیتر تیل« بنیانگذار 
کمپانی Paypal از توســعه ارزهــای دیجیتال در چین 
نگران است و تالش چین برای راه اندازی ارز دیجیتال 

دولتی را تمامیت خواهی می داند.
ë 3.0 دستیابی چین به بالکچین

بــا توجه بــه تالش هــای بی وقفــه چین در توســعه 
فنــاوری بالکچیــن، مؤسســات پژوهشــی مختلــف بــه 
تحلیل این موضوع پرداخته اند که یکی از آنها کمپانی 
پژوهشی »فارستر« است. این مؤسسه پژوهشی، تحقیق 
جامعی در مورد پذیرش بالکچین در چین داشته و در 

نتیجه تحقیق خود آورده است: در 6 ماه گذشته سرمایه 
گذاری های استراتژیک در تحول دیجیتال توسط دولت 
چین، میزان پذیرش فناوری بالکچین را در شرکت ها و 

همچنین فروشندگان افزایش داده است.
طبــق ایــن گــزارش، چیــن در حــال ورود بــه عصر 
بالکچیــن ۳.0 اســت. در دهه گذشــته، بــازار بالکچین 
دو دوره پیشــرفت داشــته اســت کــه در بالکچیــن ۱.0 
شــرکت های پیشگام بیشــتر روی برنامه های کاربردی 
ارز دیجیتال تمرکز داشتند. در بالکچین ۲.0، بنگاه های 
اقتصــادی و فروشــندگان بــا اســتفاده از فناوری هــای 
بالکچیــن ارزش کســب و کار خــود را بــاال بردنــد. اما از 
ماه هــای پایانــی ســال ۲0۱۹ و اوایــل ۲0۲0، همزمــان 
بــا شــیوع کرونا بنابــر اولویت بنــدی دولت، مشــتریان 
سازمانی و رهبران فناوری، بازار چین به عصر بالکچین 
۳.0 ســوق داده شــده اســت یعنی زمانی کــه پذیرش 

بالکچین در همه جهان شتاب می گیرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: امــروزه کمپانی های 
 Ant ،مطــرح چینی از جملــه هــوآوی، بایدو، تنســنت
و   Group، Neusoft، OneConnect، PeerSafe
ســرمایه گذاری  بالکچیــن  فناوری هــای  در   WeBank
قابــل توجهی داشــته اند چراکه این تکنولــوژی در حال 
ایجاد مدل های جدید تجاری در اکوسیســتم دیجیتال 
در تمام صنایع از جمله بانکداری، بیمه، مراقبت های 
بهداشتی، انرژی، تولید، خرده فروشی، ارتباطات از راه 

دور و تدارکات است.

ë بیشترین ثبت اختراع بالکچین در چین
 یکی از شواهدی که مؤسسات پژوهشی، آن را دلیلی 
برای پیشــتازی چین در زمینه بالکچیــن می دانند، این 
اســت که در ســال ۲0۲0 بیشــترین تعداد ثبت اختراع 
در حوزه بالکچین در جهان به چین اختصاص داشــته 
اســت و تاکنــون این فناوری در زمینه هــای فناوری های 
مالی، اینترنت اشــیا)IOT(، ثبت نــام دامنه، مدیریت 

زنجیره تأمین و مالکیت دیجیتال و... به کار رفته است.
طبــق آمــار دانشــگاه چینهــوا در پکــن، در فاصلــه 
ماه های ژانویه تا اکتبر ســال ۲0۲0 حــدود 4 هزار و 4۳5 
درخواســت ثبــت اختــراع در زمینــه بالکچیــن توســط 
شــرکت های چینــی ارائــه شــده کــه ۲00 درخواســت از 
شــرکت علی بابا بوده اســت. ایــن رقم ۱0 برابر بیشــتر 
از رقمی اســت کــه کمپانی امریکایــی IBM در این بازه 

زمانی درخواست داده است.
یکــی از اختراع های IBM که در پایــان ۲0۲0 گواهی 
ثبت اختراع را دریافت کرد،»پروتکل توافقی بالکچین 
برای صنعت گیم« است که برای مدیریت تراکنش های 
مالی بازی هایی با تعداد گیمر باال از جمله فورتنایت و 
Call of Duty مورد استفاده قرار می گیرد. جالب است 
بدانید این گزارش نشــان می دهــد ۳5 کمپانی مطرح 
از جمله مایکروســافت، والمارت، مســترکارد، سونی و 
اینتل تا ماه مارس ۲0۲0 )اســفند ۹۸ ( در مجموع تنها 
۲۱۲ درخواســت ثبــت اختراع ارائه دادنــد. درمیان این 
شرکت ها مســترکارد با 45 درخواســت در رده نخست 

قــرار گرفته و تالش دارد تا عالوه بر ایجاد شــفافیت در 
تراکنش هــای مالــی جهانــی، آن را با کمــک بالکچین 
نوآورانه تــر و راحت تر کند. پس از مســترکارد هم نوکیا، 
اینتــل و اوراکل به ترتیب با ۱۳، ۱۲ و ۹ درخواســت ثبت 

اختراع مرتبط با بالکچین قرار گرفتند.
امــا تنهــا موضــوع ثبت اختراع نیســت که نشــان از 
پیشــتازی چین در زمینه بالکچین دارد. افزایش میزان 
ســرمایه گذاری هم یکــی از ابعــاد این ماجرا به شــمار 
مــی رود. تنســنت یکــی از کمپانی های فنــاوری مطرح 
چینی در سال ۲0۲0 در قالب یک برنامه 5 ساله متعهد 
شد ۷0میلیارد دالر در فناوری هایی همچون بالکچین، 
هــوش  نیــز  و  ســایبری  امنیــت  ابــری،  سیســتم های 
مصنوعی ســرمایه گذاری کند و البته مشــخص نیست 

چه میزان از این رقم به بالکچین اختصاص دارد.
از سوی دیگر حمایت همه جانبه از کمپانی هایی که 
می خواهند به این عرصه وارد شــوند هم در پیشــتازی 
چین تأثیری شــگرف داشته اســت. به دنبال استراتژی 
تشویقی رئیس جمهوری چین برای ترغیب شرکت های 
فنــاوری چینی به اجرای پروژه های مرتبط با بالکچین، 
این صنعت در ســال ۲0۲0 توســعه چشمگیری یافت 
و ســرمایه گذاری هایــی صــورت گرفت تــا کمپانی های 

کوچک نیز بتوانند به این پروژه ها بپیوندند.
 کمپانی های کوچک و محلی که توان سرمایه گذاری 
در زمینه بالکچین را ندارند از مزایای بنیاد سرمایه گذاری 
۱.6میلیــارد دالری که برای اســتارتاپ ها در نظر گرفته 
شــده اســتفاده می کنند تا طرح هــای ابتــکاری خود در 
این زمینه را به ثمر برسانند. بیشتر سرمایه گذاری مورد 
نیــاز بنیــاد نــوآوری XiongAn Global Blockchain از 
شهر توریستی هانگژو تأمین شــده است و استارتاپ ها 
می توانند برای رسیدن به اهداف خود از امکانات پارک 
صنعت بالکچین واقع در هانگژو نیز استفاده کنند. این 
شــهر تاکنون از نظر نوآوری و فناوری حمایت بســیاری 
داشــته و یکی از موفق ترین کمپانی هایی که با حمایت 
این شــهر به غول دنیای فناوری تبدیل شد می توان به 

علی بابا اشاره کرد.
همچنیــن با توجه بــه این که انتظار مــی رود تقاضا 
بــرای نیــروی کار متبحــر در حــوزه بالکچیــن در آینــده 
افزایش یابد، این کشــور برنامه هــای تحصیلی ویژه ای 
دارد و بــرای نخســتین بــار رشــته بالکچیــن در یکــی از 
دانشــگاه های این کشــور تدریس می شــود تا نیروی کار 

مورد نیاز تربیت شود.

چین با عقب راندن امریکا و روسیه  پیشتاز »بالکچین« شد
در آشوب کرونا

میترا جلیلی
خبرنگار 
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گاتزتا دلو اسپورت )ایتالیا(
از  پــس  اینتــر  ســرمربی  کونتــه  آنتونیــو 
برتــری 1-0 تیمــش مقابــل کالیــاری در 
هفته ســی ام ســری A و بوســه بر اشــرف 
حکیمــی، بازیکنانــش را ســتود و گفــت 
هــم  آتــش  در  را  خــودش  آنهــا  بــرای 
می انــدازد. ایــن روزنامه هم با اشــاره به 
ایــن صحبت کونته، صحبــت او مبنی بر 
اینکــه »خــدا حافظ شــان باشــد« را روی 

جلد خود برد.

گاردین اسپورت )انگلیس(
 اوله گنار سولسشر سرمربی منچستریونایتد 
مقابــل  تیمــش   1-3 برتــری  از  بعــد 
تاتنهــام در هفته ســی و یکــم لیگ برتر 
جزیــره، بــه این موضــوع اشــاره کرد که 
دلیل خشــم و عصبانیــت ژوزه مورینیو 
ســرمربی تاتنهــام پــس از ایــن بــازی را 
نمی دانــد. این روزنامه هــم درباره این 
بازی تیتر »متصل  به پســر« را برای برد 

شیاطین سرخ برگزید.

