
حلول ماه رمضان مبارک باد

 رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره شیوع موج چهارم کرونا 
و تصمیمات ستاد ملی توضیح می دهد

 ژنرال های ایرانی امروز فرمان یورش به آسیا را
 صادر می کنند

تعدد آرا و نظرات در مدیریت کرونا 
منجر به سردرگمی مردم می شود

 ماجراجویی جدید 

در قاره کهن
در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

خرابــــــکاری و حملــــه هدفمند به تأسیسات 
هســته ای نطنــز که بــه وضــوح نقــــــش رژیم 
صــهیونیســــــتی در آن ثابت شــده، درست در 
حســــاس ترین مقطــع از رونــد اجــرای توافق 
لغــو  و  آن  احیــای  بــرای  تــاش  و  هســته ای 
تحریم ها صورت گرفته اســت. در ایــن رویداد 
دو نکته مهم حائز اهمیت است؛ نکته نخست 
اینکه حادثــه نطنز در حالی اتفاق افتــاد که در 
ســال های گذشــته حوادث مشــابهی بــا هدف 
اقدام علیه فعالیت های هســته ای و اقدام به ترور دانشمندان هسته ای 
ایــران صــورت گرفتــه بــود. رویدادهایــی کــه در صحنه عمــل، ماهیت 
تروریســتی بودن ایــن رژیم و به کارگیری همــه ظرفیت ها جهت توقف 
پیشــرفت فعالیت های هســته ای کشــورمان را نشــان داد. این هدف که 
اســرائیل برای آن به طور مستمر برنامه ریزی می کند، وارد فصل تازه ای 
شــده اســت چنانکه مقام های این رژیم دیگر از پذیرفتن مسئولیت آن 
ابایی ندارند و به صراحت بر نقش خود در خرابکاری و حمله به صنعت 
هســته ای ایران صحه می گذارند. با پدیدار شــدن ابعاد پیدا و پنهان این 
اهداف، جــای تردیدی باقی نمی ماند که ایــران باید روند فعالیت های 
خود را که تحت نظارت قانونمند آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت 
می گیــرد، ادامــه دهــد و در کنار تاش هــای حقوقی، بــرای تافی جویی 

نظامی همسطح اقدام کند.
نکتــه حائز اهمیــت دیگر پیرامون هدف اســرائیل از افزایــش اقدامات 
مخرب خود علیه صنعت هســته ای ایران اســت.  دولت جدید امریکا 
در ادعــای جدید خود بــرای لغو تحریم ها اعام آمادگی کرده اســت و 
ورود این کشور به عرصه تازه گفت و گوها و مذاکرات دیپلمات ها در وین 
تا اینجا نشــان داده که عــزم آن برای حل موضوع برجام جدی اســت.  