مارکا )اسپانیا(
اتلتیکــو مادریــد در هفته ســی ام اللیگا 
مقابل رئال بتیس با تساوی 1-1 متوقف 
شــد ولــی بــا ایــن حــال شــاگردان دیگو 
ســیمئونه ماننــد رئال مادریــد کــه دوم 
اســت و بارسلونا که ال کالسیکو را باخته 
و در رده ســوم جدول قرار دارد، امیدوار 
هســتند.  قهرمانــی  و  صدرنشــینی  بــه 
شــرایطی که این روزنامــه آن را »چنگ 

زدن به صدر« نامیده است.
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یک ایران دنبال جام
لیگ قهرمانان آسیا 2021 از فردا آغاز می شود

تفتیان: مجبور می شدم پابرهنه می دویدم
حســن تفتیان، دونده کشــورمان روز یکشــنبه در دوی 100 متر مسابقات 
بین المللــی جــام امام رضــا )ع( زمان 10.۴۷ ثانیه را ثبــت کرد و پس از 
دونــده عراقــی در جایگاه دوم قرار گرفــت اما نکته قابــل توجه دزدیده 
شــدن کفش های این دونده المپیکی قبل از مسابقه بود. تفتیان در این 

خصــوص بــه ایســنا گفــت: »اتفاق 
نــادری افتــاد و قبــل از مســابقه هر 
چه تــالش کــردم، کفش هایم پیدا 
نشــدند. از بلندگــوی ورزشــگاه هم 
اعــالم کردنــد کســی کــه اشــتباهی 
کفش ها را برداشــته، پس بدهد اما 
نیامــد. مجبور شــدم بــا کفش های 
۸00 متــر بــدوم که بزرگ تــر بودند 

و در خــط شــروع و پایــان تعادلــم را بــه هــم زدند. استرســی کــه قبل از 
مسابقه به من وارد شد و داستان کفش ها اتفاقی عجیب بود اما دوست 
داشــتم هر طور که شــده مسابقه بدهم. اگر کفشــی هم پیدا نمی شد به 
خاطر کســانی که آمده بودند و من را تشــویق می کردند، شــاید پابرهنه 
می دویدم.« او افزود: »100 درصد عملکرد ما روی کفش هایمان است، 
مخصوصًا دوی سرعت که صدم ثانیه اهمیت دارد. با همه این شرایط 
10.۴۷ ثانیــه زمان بدی نبود. به هر حال اتفاقی بود که افتاد. متأســفانه  
کفش ها در مرحله بازرســی از کیفم بیرون افتاده بودند. قبل از مســابقه 
دیدم که نیســتند و به محل بازرسی برگشــتم. دوستان بازرسی کفش ها 
را در محلــی که دســتگاه ایکس ری قرار دارد، گذاشــته بودند تا صاحب 
اصلی بیاید و تحویل بگیرد اما مثل این که قبل از من، کسی رفته و گفته 

بود کفش ها برای خودش است.«

سردار آزمون: آقای گلی نه، سومین قهرمانی 
پیاپی را می خواهم

تیــم فوتبــال زنیــت مدافــع عنوان 
قهرمانــی در چارچــوب مســابقات 
برتــر  لیــگ  بیســت وپنجم  هفتــه 
روســیه، یک شــنبه شــب بــا دو گل 
ســردار آزمــون ســوچی را ۲ بــر یک 
شکســت داد تا بــه قهرمانی در این 
فصــل لیگ برتــر روســیه نزدیک تر 
شود. سردار در این دیدار هر دو گل 

خــود را با ضربه ســر به ثمر رســاند و بعد از این دیــدار به عنوان بهترین 
بازیکــن زمین انتخاب شــد. مهاجــم تیم ملی فوتبــال در خصوص این 
دیــدار به ســایت باشــگاه زنیت گفــت: »در فوتبــال هر اتفاقــی می تواند 
بیفتــد. بعضــی اوقــات بــه ســمت دروازه خالی ضربــه می زنیــد و توپ 
از دســت مــی رود و گاهی هر ضربه شــما بــه یک پــاس گل و گل تبدیل 
می شــود. این مســأله اصلی نیســت - نکته اصلی این اســت که بازیکن 
همچنان به خودش، به بازی و شــانس خود اعتقاد داشته باشد و به کار 
خــود ادامه دهــد.« او در خصوص شــانس اول آقای گلی بیان داشــت: 
»قهرمانی تیم برای من از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت، تا سومین 
عنوان قهرمانی متوالی را کســب کنیم و اصاًل مهم نیســت که چه کسی 

بهترین گلزن شود. مهم ترین چیز قهرمانی است.«

حامــد جیــرودی / رقابت هــای فوتبــال 
لیــگ قهرمانــان آســیا فصــل ۲0۲1 از 
فردا )چهارشــنبه( به صورت رســمی با 
انجــام بازی هــای مرحله گروهــی آغاز 
می شود تا تنور بازی های باشگاهی قاره 
کهن دوباره روشن شــود. مسابقاتی که 
از ســال 1۹۶۷ بــا نام جام باشــگاه های 
آســیا آغــاز شــد و در فصــل ۲00۲−3 
بــا الگوبــرداری از لیگ قهرمانــان اروپا 
به عنــوان ادامــه لیــگ قهرمانان آســیا 
معرفــی شــد. در لیگ قهرمانان آســیا، 
یــک تــا ۴ تیم برتــر هر کشــور بســته به 
و  دارد  حضــور  کشــور  هــر  رتبه بنــدی 
تعــداد تیم ها بــه فراخــور آن می تواند 
افزایش یا کاهش یابد. از ســال ۲00۹ به 
بعد، قهرمان رقابت ها دیگر نتوانســت 
به صورت مســتقیم ســهمیه سال بعد 
رقابت ها را به دســت آورد ولی قهرمان 
لیگ قهرمانان، سهمیه حضور در جام 
باشگاه های جهان را به دست می آورد. 
تیم های کره ای با 1۲ قهرمانی، ژاپنی ها 
عربســتانی  تیم هــای  قهرمانــی،  بــا ۷ 
بــا  ایرانــی  بــا ۵ قهرمانــی و تیم هــای 
بــار و پــاس  3 قهرمانــی )اســتقالل ۲ 
یــک بــار( بیشــترین قهرمانــی در لیگ 
قهرمانــان آســیا را داشــته اند. هاپوئــل 
قهرمــان  اولیــن  صهیونیســتی  رژیــم 
جــام باشــگاه های آســیا در ســال 1۹۶۷ 
بــود. این تیم در ســال 1۹۷0 بــاز هم به 
فینال رســید ولی با نتیجه ۲-1 مغلوب 
تــاج تهــران )اســتقالل ایــران( شــد. در 

آخرین دوره این رقابت ها نیز که فینال 
آن ۲۹ آذر 13۹۹ در قطــر برگــزار شــد، 
پرســپولیس ایــران و اولســان هیوندای 
کره جنوبــی بــه مصاف هم رفتنــد که با 
برتری ۲-1 نماینده کره به اتمام رسید. 
بــه این ترتیب از آخریــن قهرمانی یک 
تیــم ایرانی کــه پــاس بــوده و در فصل 
1۹۹۲ بــه قهرمانــی رســیده، حــدود ۲۹ 
ســال می گــذرد و حــاال تمــام تیم هــای 
ایرانی و هواداران آنها تشنه کسب جام 
هستند. الهالل عربستان با 3 قهرمانی 
و 4 نایــب قهرمانــی پرافتخارترین تیم 
این رقابت ها محسوب می شود. گفتنی 
اســت مرحلــه پلی اف لیــگ قهرمانان 
آسیا، چهارشنبه و شــنبه گذشته برگزار 
شــد و تیم هــای آجــی ام کا ازبکســتان، 
الوحده امــارات، نیروی هوایــی عراق و 
فــوالد ایــران با عبور از حریفــان خود به 
مرحلــه گروهــی راه پیــدا کردنــد تا 33 
تیــم حاضــر در گروه هــای ده گانــه این 
فصل به صورت کامل مشــخص شوند. 
البتــه در ایــن دوره از لیــگ قهرمانــان 
آســیا، متأســفانه بــه تیم هــای ایرانــی 
در  پرســپولیس  و  نشــد  داده  میزبانــی 
هنــد، اســتقالل و فــوالد در عربســتان و 
تراکتــور در امارات بایــد بازی های خود 

در مرحله گروهی را برگزار کنند.
ë تراکتور در پی صعود و موفقیت

لیــگ قهرمانــان آســیا   B گــروه در 
پاختاکــور  کنــار  در  ایــران  تراکتــور 
ازبکســتان، شــارجه امــارات و نیــروی 

هوایی عراق حضور دارند. سرخپوشان 
تبریزی که با قهرمانی در فصل گذشته 
راه  رقابت هــا  ایــن  بــه  حذفــی  جــام 
یافته انــد، ششــمین دوره حضــور خود 
در ایــن مســابقات را تجربــه می کننــد. 
تراکتــور بــه جــز یــک بــار کــه در فصل 
۲016 بــه مرحلــه یــک هشــتم نهایــی 
لیــگ قهرمانان آســیا صعود کــرد، در 
ســایر دوره هــا از مرحلــه گروهــی بــاال 
بایــد دیــد شــاگردان  نیامــده اســت و 
چــه  فصــل  ایــن  در  خطیبــی  رســول 

نتایجی را کسب می کنند.

ë استقالل پرافتخارترین تیم ایران
بایــد  ایــران  اســتقالل   C گــروه  در 
بــا االهلــی عربســتان، الدحیــل قطــر و 
الشــرطه عراق بازی کند که گروه بسیار 
ســختی به شــمار مــی رود و گــروه مرگ 
نامیده شــده اســت. بــا این حــال، آبی 
تیــم  پرافتخارتریــن  پایتخــت  پوشــان 
ایرانــی ایــن رقابت هــا هســتند کــه با ۲ 
قهرمانــی و ۲ نایــب قهرمانی ســومین 
تیم پرافتخار قاره نیز به شمار می روند. 
اســتقاللی ها فصــل گذشــته تــا مرحله 
یــک هشــتم نهایــی هــم پیــش رفتنــد 

ولی بــا شکســت برابر پاختاکــور حذف 
شــدند ولــی شــاگردان فرهــاد مجیدی 
امیدوارنــد در این فصل نتایج خوبی را 
کســب کننــد. نکته جالــب در خصوص 
مجیــدی این اســت کــه او به عنــوان یار 
کمکی العین امارات در فصل ۲00۲-3 
به قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا رسید 
و حاال می خواهد این افتخار را در قامت 

سرمربی کسب کند.
ë فوالد با نکونام می درخشد؟

بــا الســد  ایــران  در گــروه D فــوالد 
قطر، النصر عربستان و الوحدت اردن 

همگروه است. شــاگردان جواد نکونام 
بــا پیروزی پرگل 4-0 کــه مقابل العین 
به دســت آوردنــد، به مرحلــه گروهی 
رسیدند و نشان دادند که انگیزه زیادی 
بــرای موفقیت در این رقابت ها دارند. 
سرخپوشــان اهوازی تاکنون 3 دوره در 
لیگ قهرمانان آســیا حضور داشته اند 
و تنهــا در فصــل ۲013 بــه مرحله یک 
هشــتم نهایــی ایــن رقابت هــا صعــود 
کردند و حاال باید دید نکونام در اولین 
دوره مربیگــری اش در لیگ قهرمانان 
چــه نتایجــی را بــه فــوالد بــه ارمغــان 

می آورد.
ë پرسپولیس در جست و جوی قهرمانی

در گروه E پرســپولیس بایــد با الریان 
قطــر، الوحــده امــارات و گــوا هنــد دیدار 
کنــد. سرخپوشــان پایتخــت اگرچــه یک 
قهرمانــی در جــام برنــدگان جــام آســیا 
و یــک عنــوان نایــب قهرمانــی در ایــن 
در جــام  عنــوان ســومی  و 3  رقابت هــا 
هنــوز  ولــی  دارنــد  آســیا  باشــگاه های 
آســیا  قهرمانــان  لیــگ  قهرمانــی  بــه 
نرســیده اند. قرمزهــا در فصــل ۲01۸ بــا 
مربیگــری برانکو ایوانکوویــچ و در فصل 
گذشــته بــا هدایــت یحیــی گل محمدی 
بــه فینال صعود کردند ولی دست شــان 
از رســیدن به جام کوتاه مانــد تا با وجود 
عملکــرد موفــق در چنــد فصــل اخیــر، 
تنهــا ۲ عنــوان نایــب قهرمانــی در لیگ 
قهرمانان داشته باشند و باید دید آنها در 
این فصل به هدف خود می رسند یا خیر.

تست کرونای استقاللی ها در عربستان منفی شد
روز یکشــنبه و بــه محــض ورود مجموعــه تیــم اســتقالل بــه هتل محل 
اقامت خود در جده، از تمامی اعضای این تیم تســت کرونا گرفته شــد 
که با اعالم جواب این تســت ها مشــخص شد هیچ یک از مجموعه تیم 
استقالل مبتال به کرونا نیست. در همین راستا، مجموعه استقالل بدون 
هیــچ مشــکلی در هتل محــل اقامت خــود صبحانه را صرف کــرد. تیم 
فوتبال اســتقالل در اولیــن دیدار خود بامداد جمعــه به مصاف االهلی 

عربستان می رود.

ابراهیم صادقی از هدایت سایپا کناره گیری کرد
بعد از نتایج ضعیف تیم فوتبال ســایپا، ابراهیم صادقی از هدایت این 
تیم کناره گیری و استعفا کرد. سایپا در ۸ هفته اخیر تنها موفق به کسب 
۲ امتیاز شــده بود، ضمن آنکه این تیم با شکســت مقابل نســاجی هم 
از گردونــه رقابت هــای جــام حذفی حذف شــد. این تیــم در پایان هفته 

بیستم با 1۸ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

حکم تخلیه منزل سید مهدی رحمتی صادر شد!
مهــدی رحمتــی در ابتدای ایــن فصل با قــراردادی به عنوان ســرمربی 
تیم پدیده انتخاب شــد و این مربی در قرارداد خود با باشــگاه مشــهدی 
خواســتار یک دســتگاه آپارتمــان برای ســکونت خود و خانــواده اش در 
مشــهد شــد که ایــن موضوع مــورد موافقت حمیــداوی قــرار گرفت. به 
گزارش فارس، با گذشــت چند ماه از سکونت سرمربی پدیده در مشهد 
حکــم تخلیــه منــزل وی صــادر شــده زیرا اجــاره بهــای این ســاختمان 
پرداخت نشده است. با وجود این، بدهی توسط رحمتی پرداخت شده 
اما مالک ساختمان از وی خواسته تا منزلش را تخلیه کند. این موضوع 
باعث دردســر ســرمربی پدیــده شــده و او هم این مســأله را به باشــگاه 
پدیده اعالم کرده اســت. این در شــرایطی اســت که باشــگاه پدیده این 
روزها زیر نظر هیأت فوتبال اســتان خراســان اداره می  شود و این باشگاه 

از مالک قبلی با دستور قضایی گرفته شده است.

تسویه بدهی فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی
حمید ســوریان، نایب رئیس فدراســیون کشتی با اشــاره به این موضوع 
که بدهی فدراســیون کشتی به اتحادیه جهانی تسویه شده است، گفت: 
»فدراســیون کشــتی مبلغ ۲5۸ هزار فرانک ســوئیس بابت حق حضور 
در مســابقات، )الیســنس نفرات شــرکت کننده( و برگــزاری رقابت های 
بین المللی به اتحادیه جهانی کشتی بدهکار بود و با توجه به مخاطراتی 
که این بدهی به دنبال داشت در پی آن برآمدیم که هرچه زودتر بدهی 
خود را پرداخت کنیم. با توجه به تصمیم فدراسیون مبنی بر تسویه این 
بدهی ها با اتحادیه جهانی قبل از رقابت های گزینشی المپیک، آخرین 
مرحلــه از قســط بدهی فدراســیون، توســط نماینــده کشــورمان پیش از 
برگزاری رقابت های گزینشی المپیک در قزاقستان پرداخت شد. بر این 
اساس بدهی های فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی کشتی که بیش از 

۷ میلیار تومان بود، به صورت کامل تسویه شد.«

ناکامی عباس جدیدی در انتخابات شورای کشتی آسیا
انتخابات شــورای کشــتی آســیا برای مشخص شــدن ۷ عضو این شورا، 
ظهــر دیــروز در شــهر آلماتــی قزاقســتان برگزار شــد و در پایــان مجمع 
شــورای کشــتی آســیا، نماینــدگان کشــورهای قزاقســتان، کره جنوبــی و 
مغولســتان بــه ترتیب به عنوان رئیــس، نایب رئیس و دبیــرکل انتخاب 
شدند. عباس جدیدی گزینه ایران برای به دست گرفتن پست دبیرکلی 

شورای کشتی آسیا بود که نتوانست در انتخابات به پیروزی برسد.

گروه ورزشــی/میزبانی ضعیــف هند در 
گروه E لیگ قهرمانان آســیا دردسرهای 
زیــادی برای پرســپولیس به وجود آورده 
اســت. سرخپوشــان پــس از یــک ســفر 
پرماجــرا بعــد از اینکــه بــه گوا رســیدند 
بالفاصله منتظر شــدند تا از آنها تســت 
کرونا گرفته شــود امــا در اقدامی عجیب 
فقط یک نفر برای انجام تست از کاروان 
پرســپولیس در محــل مــورد نظر حاضر 
شــده بــود و به دلیــل همــان تــک نفــره 
بودن گرفتن تست از قرمزپوشان ایرانی 
طوالنــی شــد و همــان باعــث خســتگی 
کاروان  نهایــت  در  شــد.  تیــم  اعضــای 
در  خــود  اتاق هــای  راهــی  پرســپولیس 
هتل شــدند و در انتظار پاســخ تست ها. 
درحالــی که قــرار بود تا ســاعت دو بعد 
از ظهــر روز یکشــنبه جــواب آزمایش ها 
بیایــد امــا تأخیر در پاســخ به ســرخ ها تا 
پایــان روز باقــی ماند و هر بار مســئوالن 
برگزارکننده بازی ها در هند اعالم کردند 
که هنوز جواب ها آماده نیســت. از سوی 
دیگر مشــخص شــد در گوا که یک شــهر 
توریســتی اســت فقط یــک بیمارســتان 
وجــود دارد و آزمایشــگاه و یــا درمانــگاه 
دیگــری برای انجام تســت کرونــا وجود 
نــدارد. در واقع عالوه بر تیم های حاضر 

در گــوا بــرای برگــزاری لیــگ قهرمانــان 
آســیا، شــهروندان گوا برای کرونا باید به 
همان بیمارستان مراجعه کنند و به نظر 
می رســد بــا توجه به ایــن وضعیت، دیر 
اعالم شــدن جواب تســت تیم ها به این 
موضــوع ربــط دارد. به جز پرســپولیس 
کاروان الوحده و الریان نیز همین شرایط 
را دارنــد و آنهــا هم تــا زمانی که پاســخ 
تست هایشــان نیایــد نمی تواننــد بیرون 
از هتل بروند. در این شــرایط از یکشــنبه 
شــب شــایعاتی مبنــی بــر مثبت شــدن 
آزمایش کرونای چند نفر از اعضای تیم 
فوتبال پرسپولیس مطرح شد اما جواب 
تســت سرخپوشــان ایران بدون گزارش 
مثبــت پــس از 36 ســاعت تأخیر اعالم 
شــد. بر همین اســاس ابراهیم شکوری، 
باشــگاه پرســپولیس گفــت:  ســخنگوی 
پیش بینــی  کــه  همان طــور  »متأســفانه 
پیچیــده ای  شــرایط  بــا  می کردیــم، 
مواجــه هســتیم. قبل از شــروع ســفر به 
بابــت  رســمی  مکاتبــات  در  هــم  هنــد 
نگرانــی از میزبانی هند به کنفدراســیون 
از  جــدا  دادیــم.  هشــدار  آســیا  فوتبــال 
پیگیــری از داخــل هتــل محــل اقامــت، 
تماس هــای تلفنــی پیاپــی با مســئوالن 
برگزاری مســابقات و فدراســیون فوتبال 

هنــد و ایران داشــتیم و از شــب گذشــته 
و  دادیــم  ادامــه  را  رســمی  نامه نــگاری 
اعتراض شــدیدمان به ایــن وضعیت را 
اعالم کردیم. برای ادامه کارمان در هند، 
درخواســت بهبود شــرایط حرفه ای تری 
را داشــتیم و امیدواریــم هــر چــه زودتــر 
ایــن وضعیــت تغییــر کنــد.« همچنین 
در  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت 
ادامه گزارش ها برای معرفی ستاره های 
گروه های لیــگ قهرمانان به گروه پنجم 
رســید و وحید امیــری را به عنــوان مهره 
کــرد.  معرفــی  پرســپولیس  تأثیرگــذار 
ســایت AFC درباره این بازیکن نوشت: 

»وحید امیری وینگر پرســپولیس بعد از 
دســت دادن فینال ۲0۲0 مقابل اولسان 
هیونــدای کــره جنوبــی، دوبــاره بــه این 
رقابت هــا برگشــت. ایــن بازیکــن اکنون 
33 ســاله اســت و باتوجــه بــه تکنیکش 
در تیم گل محمدی، بازیکنی کلیدی به 
شــمار می آیــد و از هر دو جهــت دفاعی 
و هجومــی بــرای پرســپولیس اهمیــت 
یــک  گــزارش،  ایــن  پایــان  در  دارد.« 
نظرســنجی گذاشــته شــده و از کاربــران 
درخواســت شــده تا تیمی را که شــانس 
اول صعود به مرحله بعد است انتخاب 

کنند.