ارتکاب عملیات خرابکارانه رژیم صهیونیســتی در این مقطع حساس 
از مذاکــرات نشــان می دهــد کــه نگرانــی آنها از بــه نتیجه رســیدن این 
گفت وگوها که می تواند با لغو تحریم های اقتصادی مسیر را برای احیای 
برجام هموار کند، تا چه اندازه قوت گرفته اســت.  مقام های اســرائیلی 
پیشــتر با کمک دولت ترامپ تاش کرده بودند سناریوی ایران هراسی 
را تقویت کرده و مانع از گســترش مراودات اقتصادی ایران و کشورهای 
جامعــه غرب و حتی منطقه شــوند.  حاال که با حضــور »جو بایدن« در 
کاخ سفید و مواضع او که خواهان بازگشت به برجام است، امکان تغییر 
این فضا به وجود آمده است، مقام های اسرائیل می کوشند با عصبانی 
کردن تهران و کناره گیری از مذاکرات، مسیر مذاکرات دیپلماتیک برجام 
را مخدوش کنند.  حمله به تأسیســات هســته ای نطنز همزمان با این 
مذاکرات، جدی ترین تاش اسرائیل برای تغییر صحنه مذاکرات برجام 
اســت.  با شــکل گیری تفاهم اولیه برای پیگیری یک الگوی مشــخص 
جهت رفع تحریم ها و راســتی آزمایی ایران که دستور کار مذاکرات وین 
اســت، قابــل انتظار بود که اقدامات مخرب اســرائیل هم شــدت گیرد.  
در چنین فضایی بســیار ضروری است که مقام های ایرانی هوشمندانه 
همــه ابعاد تحوالت جاری را بررســی کرده و ضمن آنکــه باید از طریق 
رویکردهایی همســطح و مشــابه، اقدام اســرائیل را بی پاسخ نگذارند، 
مذاکــرات هســته ای را با قدرت ادامــه دهند و مانع از به هدف رســیدن 
خواسته مقام های این رژیم یعنی عقب نشینی تهران از این گفت و گوها 
شــوند.  ایــن در حالی اســت که اتفاق نطنــز و حوادث تروریســتی علیه 
دانشمندان هسته ای در سال های اخیر نشان دهنده این است که راه های 
نفوذی در داخل جایگاه های حســاس کشور وجود دارد و ضروری است 
برای شناسایی و برطرف کردن این نقاط ضعف اقدام کرد.  یعنی ضمن 
آنکه باید از نظر امنیتی، سطح هوشیاری و دقت عملکرد خود را باالتر 

برد زمین مذاکره برای لغو تحریم ها را رها نکرد.

پیک چهــارم کرونا برای 
جامعه دانشــگاهی هم 
بسیار نگران کننده است 
ایــن پیــک  چــرا کــه در 
میــزان نارضایتی مردم 
بــرای  آنهــا  و خســتگی 
اجــــــرای پروتکل هــــای 
از  بیشــتر  بهداشــتی 
پیک های گذشــته شــده 
اســت و بــه نظــر می رســد در حال حاضــر باید 
مســئوالن از جامعه دانشگاهی و صاحبنظران 
اجتماعی برای عبور از این بحران کمک بگیرند 
چرا که آثار بحران کرونا فقط به مسأله سامت 
و درمــان ختــم نمی شــود. هرچنــد معتقــدم 
مســئوالن وزارت بهداشــت بویــژه کادر درمــان 
در این یک ســال گذشــته تاش بسیاری کردند 
و همــه بایــد قــدردان آنهــا باشــند اما مســائل 
اجتماعی دیگــری هم بر اثر این بحــران ایجاد 
شــده که باید مــورد توجه قرار گیرد. یکــی از آن 
مســائل این است که مســئوالن در بحران کرونا 
از همــه ظرفیت هــای کشــور اســتفاده نکردند. 
موضــوع مهم در بحــران کرونا ارتبــاط با مردم 
بوده اســت که ما به عنوان مسئول در این زمینه 
ضعیــف عمــل کرده ایــم. در جلســاتی کــه بــا 
استادان علوم پزشکی داشتم بارها مطرح کردم 
که ارتباط با مردم امری تخصصی اســت و باید 
در ایــن بحران بــرای بهبود حال مــردم از افراد 
متخصص در حوزه روانشناســی و کارشناســان 
اجتماعی هم بهره مند شــویم تا آنهــا با مردم 

ارتباط برقرار کنند. 