مشکالت بانکی، اف ای تی اف و تحریم  
بالی جان پرسپولیس

پیروزی هــای متوالی شــاگردان یحیی گل محمــدی در لیگ قهرمانان 
آســیا، هواداران پرســپولیس را به یک تحول اقتصادی در این باشــگاه 
امیــدوار کــرده بود. آن هــا با صعود به فینــال لیگ قهرمانان آســیا در 
ســال ۲0۲0، دو میلیــون و ۸10 هــزار دالر درآمدزایــی کردند که رقمی 
معــادل بودجــه پرســپولیس در پنجره تابســتانی و زمســتانی امســال 
محســوب می شود و همچنین شرایط پرداخت بدهی  های این باشگاه 

را فراهم می کرد. 
بــه گــزارش ورزش ســه، اما با گذشــت چیزی حــدود 4 مــاه از فینال 
لیــگ قهرمانان آســیا، باشــگاه پرســپولیس هنــوز نتوانســته طلب خود 
از ای اف ســی را وصــول کنــد. ســرخ ها کــه در زمــان برگــزاری فینــال، 
تیــم مدیریتــی دیگــری را بر مســند هدایــت خــود داشــتند، آن زمان از 
کنفدراســیون فوتبال آســیا درخواســت کردند که باتوجه بــه تحریم ها و 
مشــکالت بانکی، پاداش پرســپولیس را پس از پایان بازی با اولسان، به 
صورت نقد در دوحه تحویل بدهند اما ای اف سی پاسخ داد که »چنین 

اتفاقی ممکن نیست و باید سلسله مراتب طی شود.« 
سرخ ها پس از بازگشت به ایران، این بار با نامه نگاری ابتدا خواستار 
روشــن شــدن مبلــغ پاداش خود شــدند و ســپس در چند نامــه دیگر، از 
ای اف ســی خواستند که این رقم را به حســاب این باشگاه یا فدراسیون 
فوتبال ایران واریز کند اما پاسخ واضحی دریافت نکردند و پالس مثبتی 
هم از کواالالمپور به این باشــگاه نرسید تا امیدها برای وصول کردن این 
طلب به حداقل برســد. پرســپولیس برای وصول این مبلغ ســه مشکل 
دارد کــه عبارت اســت از: »مشــکالت بانکــی، اف ای تــی اف و تحریم«. 
تا زمانی که این ســه مشــکل پابرجا باشــند، پرســپولیس امکان دریافت 
پــاداش خــود را به هیچ وجه نخواهد داشــت و همانطور که فدراســیون 
فوتبال در راه رسیدن به پاداش جام جهانی ناکام ماند، پرسپولیس نیز 

هرچه تالش کند، به در بسته خواهد خورد.

تست پرسپولیسی ها منفی شد

امیری تأثیرگذارترین بازیکن سرخ ها

آدرینا ورشینگر / بازی های برگشت مرحله 
یــک چهارم نهایــی لیگ قهرمانــان اروپا، 
از ســاعت ۲3:30 امشــب بــا برگــزاری ۲ 
دیــدار آغــاز می شــود تا چهــره ۲ تیــم از 4 
تیــم صعود کننده بــه مرحله نیمه نهایی 
ایــن رقابت هــا مشــخص شــود. در یکــی 
از ایــن مســابقات، پــاری ســن ژرمــن در 
ورزشــگاه پــارک ده پرنــس پذیــرای بایرن 
مونیخ خواهد بود. شــاگردان مائوریتســیو 
پوچتینو در حالی در این مسابقه به میدان 
می رونــد کــه در بــازی رفت موفق شــدند 
باواریایی هــا را در هوای برفی مونیخ ۲-3 
شکســت دهنــد و به پیــروزی ارزشــمندی 
دســت پیــدا کننــد. پاریســی ها در ادامــه و 

در هفتــه ســی و دوم لوشــامپیونه  موفــق 
شــدند 4-1 استراسبورگ را شکست دهند 
و بــا 66 امتیاز در رده دوم لیگ دســته اول 
فرانســه قــرار دارنــد. در مقابل، شــاگردان 
هانســی فلیک پس از باخــت غیرمنتظره 
برابر پی اس جی، در هفته بیست وهشــتم 
بوندســلیگا برابر یونیون برلین به تســاوی 
1-1 رســیدند و با 65 امتیاز در صدر جدول 
باشــگاه های آلمــان باقــی ماندنــد. با این 
حال، بــه نظر می رســد هالیوودی ها برای 
جبران شکست خانگی شــان مقابل پاری 
سن ژرمن کار بسیار سختی در پیش داشته 
باشند. خصوصاً اینکه رابرت لواندوفسکی 
بــه ایــن بــازی هــم نمی رســد و در مقابل 

کیلیــان امباپه که در بــازی رفت دبل کرد، 
بسیار آماده اســت. در دیگر دیدار امشب، 
چلسی در ورزشگاه استمفورد بریج مقابل 
پورتــو قــرار می گیــرد. شــاگردان تومــاس 
توخــل نیز مانند پاریســی ها در بازی رفت 
و در خــارج از خانــه بــه پیروزی رســیدند و 
پورتو را ۲-0 شکست دادند. آبی های لندن 
در هفته ســی و یکم لیــگ برتر جزیره 1-4 
کریستال پاالس را از پیش رو برداشتند تا با 
54 امتیاز در رده پنجم جدول باشگاه های 
انگلیس قرار بگیرند. در مقابل، شاگردان 
سرجیو کنسیسائو در هفته بیست و ششم 
لیگ برتر پرتغال، مقابل توندال به پیروزی 
۲-0 رســیدند کــه گل دوم پورتــو را در این 

بازی مهدی طارمی به ثمر رساند. مهاجم 
ملــی پــوش و ایرانــی پورتو در بــازی رفت 
با چلســی به دلیل محرومیــت غایب بود 
ولی با توجه به نیاز شــدید پورتو به گلزنی 
بــرای پیروزی در این مســابقه و صعود به 
مرحلــه بعد، به نظر می رســد کــه طارمی 
دوبــاره شــانس حضــور در ترکیــب اصلی 
ایــن تیم را داشــته باشــد. البته چلســی از 
زمان حضور توخل تنها یک باخت داشته 
و بــرای همین پورتو باید برای صعود یک 
مأموریت غیرممکــن را انجام دهد و باید 
دیــد ایــن تیــم پــس از حــذف یوونتوس، 
می تواند از ســد چلســی هــم عبــور کند یا 

خیر.

بایرن مونیخ شکست رفت مقابل پاری سن ژرمن را جبران می کند؟

مأموریت غیرممکن پورتو با طارمی

پاس تهران در فصل 93-1992 با گل محسن گروسی الشباب عربستان را شکست داد 
و قهرمان جام باشگاه های آسیا شد تا آخرین قهرمان ایرانی این رقابت ها باشد.
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مدیر کل دفتر ترویج معاونت قرآن وزارت فرهنگ خبر داد

برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن کریم از اواسط ماه مبارک رمضان

سریال های ماه رمضان در تلویزیون
ë  :شــبکه یک ســیما:احضار/ کارگــردان: علیرضــا افخمی/ داســتان 

مائده و زهره دختر عمه و دختر دایی یکدیگر هســتند. آنها همراه با 
دو تن از دوستان خود، سوسن و شکیبا، برای یک سفر تفریحی عازم 
شــمال شده اند/ بازیگران:آرش مجیدی، رضا توکلی، نسرین نکیسا، 
مرتضی کاظمی، آدرینا صادقی، مینو آذرمگین، نازنین هاشمی، دینا 
هاشمی، میالد میرزایی، افسانه چهره آزاد، علی دهکردی، خیام وقار 

کاشانی، درسا بختیار، غزال نظر و صالح میرزا آقایی./ ساعت 22:15
ë  :شبکه دوسیما: بچه مهندس ۴/ کارگردان احمد کاوری/ داستان 

در ســه فــاز کودکــی، نوجوانــی و جوانــی جــواد جــوادی اســت./ 
بازیگران:ثریا قاسمی، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبری، مهشید 
جوادی، ســیما خضرآبــادی، ســهند جاهدی، کورش ســلیمانی، 
عبدالرضا اکبری، عباس جمشــیدی فر، سیاوش چراغی پور، شیوا 
خســرومهر، عــزت اهلل مهــرآوران، شــهین تســلیمی، محمدرضا 
هدایتــی، امیــد روحانی، رضا اســتادی، رحیــم نــوروزی، علیرضا 
جاللی تبار، بهنام شــرفی، وحید نفر، ساغر عزیزی، رضا نامداری، 
بزرگــی، حســین شــمس آبادی، مونــا  پرویــز  روشــنک ســه گله، 

خوارزمی، حسن ولیخانی/ ساعت: 21:30
ë  شبکه سه سیما: یاور/ کارگردان:سعید سلطانی/ داستان: روایتگر   

قصه ای ملودرام با مضمون معمایی اســت./ بازیگران: داریوش 
ارجمند، امید علیمردانی، ارســالن قاسمی، محمد حاتمی، زهرا 
سعیدی، شــبنم فرشادجو، فقیهه ســلطانی، مهوش افشارزاده و 

اسماعیل محرابی./ ساعت: 20:۴۵
ë  :شــبکه 5 ســیما: رعد و بــرق/ کارگردان:بهروز افخمی/ داســتان 

روایتی از مناطق ســیل زده نوروز ســال گذشــته را روایت می کند./ 
بازیگــران: محمــد فیلی، مهران رجبی، شــهین تســلیمی، مختار 
ســائقی، شــهرام قائدی، مهــدی زمین پــرداز، مرتضــی کاظمی، 
نیوشــا مدبــر، مریــم عبــادی، ســیما محمــدی، مزدک رســتمی، 
حسن اسدی، ویدا موسوی، سپیده موسوی، امیر موسوی، ابراهیم 

یوسفی، مجید درستی/ ساعت: 23 

بیست وهفتمین نمایشــگاه قرآن کریم هم مانند نمایشگاه کتاب و دیگر فعالیت های 
هنری قرار اســت به خاطر شــیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شــود. مرتضی 
خدمتکار مدیر کل دفتر ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در مورد نحوه برگزاری این نمایشگاه و تفاوت هایش با نمایشگاه های سال های گذشته 
بــه »ایــران« می گویــد: »به دلیل شــرایط فعلــی کشــور و محدودیت هایی کــه به خاطر 
شــیوع بیمــاری کرونا وجــود دارد، امکان برگزاری نمایشــگاه به صــورت حضوری عماًل 
وجــود نــدارد و از دســت ما هم این مســأله خــارج اســت چراکه ما هــم موظفیم طبق 
دســتورات ســتاد ملی کرونا عمل کنیم و عماًل امکان برگزاری نمایشــگاه بزرگ قرآن را 
نخواهیم داشت. از آنجایی که فصل رمضان فصل بهار قرآن است و زمینه انس مردم 

در ایــن ماه با قرآن خیلی بیشــتر اســت و از ســوی دیگر تلقی و ذهنیــت قبلی هم برای 
مخاطبــان وجود دارد که در رمضان هر ســال نمایشــگاه قــرآن برگزار می شــود، اگرچه 
اکنون نمی توانیم این نمایشــگاه را به صورت حضوری برگــزار کنیم اما تالش می کنیم 
که بخشــی از نمایشــگاه را به صورت مجازی برگزار کنیم تا فعاالن این حوزه، مؤسسات 
مراکــز قرآنی و صاحبان خدمــات قرآن و عترت بتوانند در این بســتر فعالیت کنند و از 
ایــن فرصت برای ارائه محتواها و خدمات خود اســتفاده کننــد و مردم و مخاطبان این 
حوزه و عالقه مندان ساحت مقدس قرآن کریم هم بتوانند از نمایشگاه استفاده کنند.« 
این دوره از نمایشگاه از 11 تا 20 اردیبهشت ماه بمدت 10 روز  در فضای مجازی میزبان 
روزه داران اســت. مرتضی خدمتکار در این رابطه گفت: »در مجموع نمایشگاه مجازی 
قرآن امســال را در نیمه دوم رمضان با حضور ناشــران کتب قرآنی و دینی و کتب دفاع 
مقدس و نیز ناشــران و مؤسســات و مراکز قرآنی برگزار خواهیم کرد. تالش می کنیم از 

ظرفیــت خدمــات محتوایی آنها در فضــای مجازی برای 
ارائه به مردم اســتفاده کنیم.« او در پاســخ به این پرسش 
کــه برگزاری نمایشــگاه به صورت مجــازی بودجه کمتری 
صرف می کند تا نمایشگاه حضوری؟ امسال چقدر بودجه 
صرف نمایشگاه مجازی خواهد شد؟ وهزینه مازاد صرف 
چه امری خواهد شد؟ گفت:»ما در ابتدای مسیر برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن کریم 
هستیم و اولین تجربه این رویداد را شروع کردیم و از این جهت زود است که ابعاد مالی 
کار را بتوانیم محاسبه کنیم. در برنامه های مصوب معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد 
برای سال 1400 نمایشگاه مجازی قرآن کریم یکی از برنامه های مصوب بوده و برای آن 
هم اعتبار مشــخصی پیش بینی شده است. همان اعتبار هم قرار است صرف برگزاری 
نمایشگاه شود. بنا بر این هزینه مابه التفاوت در اینجا معنایی ندارد که بخواهیم بگوییم 
در کجا خرج می شــود؟ چون از اواخر سال 99 می دانستیم که امکان برگزاری نمایشگاه 
به صورت حضوری نداریم و بودجه آن را بر اساس نمایشگاه مجازی مشخص کردیم.« 
خدمتکار در مورد بخش های نمایشگاه مجازی توضیح داد:»در قالب دو بخش کلیدی و 

محوری پیش بینی کردیم تا خدمات ارائه کنیم. بخش اول در قالب خدمات فروشگاهی 
است و بخش فروش نمایشگاه  محصوالت حوزه قرآن و عترت را که محصوالت چاپی 
و کاغذی است  پشتیبانی خواهد کرد و تمام مؤسسات و ناشران محصوالتشان را عرضه 
خواهنــد کرد. در بخــش دوم که به خدمــات محتوایی اختصــاص دارد تالش خواهیم 
کرد تا تمامی مؤسســات ومراکز قرآنی و دینی که در نمایشــگاه مجازی فعال هســتند، 
حضــور داشــته باشــند. چون امــکان فعالیت برای مؤسســات غیــر فعال وجــود ندارد. 
مؤسساتی که خدماتشان را در فضای مجازی ارائه می دهند را با شناسایی و رصد درست 
حضورشان را درنمایشگاه قرآن فراهم می کنیم تا مخاطبان بتوانند در کنار هم مشاهده 
و از خدماتشــان اســتفاده کنند.« او در خاتمه افزود: »به مجموعه هایی که در نمایشگاه 
مجــازی حضــور دارند اگر بتوانند خدمات خوبی ارائه دهند تســهیالت و حمایت هایی 
را ارائه خواهیم کرد تا بتوانند خدماتشــان را ارزان تر به مردم ارائه کنند.« ناشــران برای 
ثبت نام باید به ســامانه »خانه کتاب« و مؤسســات قرآنی در ســامانه معاونت قرآنی و 
عترت مراجعه کنند و ثبت نام  اولیه را انجام دهند. زمان کار سامانه نمایشگاه مجازی 

قرآن از 11 اردیبهشت در دسترس خواهد بود و متعاقباً اعالم خواهد شد.

تنهــا چنــد روز از ســال جاری گذشــته بود که 
خبر رســید با نارنجی شدن وضعیت تهران 
به لحــاظ شــیوع بیمــاری کرونــا ســالن های 
نمایــش باید دوباره قفــل تعطیلی بخورند 
و بــه فاصلــه کمی خبــری خوش رســید که 
گروه  شــغلی تئاتری ها و سینمایی ها از گروه 
پرخطــر ســوم به گــروه دوم منتقل شــدند و 
همین خبر مجوز بازگشایی سالن های تئاتر 
و اجرای دوازده گروه تئاتری را امضا کرد. این 
خوشحالی اما طولی نکشید چون وضعیت 
تهران، به ســرعت از نارنجی به قرمز تغییر 
وضعیت داد و ایــن بار تعطیلی ناگزیر بود. 
تقریبــاً در طــول یک ســال و چندمــاه اخیر، 
حرف و حدیث ها و راهکارها برای برون رفت 
حداقلی، یا به هر شکلی چراغ تئاتر را در این 
وضعیت  وانفسا روشن نگاه داشتن ارائه و به 
آن پرداختــه شــد؛ راهکار هایی که بخشــی  از 
آن حمایت ســازمان ها و نهادهای فرهنگی 
از تئاتر و تئاتری ها بود و بخشــی  نیز استفاده 
از امکانــات امروزی برای ارائه هنری که ذیل 
هنرهای نمایشــی جا بگیــرد. قدم هایی نیز 

برداشته شد اما هرگز کفایت نکرد.

ë باید حمایت مستمر وجود داشته باشد
ایرج راد کارگــردان و بازیگر 
مدیــره  هیــأت  رئیــس  و 
گفت وگــو  در  تئاتــر  خانــه 
را  وضعیــت  »ایــران«  بــا 
آنچنــان امیدبخــش نمی دانــد و می گویــد: 
»طی مــدت اخیر بحث هــا و اظهارنظرهای 
مختلفــی وجود داشــته درباره حــال و آینده 
تئاتر که امیدوارم بتوانیم طی روزهای آینده 
در یک نشســت مطبوعاتــی آن را رســانه ای 
کنیم؛ با این حال اصل ماجرا این جاست که 
طی این یک ســال و انــدی، ضربه ای جبران 
ناشــدنی به پیکر تئاتر ما وارد شده که چنین 
آســیبی شــاید در هیــچ دوره ای تــا جایــی که 
مــن می دانم و بــه خاطر دارم تجربه نشــده 
 اســت. بحث امــروز، بحث ســالمتی مردم و 
بــه تبــع آن هنرمنــدان اســت و بــه لحــاظ 
مختلــف، در ایــن زمینــه جــز گــوش دادن و 
بهداشــتی،  پروتکل هــای  کــردن  عملیاتــی 
تعطیلــی و... کاری از مــا برنمی آیــد اما باید 
همــه فکرهــا را روی هــم بریزیم کــه ببینیم 
واقعــاً بــا این درد چه می شــود کــرد و چطور 
بایــد برخورد کرد.« او آنچه در این یک ســال 
انجام شــد را هم حاصل تالش هنرمندان و 

مدیران دلســوز برای به خاموشــی نگرائیدن 
تئاتر می داند و معتقد است: »ضبط و پخش 
فیلم تئاتــر و تئاترهای آنالیــن و چیزهایی از 
این قبیل که طی یک سال گذشته تجربه شد، 
یک مسکن زودگذر و حاصل تالش و حمیت 
هنرمندان تئاتری بود که نمی خواستند چراغ 
کم ســوی تئاتــر در این دوران روبه خاموشــی 
کامل برود اما واقعاً نمی شود گفت که اتفاق 
بزرگــی بود یــا... به این دلیل کــه درآمدی در 
این حــوزه وجود نداشــت و صرفــاً برآمده از 
یک عشــق بــود. تصــور کنید که یــک کارمند 
در دورانــی کــه کار نمی کنــد یــا در خانــه کار 
می کند حقوقش را می گیرد یا یک مغازه دار 
اگر تعطیل شود جنســش را می تواند بعد از 
بازگشایی دوباره بفروشد؛ اما هنرمندی که از 
هیچ جــا حقوقی دریافت نمی کند و شــغلی 
به معنــی قانونــی آن ندارد چــه باید بکند؟ 
باید به فکر این افســردگی هایی که بی شــک 
دســت به گریبان هنرمندان خواهد شــد هم 
از  مســتمر  حمایــت  لــزوم  از  راد  باشــیم.« 
هنرمنــدان هم حرف می زند و می گوید: »در 
دوره ای قرار شــد به جای صندلی های خالی 
که به دلیــل پروتکل های بهداشــتی فروخته 
نمی شــوند کمک هزینــه ای بــه تهیه کننده و 

تماشــاخانه دار پرداخت شــود که بخشــی از 
ضــرر و زیــان آنهــا جبران شــود امــا این قول 
هم عملیاتی نشــد و متأســفانه امروز هم که 
تا چند گروه تئاتری آمدند روی صحنه جای 
خود را باز کنند، وضعیت تهران قرمز شــد و 

تعطیلی ها دوباره شروع شد.«
ë همه چیز دستخوش تغییر شده 

و  بازیگــر  نــادری  اتابــک 
کارگردان تئاتــر که تجربه 
مدیریــت در عرصه هــای 
در  را  تئاتــری  مختلــف 
کارنامه کاری خود دارد در گفت وگوی کوتاهی 
با »ایــران« ضمن ابراز امیدواری نســبت به 
هر چه زودتر عادی شدن شرایط درباره این 
روزهای مستمر و مدام تعطیلی ها می گوید: 
»به هــر صــورت وضــع تأسف باری ســت که 
گویــا قرار نیســت به ایــن زودی ســایه اش از 
ســر ما و تئاتــر و مردمــان جامعه کم شــود. 
وقتی وضعیت زرد و آبی اســت و سالن های 
تئاتر در همان حد کم، باز هســتند می شــود 
پیشنهادهایی داشت و ایده هایی مطرح کرد 
اما در چنین وضعیتی، که ناچار به تعطیلی 
هستیم هیچ کاری از دست کسی برنمی آید. 
امیدواریم بزودی از این پیک هم عبور کنیم 