بــــدون شـــــــک دنیــای 
دنیـــــــای  کنــــــونـــــــی، 
پیــــچیدگـــی هـــاســــت 
دنیایی سرشــار از نیاز به 
سازمان ها؛ سازمان هایی 
کــه متولیان شــان تماماً 
هســــــتند؛  انســــان هــــا 
انســان هایی که در کالبد 
ســازمان روح می دمند، 
آن را بــه حرکــت درمی آورنــد و اداره می کنند. 
ســازمان ها بدون وجود نیروی انســانی نه تنها 
مفهومــی ندارنــد، بلکــه اداره آنهــا نیز میســر 
نخواهد بود. حتی با وجود فناور شدن سازمان ها 
و تبدیل آنها به توده ای از سخت افزار، همچنان 
نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی 
در بقای ســازمان، کاماً مشــهود اســت. براین 
اســاس منابــع انســانی ارزشــمندترین منبــع 
ســازمان های امروزی به شمار می آیند، چرا که 
به تصمیمات ســازمانی شــکل داده، مســائل 
و مشــکات ســازمان را حل نموده و بهره وری 
بهــره وری  افزایــش  می بخشــند.  عینیــت  را 
ســازمان ها و توســعه روزافزون آنها، مســتلزم 
رشــد و بهــره وری کارکنان و نیــز تقویت نیروی 
انگیزش آنان است. برخی اندیشمندان دانش 
مدیریــت، از انگیزش به عنــوان موتور محرک 
یا نیــروی پیش برنده انســان یــاد کرده اند، چرا 
که بــا انگیزش حیــات واقعی ســازمان تأمین 
می شــود و روح فعالیــت در کل بدنه ســازمان 
جاری می شود. از طرفی در دنیای امروز همراه 
با تغییرات پرشتاب به سمت آینده در حرکت 
هستیم و سازمان هایی در این دنیا می توانند به 
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 جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی از نقش و مسئولیت  سازمان ها 
و نهادهای مدنی در مقابله با کووید 19 می گویند

جای خالی سمن ها 
در مصاف با کرونا

صف هــای طوالنی معاینــه فنی خــودرو/ خانــم فوزی:   
بــا توجــه به شــیوع مــوج چهــارم کرونــا  از مســئوالن امر 
درخواست می نماییم که فکری به حال صف های طویل 
خودروهایــی که بــرای معاینه فنــی آمده انــد بکنند. چون احتمــال انتقال 

بیماری در این صف ها زیاد است.

ضد عفونی خیابان ها/ محمد فؤاد کاســب: مســئوالن محترم نســبت به   
گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان ها در سطح کشور اقدام کنند تا اندکی 

ویروس کرونا کاهش پیدا کند.

فــرق اجاره بها بین خانه های جدید و قدیمــی/ آقای تیموری: در خصوص   
اعام اجاره بهای مسکن که برای سال جدید در نظر گرفته اند می خواستم 
بدانم که بین خانه های نوساز و خانه های قدیمی نباید فرقی داشته باشد؟ 

لطفاً مسئوالن پاسخگو باشند.

آیا تمام ملت ایران کارمند هســتند؟/ آقای نوروزی: زمانی که می خواهند   
حقــوق اضافه کنند یا بســته معیشــتی بدهند فقط به کارمنــدان پرداخت 

می شود، پس بقیه مردم چکار باید بکنند؟

مشکالت حذف دفترچه های بیمه/ آقای کاسب: با حذف دفترچه های بیمه   
تأمین اجتماعی مشــکات  در خصوص بیمه تکمیلی بیشــتر شــده است. از 

مسئوالن محترم درخواست رسیدگی داریم.

افزایــش اجاره بها/ یک شــهروند: مصوبه تمدید یکســاله قــرارداد اجاره   
مستأجران در دوران کرونا همچنان ادامه دارد اما بعضی صاحبخانه ها به 
این موضوع توجهی ندارند و با افزایش غیرمعقول، مبلغ اجاره مستأجر را 
زیاد کرده یا آنها را جواب می کنند. از مسئوالن درخواست رسیدگی داریم.
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 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

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

وزارت نیرو تهیه کنند

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 

می خواهم حرف بزنم
فیلتر »کالب هاوس« انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است

علی ربیعی سخنگوی دولت: 
دید گاه دولت باز بودن »کالب هاوس« است

کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد
  برخی خودشان توانایی گفت وگو با مردم و نخبگان را ندارند 

و از صحبت دولتمردان با مردم هراسان شده اند 
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 روحانی: نه کمتر از 