و ســرانجام به سفید شدن وضعیت برسیم 
تا آن وقت بیشتر متمرکز شویم روی آن چه 
اتفاق افتاده اســت و به این سؤال که چگونه 
می شــود تا حدی جبران مافات یک ســال و 
اندی اخیر کرد، برســیم. هنرهای نمایشــی 
زیرمجموعه هــای بســیاری دارد و بایــد بــه 
فراخــور ظرفیت هر کدام شــان به ایده هایی 
رسید اما از همه مهم تر جبران خسارت های 
بســیار زیادی ســت کــه تئاتــر و تئاتری هــا در 
ایــن دوران متحمل شــدند.« نــادری درباره 
شــکل های دیگری کــه در این مــدت تجربه 
شد از قبیل فیلم تئاتر یا تئاترهای آنالین نیز 
می گوید: »همه این امکانات خوب اســت و 
می توانــد امکانــی برای تئاتر باشــد و ارتقای 
آن و تجربه هایی در چنین حوزه وسیعی...«. 
او در بخشــی از صحبت هــای خود بــه تأثیر 
کرونــا بر زندگــی امروزه هم اشــاره می کند و 
می گوید: »تقریباً می شــود گفت که طی یک 

ســال و چندماه گذشته همه چیز دستخوش 
تغییــرات بنیادینی شــده و همین تغییرات 
هم باعث شــده شــکل و شــمایل ارائه تئاتر 
هم در این دوره عوض شود. ما امیدواریم که 
هر چه زودتر شرایط به شکل عادی برگردد و 
از گذشته صرفاً تجربه هایی که آموخته ایم با 
ما بماند. بسیاری از هنرمندان در این دوران 
ضمن حفــظ تالش برای زنده نگه داشــتن 
تئاتــر، دغدغه ســالمت مردم را هم داشــته 
و دارنــد و این موضوع بر هــر چیزی ارجح و 
مقدم است و فعاًل باید با شرایط کنار بیاییم 
تــا ببینیــم وضعیت چگونــه خواهد شــد.« 
نادری هم توجــه مدیران فرهنگی به اهالی 
تئاتر را یکی از ضرورت های عبور از این دوره 
می دانــد و معتقد اســت در همــه جای دنیا 
تئاتر مورد توجه ویژه ای ست و هنری نیست 
کــه مثل ســینما بتواند صرفــاً روی پای خود 

بایستد و نیاز به حمایت مستمر دارد.

چند نکته در خاموشی دوباره چراغ سالن های تئاتر در ایران

چراغتئاترراروشننگهمیداریم
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یکــى  در  کــه  اتفاقاتــى 
نیــروگاه  روز گذشــته در  دو 
هسته ای نطنز رخ داد مورد 
توجه کاربران شبکه های اجتماعى قرار گرفت.

بــه  ســایبری  حملــه  بــه  مربــوط  خبرهــای 
تأسیســات بــرق نیــروگاه و مصدومیت شــدید 
بهــروز کمالونــدی ســخنگوی ســازمان انــرژی 
اتمــى در جریــان بازدیــد از این نیــروگاه  مرتب 
نظــر  آن  دربــاره  کاربــران  و  مى شــد  بارنشــر 

مى دادند. 
خیلى ها از لزوم توقف مذاکرات مى گفتند و 
در مقابل کاربرانى هم توقف مذاکرات را هدف 
اصلــى اســرائیل مى دانســتند و معتقــد بودند 

مذاکرات باید ادامه پیدا کند:
» بــاز بهانه ای یافتند بــرای توقف مذاکرات! 
خرابــکاری  مى خواهــد!  اســرائیل  کــه  همــان 
کــرده؟ پاســخ  کلوخــش را با ســنگ دهیــد، نه 
کشان کشــان  مى خواهیــد  مذاکــرات!  توقــف 
دامــان مذاکــرات را بــه پســا انتخابــات موکول 

و  گرفتــه  گــرو  بــه  را  مــردم  معیشــت  کنیــد، 
مــردم  کنیــد؟  مهیــا  صعب العبــور  بحرانــى 
»خرابــکاری  اســت.«،  بــس  ندارنــد!  تحمــل 
کــردن مذاکــرات متوقــف بشــه. مــا بــه نشــانه 
اعتــراض بــه خرابــکاری، خودمــون مذاکــرات 
رو متوقــف مى کنیــم.«، » حملــه ســایبری بــه 
تأسیســات برق نیروگاه هســته ای  نطنــز در روز 
ملى فناوری هســته ای.«، » بى بى ســى فارســى 
آنقــدر ازحادثه  نطنز ذوق مرگ شــده که کمى 
غــم دوک ادینبورگ رو فرامــوش کردن.«، » ما 
خــون دل هــا خورده ایم تا به اینجا برســیم چرا 
باید با خرابکاری های مشــکوک دســتاوردهای 
قــرار  تهدیــد  معــرض  در  هســته ای  شــهدای 
بگیــرد.«، »مثل اینکه صهیونیســت ها دوســت 
دارنــد زودتر از موعد ۲۵ ســال به زندگى کثیف 
خود پایــان دهند.«،» اگر بى ســوادی رســانه ای 
کاپ داشت، مى دادنش به رسانه  منتشر کننده 
مصاحبــه کمالوندی روی تخت بیمارســتان با 

سر و صورت زخمى.«

هشتـگ

 برگ برنده ای که #نطنز

جدی گرفته نمی شود
بیش از یک ســال از شــیوع ویــروس کرونا در 
ایــران مى گــذرد و ایــن یعنــى متولیــان حوزه 
فرهنــگ، یــک ســال زمــان داشــتند تــا برای 
روزهــای ســخت پیــش رو برنامه ریــزی کنند. 
بــرای بحران بیــکاری حاصل از کرونــا، تولید 
و نمایــش فیلم هــا و بسترســازی بــرای رونق 
اکران آنالین چاره ای بیندیشند و اجازه ندهند 
چــراغ ســینماداری یــا تولیــد فیلــم خاموش 
شود. با این همه، نوروز 1400 احتماالً به دلیل 
فشار سینماداران و پخش کننده ها یا برای فرار 
موقت از بحرانى که تعطیلى ســینماها به بدنه سینما و سالن داران 
تحمیــل کــرده، بــا آب و تاب و خبرســازی ســینماها باز شــدند. این 
موضــوع به فــروش فیلم ها کمک نکرد، قابــل پیش بینى بود که در 
چنین فضایى، مردم تمایلى به فیلم دیدن در سالن سینما ندارند. 
نکته دیگر این که تبلیغات و اطالع رســانى درباره باز شدن سینماها 
آنقدر نبود که جامعه مطلع شــود، بســیاری از مردم متوجه آغاز به 
کار دوباره ســینماها در روزهای نخســت سال نشــدند. باز هم، قابل 
پیش بینى بود سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی، آمار ابتال به کرونا 
را باال ببرد و بعد از نیمه فروردین ماه، مکان های تفریحى و عمومى 
تعطیل شــوند، پس سینماها که تازه باز شده بودند، دوباره تعطیل 
شــدند. اکــران نوروزی شکســت خــورد و بازگشــایى موقــت و دوباره 
ســینماها هــم کمکى بــه رونق فــروش فیلم هایى که بخــت خود را 
برای جذب مخاطب آزمودند، نکرد. در 365 روزی که ســپری شــد 
و بســیاری از متولیان و فعاالن سینما مى دانستند در سال آینده هم 
اکران فیلم به شــکل ســابق برنخواهد گشــت، هیچ گام جدی برای 
توسعه اکران آنالین برداشته نشد. در حالى که پلتفرم ها، این روزها 
پرمخاطب هســتند و بازار تولید ســریال، مســابقه و تاک شــو در این 
فضــا، گــرم اســت. بزرگترین آفت اکــران آنالین، احتمال ســرقت و 
قاچاق فیلم هاســت، اما مشــکل امنیت فیلم ها در ســال پیش حل 
نشــدنى باقى ماند و ســینمای ایران، یک امکان بــزرگ برای جذب 
مخاطــب را از دســت داد. چقــدر زمان الزم اســت تا متوجه شــویم 
زندگــى بــا ویــروس کرونــا فعــاًل ادامــه دارد و بایــد زندگى فــردی و 

عمومى مــان را با محدودیت هایى کــه این ویروس تحمیل مى کند، 
تطبیق دهیم؟ آیا مدیران سینمایى به انبوه فیلم هایى که پشت خط 
اکران مانده اند فکر کرده اند؟ چه تعداد سینما، چند روز و چه تعداد 
ســانس الزم اســت تا زمینه اکران همــه تولیدات جا مانــده از اکران 
عمومى فراهم شود؟ توسعه اکران آنالین، عزمى جدی مى خواهد. 
تدبیر الزم اســت، تدبیری که مى تواند بســیاری از مشــکالت توزیع و 
نمایش فیلم در ایران را حل کند. اســتقبال از فیلم »شــنای پروانه« 
و »دیدن این فیلم جرم اســت« در اکران آنالین، نشان مى دهد این 
بستر تازه، بضاعت باالیى برای جذب مخاطب دارد. حفظ سینماها 
و امنیت شغلى کارکنان سینما بسیار مهم است، اما توجه به تولید و 
قطع نکردن چرخه اکران هم، ضروری اســت. سینمای ایران ناگزیر 
باید به ســمت تقویت زیرساخت ها برای توسعه اکران آنالین برود. 
تعلــل در آغاز ایــن راه و تأمین امنیت فیلم ها، فقــط هزینه این کار 
را بیشــتر خواهــد کرد. باور کنیم که شــیوع ویــروس کرونا، وضعیت 
نمایــش و توزیــع فیلم را تغییــر خواهد داد، پیش از آنکه ســینمای 
ایران و سینماگرانش بیشتر از این متضرر شوند، زمینه توسعه اکران 

آنالین را فراهم کنیم. 

 بگشاد نقاب از رخ 
گل باد بهاران

شد طرف چمن 
بزمگه باده گساران

شد الله ستان گرد 
گل از بس که نهادند

رو سوی تماشای 
چمن الله عذاران

نورالدین عبدالرحمان جامی

رمضان، ماه معنا و برکت
از فردا ماه مبارک آغاز مى  شود و فرصتى 
دوبــاره در جهــت مجاهدتــى نســتوه بــه 
منظــور پــرورش فضیلت هــای اخالقى و 
ظرفیت های انسانى برای افراد مسلمان 
فراهــم مى  آیــد. معنویــت مــاه خــدا در 
آهنگــى مــوزون و عافیت بخش به رشــد 
و  رســانده  یــاری  انســانى  کرامت هــای 
مى  تواند سرنوشــت فرد مســلمان را به خیر و رســتگاری منتهى 
ســازد. همچنین فضای معنــوی این ماه با به فعلیت رســاندن 
اهلیت انسانى انسان موجب مى  شود تا آدمى، عشق به حقیقت 
را تجربــه کند. فرصتى کــه بر مدار معنویت قرارداشــته و یاریگر 
انســان در غلبه بر خوی ســرکش خود و در نتیجه به وجود آمدن 
محیطى کمتر آلوده به انواع فساد و ابتالئات و مشکالت اخالقى 
برای زندگى جمعى اســت. به تجربه ثابت شــده که بدون توجه 
کافى به کســب فضایــل معنوی و ملکه تقــوی نمى توان حرص 
و غضــب و خودخواهــى آدمــى را مهار کرد بلکه تنها با اســتقرار 
ملکــه تقــوا و خویشــتنداری مؤمنانــه  در وجود انســان اســت که 
مى تــوان زندگى ها را از انحطاط نجات داد و بدان آهنگ رشــد و 
تعالى بخشــید. از ایــن رو از جمله برکات ماه مبــارک رمضان را 
فرو کاســتن کدورت های نفاق و شــرک و ریا و ظلم و فساد و... در 
جوامع اسالمى و تقویت روح صمیمیت و شوق ایمانى گفته اند.

در نتیجــه مناســک و حال و هــوای ماه خودســازی و عبادت، 
جوهــره مســلمانى در تکاپــوی بندگى، صــدف وجــود را مهیای 
گوهــر ایمان مى  ســازد تا بــه مرتبه رضایت الهى دســت یابد. در 
حقیقت  تشــریع مناســک ماه مبارک رمضان از ســویى نشــانگر 
کرامت انســانى فرزند آدم ابوالبشــر و دســتیابى وی به برتری بر 
جمیع خالیق و از ســوی دیگر بیانگر لطف خدای مهربان است 
کــه به مخلوق خویــش عطا فرموده و تفضلــى از ناحیه رحمت 
او محســوب مى  شــود. اغلــب ویژگى هایى کــه خداوند انســان را 
بدان تکریم کرده از جمله، قابلیت هایى که بالقوه در وجود همه 
انســان ها به ودیعه گذاشــته شــده و در این دنیا و در طول حیات 
طبیعى بــا بندگى و اطاعت خالصانه بــه درگاه ذات باریتعالى، 
آن قابلیت هــا مى تواننــد از قوه بــه فعل در آینــد و مقام خلیفه 
اللهــى  انســان را عینیــت بخشــند در معنویــت این مــاه مبارک 

گنجانیده شده است.
از دیگر ویژگى های این ماه آن است که انسان روزه دار خود را 
در محضر پروردگار یافته، حســابگر اعمال خویش بوده و سعى 
مى  نماید تا تمامى رفتار و گفتار خود را در جهت جلب رضایت 
معبود قرار داده و بتدریج به فطرت الهى خویش نزدیک  شــود 
و با استعانت از صبر و توکل، استقامت پیشه ساخته و با تکیه بر 
لوازم ســلوک در راه معرفت با مشــکالت آن دســت و پنجه نرم 

کند و به وعده پروردگار امیدوار شود.
از ایــن جهــت ماه مبــارک رمضــان مجال تمریــن خلوص و 
صفای باطن و کســب رضایت خالق هســتى اســت که آن نیز با 
مراقبــه و جدیت در عبودیت خالصانه، حاصل مى  شــود. از این 
رو این ماه، ماه تجلى شکفتن غنچه های ایمان است  و به انسان 
فرصت مى دهد تا با پیوند به سرچشــمه قدرت ازلى به آرامش 
و طمأنینــه درون دســت یابــد. مــاه مبــارک رمضــان بــه عنوان 
خاســتگاه معنویت، فرصتى برای حرکت به سوی نقطه تعادل 
در زندگــى نیز مى  باشــد. فضای معنــوی این مــاه پربرکت  قادر 
اســت  از آهنگ تند هوی و هوس کاســته و اعمال و نیات انســان 
را در سایه معنویت با ارجمندی های یک زندگى توأم با سعادت 
و تقــوی  و تعادل همراه ســازد. بر این اســاس راز ارجمندی این 
ماه را باید در آثار شــگرف و نتایج آن جســت و جو کرد. به راستى 
جــای آن دارد که مؤمنان از فرا رســیدن چنین ماهى در ســرور و 
شادمانى باشند و با جان و دل به استقبال این ماه پر خیر و برکت 
بشتابند و از اینکه به شرافت روزه داری و عبادت در این ماه نائل 
شــده اند بر خود ببالند زیرا معنویت این ماه، انسان را شایسته و 
ســزاوار رســیدن به قرب الهى نموده و او را بى واســطه به جایگاه 

خالفت الهى و تجلى اسماء و صفات الهى نزدیک مى کند.
ظرفیت نامتناهى انسان، در صورتى که در راستای معرفت و 
عبودیت حق قرار گیرد، شکوفا شده و به دستیابى ایمان و عمل 

صالح مى انجامد.
»ایــران« به روال ســال های قبل مشــتاق اســت تــا مخاطبان 
خــود را در این ســفر معنوی همراهى کند و به رســم همســفری 
ستونى را نیز به این مهم اختصاص داده که  در طول ماه مبارک 
رمضان با مطالب متنوع میهمان چشم های شماست. سعى ما 
در تهیه مطالب این اســت که نیازهای خوانندگان گرامى پاســخ 
گفته شود. براین اساس به تدارک عناوینى با موضوعات قرآنى و 
اخالقى که برگرفته از دانش سرشار اندیشمندانى بزرگ و اسالم 
شناس، همچنین درس های عملى برای زندگى روزمره با الهام 
از تعالیــم مکتــب اســت، اقــدام  کرده ایم و با معرفــى الگوهای 
مســلمانى تــالش داریــم در قــرار گرفتــن مخاطبیــن در فضای 

معنوی این ماه بزرگ سهیم باشیم. 

با بررسی های مختلف و با پیگیری آقای آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، قراربراین شد جشنواره بیستم نمایش های آیینی 
وسنتی اواخر مهر یا اوایل آبان ماه برگزارشود. خوشبختانه ساختار بیشتر نمایش های سنتی ما به گونه ای است 

که امکان اجرا در فضای باز را دارند. البته شرایط فصل را هم باید در نظر بگیریم چرا که به هر حال فصل بارش 
است و باید ببینیم شرایط زمانی در آن مقطع چگونه خواهد بود. البته به احتمال قوی نمی توانیم بخش 

بین الملل داشته باشیم، زیرا رفت و آمد مسافران خارجی به شرایط کرونایی وابسته است و نمی دانیم در مقطع 
برگزاری جشنواره وضعیت کرونایی چگونه خواهد بود. این ها مواردی است که دست و پای ما را می بندد... 

اما درنهایت امیدوارم برگزاری بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی همزمان با فروکش کردن بیماری 
کرونا باشد تا هموطنان با آرامش خیال بتوانند دور هم جمع شوند و از نمایش های این جشنواره دیدن کنند.

بخشی از گفت وگوی داوود فتحعلی بیگی محقق، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما با ایسنا 

امیدوارم برگزاری این دوره از جشنواره همزمان با فروکش کردن کرونا باشد

از  یکــى  کرونــا  همچنــان 
موضوعــات  مهمتریــن 
مــورد بحــث در شــبکه های 
اجتماعــى اســت. بخصــوص بــا گزارشــى کــه 
تجــارت نیــوز دربــاره قاچــاق واکســن کرونا در 
ناصر خســرو و قیمت ۵0 تا ۶0 میلیون تومانى 
آن منتشــر کرد. این  مســأله باعث شــد در کنار 
شــدت بیمــاری و نقــد تعطیلى هــا بــه قاچاق 
واکســن هــم پرداخته شــود: » ســه پیــک قبلى 
کورونــا رو من کک ام هــم نگزید، حتى مریض 

مى گفت مشکوک به کرونام، مى گفتم اشکال 
نــداره ماســکت رو بــردار معاینه کنــم. اما این 
مــوج چهارم واقعــاً هول انگیزه«، » صدای منو 
از میدان کاج سعادت آباد مى شنوید: صرافى، 
و  امــالک  بســتنى،  آبمیــوه  عینک فروشــى، 
رستوران بازند. مثل یک روز عادی. این مردم 
آب از سرشــون گذشــته.«، » تجــارت نیــوز یک 
گــزارش رفتــه درباره بازار ســیاه  واکســن کرونا 
تو ناصرخســرو اما نــه توی خود ناصر خســرو. 
یه تعدادی هســتن که توی بیمارستان ها رابط 
دارن و از اونها واکســن تهیه مى کنن. واکســنى 
هــم 50 تا 60 میلیون تومان به قول خودشــان 
دو میلیون کمتر یا بیشــتر هزینــه داره.«، » من 
گفتم هر واکســنى که تأیید شــده و به دستتون 
خســرو...«،  ناصــر  از  نــه  ولــى  بزنیــن.  رســید 
»االن برادران همیشــه در صحنه ناصرخســرو 
دارن معلــوم نیســت چــى رو به جای واکســن 

بــه مــردم قالب مــى کنــن!«، »وجود  واکســن 
اسپوتنیک در  ناصرخسرو با ۴۵میلیون تومان، 
اگردرســت باشــد! باید به این  طنز عمل کنیم 
ناصرخســرو  بــه  دالالن  رو  واکسیناســیون  کــه 
بســپاریم کــه دسترســى و توزیــع  داروی خوبى 
دارنــد.«، » اگه قرار دارو به قیمت آزاد فروخته 
بشــه بهتــره فروشــش در داروخانــه و زیر نظر 
دکتــر داروســاز باشــه، نــه توســط قاچاقچیــان 
آقایان ناصرخسرو«، » من بارها در ناصرخسرو 
دنبــال دارو گشــتم، و مى توانم شــهادت دهم 
کــه از هــر صــد قصــه ای 
دارو  دستفروشــان  کــه 
در ناصرخســرو تعریــف 
مى کننــد ۹۹ تــاش چرند 
و پــرت و پالســت. از هــر 
100 وعــده و قیمتــى کــه 
مى دهنــد ۹۹ تاش چرند 
و پــرت و پالســت، منتها 
بــه  توریســتى  کــه  کســى 
مــى رود،  ناصرخســـــــرو 
را  ایــن  نمى توانــــــــــــــــد 
تشــخیص دهد«، » دیروز بیماری که پنجشنبه 
معاینه کرده بودم و با دســتور دارویى به منزل 
رفته بود را بخاطر افت اکســیژن و تنگى نفس 
بــا اورژانس فرســتادم  ســانتر کرونــا و 3 بیمار 
دیگر را پس از مشــاهده  میــزان درگیری ریوی 
در CT. اوضــاع اصاًل خوب نیســت؛ این را یک 
پزشک که مسئولیتى ندارد به شما مى گوید.«، 
و  متــرو  بســته.  باز/کتابفروشــى ها  » قنادی هــا 
اتوبوس باز/پارک ها بســته.«، » طرف عروسى 
گرفته توخونه، عموش نمیخواســته بره، زنگ 
زدن یــا میای یا دیگه اصــاًل فامیلى ای بینمون 
نیســت. عمو هــم رفته، کرونــا گرفتــه و مرده. 
اگر کســى تو این منگنه گذاشتتون حسابش رو 
برســید. هیچ فامیل و دوســت آشــنایى ارزش 
زندگى نــداره.«، » یعنى کِى ایــن نگرانى دائم 
ابتال به کرونا تموم میشــه؟ نگرانى و اضطراب 

آدمو خسته میکنه، پیر میکنه«.  

ماجرا

واکسن قاچاقی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سهیل محمدی
نــــگاره

کرونا، کتاب و اوقات فراغت کودکان
شهیدآوینیراویچشیدههاستنهشنیدهها

شهید سید مرتضى آوینى به تعبیر مقام رهبری سید 
شهید اهل قلم است. نگاه و قلم او نسبت به اتفاقات 
و رویدادهــا، خــاص خــود و منحصر به فرد اســت. به 
شــخصه، سید شــهیدان اهل قلم را حّر   ادبیات و هنر 
انقالب اســالمى ایران هم مى دانم. آوینى اســتحقاق 
ایــن عناویــن را دارد. او دومیــن نویســنده و هنرمنــد 
معاصــر ایــران اســت که در جهــت یافتــن حقیقت و 
راســتى، مســیرهای گوناگون پرمخاطــره ای را آزمود و 
طــى کرد. قطعــاً اولین نویســنده ایــن وادی جالل آل 
احمد اســت که در خانــواده  مذهبــى و روحانى متولد 
مى شــود و بالطبع در ادامه مسیر پر پیچ و خم زندگى 
روشــنفکری و تجــدد تجربیــات گهربــاری مى آمــوزد و در نهایت با بازگشــت به 
خویشتن، مى شود همان جالل زالل و پاک و فرزند روحانى متدینى که پدر از او 
انتظار داشــت.  شــهید مرتضى آوینى به نوعى به همین سلوک و عرفان دست 
پیدا مى کند و به تعبیری کامران مى شــود مرتضى. اصوالً وقتى آدم ها مســیری 
متفــاوت و پرســنگالخ را طى مى کنند در بازگشــت تأثیر گذارتــر و عمیق تر جلوه 
مى کنند. این که افکار و عقاید و ایده های فرهنگ و مسیرهای متفاوت و متضاد 
را ببینى، لمس و تجربه کنى و برسى به پوچ و بیهوده بودن آن و آن را با گوشت 
و اســتخوان تجربه و درک کنى، در بازگشت نعمت و حقیقت فرهنگ و ادبیات 
دینى و انقالبى را قطعاً بهتر باور خواهى کرد؛ انسانى که هر دو دیدگاه و فرهنگ 
مقابل را دیده، چشیده و راستى آزمایى کرده قطعاً به انتخاب خیری خواهد رسید 
و در نتیجه مى تواند الگو و ســیره ملموس و باورپذیری باشد برای نسل معاصر 
خود و حتى آینده؛ نســلى که شاید یک سویه حرف و پند و نصایح زبانى برایش 
قابل فهم و ادراک نباشــد و حرف داشــته باشــد و بگوید: خود آن سوی ماجرا را 
ندیــدی، پس چطــور مى توانى مکتب و ایــده و روش دیگری را نفــى کنى اما در 
مواجهه با شهید مرتضى آوینى که ته آن مسیر و مکتب را دیده و شناخت کامل 
دارد که آنجا ختم مى شــود به ناکجا آباد، دیگر نسل جوان و آینده چنین دیدگاه 

و موضعــى نخواهــد داشــت. بنابراین راه و منــش صحیح در بیــان افکار آوینى 
برتری دارد بر مِن نوعى که ایده های رنگارنگ را تجربه  نکرده ام و فقط شنیده ها 
و خوانده ها را نقل و روایت مى کنم، لذا بین این دو تفاوت زمین تا آسمان است. 
آوینى در عین حال الگویى ملموس و دســت یافتنى از انســانى اســت که غرور، 
لجاجت و تعصب را در راه اثبات حقانیت و راستى انتخابش مى شکند، در حالى 
که مى توانست نماینده و شاخص جریان فکری روشنفکرنمای عصر خود باشد 
و به اوج برسد اما پا روی نفس اماره مى گذارد؛ تهمت و افترا را بر جان مى خرد 
تا به حقیقت برسد. آنى که باعث بازگشت به خویشتن او مى شود رجوع به ذات 
پاک و تربیت خانوادگى اوست؛ غیر از عملکرد و معرفت کالمى و عرفانى وجود 
ســید مرتضى آوینى آثار او در حوزه هنر و ادبیات و حتى مســتند مى تواند الگو و 
راهگشای عرصه هنر متعهد، اصیل و ناب شود. مرتضى آوینى شخصیتى چند 
بعدی دارد و او ابعاد مختلف هنری را در اوج تجربه کرده است آن هم در کوران 
حوادث تأثیرگذار ناب انقالب اسالمى و دفاع مقدس. هیچ تجربه ای عملى تر از 
حضورش در جبهه های جنگ نیست. مستند درخشان و ماندگارش با صدای او 
نمونه عینى آن اســت. مرتضى بعد از پایان جنگ همچنان دنبال گمگشته ای 
است که نهایتاً با شهادتش در میدان مین، در اوج هنر آن را یافت. روحش شاد.

 شنیدن نغمه های ایرانی 

با بزرگان موسیقی
ایــن روزهــا زندگــى مــردم مــا سراســرالتهاب، تنش 
واسترس است ومتأسفانه رسانه هایى چون تلویزیون 
وحتى شــبکه های ماهواره ای به این موضوع توجهى 
سیاســى  موضوعــات  بــر  را  خــود  تمرکــز  و  ندارنــد 
گذاشــته اند. به همین دلیل نمى توان از رســانه ها این 
انتظار را داشت که به حال روحى و آرامش مردم فکر 
کنند تا استرس و تنش را ازافکار و روح مردم دور کنند. 
براین اساس پیشنهاد من به مردم عزیز دراین دوران 
ســخت، شــنیدن موســیقى های بى کالم با تمى آرام 
اســت؛ موسیقى هایى ازنوع تک سازی یا چند سازی با 
تأکید بر حذف کالم ازموســیقى است. خوب است که 
مخاطبان به سوی موســیقى های بى کالم با ریتم های آرامبخش سوق داده 
شوند، این نوع موسیقى ها انسان را به تأمل و تفکردعوت مى کند. دعوت به 
آرامش تا کمى سرعت بى محابای زندگى کاهش پیدا کند و انرژی های منفى 
از ما دور شــود. براین اســاس موسیقى پیشــنهادی من دراین زمینه شنیدن 
آلبوم »ســه نوازی در دســتگاه ماهور و ســه گاه« اســت که از ســوی انتشارات 
ماهــور منتشــر شــده، اثری بــه هنرنمایــى بــزرگان موســیقى ایــران، فرامرز 
پایور)نوازنــده ســنتور(، هوشــنگ ظریف )نوازنــده تار( و محمد اســماعیلى 
)نوازنده تنبک( .این آلبوم شــامل قطعاتى با رویکرد گفت و گوی موسیقایى 
میان تار و ســنتور و تنبک اســت. گفت و گویى که به زیبایى روایت مى شــود و 
برای همه مخاطبان قابل درک اســت. قطعاتى ســاخته های استاد پایور که 
با تار و تنبک همراه شده است. همانطور که اشاره کردم این آلبوم براساس 
موسیقى دستگاهى ساخته شده و شامل شش قطعه بر اساس دستگاه های 
ســه گاه و ماهور اســت. »مقدمه ماهور«، »چهار مضــراب« و »ِرنگ ماهور« 
ســه قطعه ِرنگ ماهور بوده و» مقدمه سه گاه«، »چهار مضراب مخالف« و 
ِرنگ سه گاه سه قطعه دستگاه سه گاه بوده است و در کنار آن ذوق و قریحه 
اســتادان هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و تکنوازی هایى که در گوشه های سه 
گاه و ماهور نواخته اند به زیبایى نمایان اســت. پیشــنهاد من به عزیزان این 
اســت بخش دستگاه ماهور را ابتدای صبح گوش بدهند که بسیار مناسب و 
نشاط آور است و شنیدن بخش دستگاه سه گاه را در عصر پیشنهاد مى کنم 
که حال و هوای بسیار آرام و دل انگیز ایجاد مى کند.آثار استاد پایور از شاکله 
بسیار قدرتمند و مستحکم موسیقى ایرانى است ونوع جمله  بندی ها بسیار 
و  اســت  ملیــح  و  روان 
بــه مــرور گــوش دادن به 
آرامــش  انســان  بــه  آن 

مى رساند.

ë  ســه  نــوازی در دســتگاه 
ماهور و سه گاه

ë ۱3۸6 :سال انتشار
ë سنتور: فرامرز پایور
ë تار: هوشنگ ظریف
ë  تنبک: محمد اسماعیلی

پیشنهاد

حسین پرنیا 
 نوازنده سنتور 
و آهنگساز

سایه 
روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

یادداشت

اکبر صحرایی
 نویسنده 
و فعال فرهنگی

 عکس 
نوشت

اهالی روســتای رســول آباد )تاج 
پنــج  و  بیســت  در  ســفلی(  آبــاد 
به سمت  همدان  شهر  کیلومتری 
بــه  نرســیده  و  کرمانشــاه  جــاده  
گردنه  اســدآباد، کوچه ها و محله 
شــاهکارهای  به نــام  را  هایشــان 
ادبیــات  خارجــی  و  ایرانــی 
کرده انــد.  نامگــذاری  جهــان 
ایــن کارابتکاراهالــی کتابخــوان 
روســتا بوده و می گوینــد جوانان 
 روســتا را بــه کتابخوانی تشــویق 

کرده است. 
عکس ایمان حامی خواه/ مهر

خدامهمانی ماه 
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