تعهدات برجامی 2015 را 
می پذیریم نه بیشتر از آن

در دیدار وزیر خارجه روسیه مطرح شد

عراقچی خبر داد

آغاز غنی سازی ۶0 درصدی ایران

 مدیریت منابع آبی  مدیریت منابع آبی 
کار یک وزارتخانه تنها نیست کار یک وزارتخانه تنها نیست 

وزیر نیرو در گفت وگو با »ایران « تأکید کردوزیر نیرو در گفت وگو با »ایران « تأکید کرد

 بیــش از 14 مــاه از پاندمــی کرونا در کشــور می گذرد، در این مدت ســتاد ملی 
مقابله با کرونا با تصمیم گیری و سیاستگذاری در جهت مقابله با این ویروس 
هزارچهــره برنامه هــا و اقدامات مختلفی را متناســب با وضعیت شــهرهای 
کشــور به اجرا گذاشــت و در مقابل مردم هم در برابــر این بیماری خطرناک 
در اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بویژه رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و زدن ماسک در حد توان گام برداشته اند. اما در این میان در دوران 
همه گیری نقش سازمان های مردم نهاد خیلی کمرنگ و کمتر دیده می شد. 
بخصوص در زمینه اطاع رســانی، پیشگیری و مقابله با این بیماری آن گونه 

کــه بایــد دیده نشــدند. در حالی کــه ظرفیت بالقوه ســمن ها و ســازمان های 
مردم نهاد می تواند در کاهش بحران های اجتماعی و همچنین تشویق مردم 
به مشــارکت حداکثری درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی برای مهار 
این بیماری نقش آفرینی کند. به اعتقاد کارشناســان، این تشکل ها می توانند 
دولت و ستاد ملی کرونا را در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و انتقال آن به 
الیه های مختلف جامعه حمایت و پشتیبانی کنند و بخشی از بار این بحران 

بزرگ را از دوش دولت بردارند.

روز ملی »عطار« مجازی برگزار شد
نیشابور در وضعیت کرونایی قرمز

تأخیر در شادی
افسردگی پنهان و اختالل در روابط اجتماعی با ما چه خواهد کرد؟

صفحه 5 را بخوانید
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ن ژنرال های ایرانی امروز فرمان یورش به آسیا را صادر می کنندماجراجویی جدید در قاره کهن

گل  محمدی:  شهامت هند قابل تحسین است 
 

اما از AFC انتظار بیشتری داشتیم

نشســت  در  محمــدی  گل  یحیــی 

الوحــده  بــا  بــازی  قبــل  خبــری 

امــارات اظهار داشــت: »جســارت و 

شــهامت هنــد بــرای میزبانــی قابل 

 AFC تحســین اســت اما از مسئوالن

بازیکنــان،  ســامتی  حفــظ  بــرای 

مربیــان و تمــام مســئوالن برگــزاری 

مســابقات انتظار بیشتری داشتیم و 

می خواســتیم امکانات بیشتری فراهم شــود. به هر صورت فکر می کنم 

رســیدن به این انتظارها مقداری ســخت اســت. شــرایط خوبی داریم و 

تیــم از لحــاظ آمادگی در وضعیت خوبی قرار گرفته اســت.« ســرمربی 

تیم فوتبال پرسپولیس افزود: »انتظار داشتیم دو جلسه تمرینی در این 

شــهر داشــته باشیم اما متأســفانه انجام نشد. شــاید از این لحاظ عقب 

باشــیم امــا بازیکنان ما ثابت کرده اند مرد روزهای ســخت هســتند و در 

بدترین و ســخت ترین شــرایط می توانند انتظارات هــواداران را برآورده 

کننــد.« گل محمــدی عنوان کرد: »انگیــزه زیادی بــرای موفقیت داریم 

که نشــأت گرفته از انرژی خوب هواداران اســت. تیم پرهواداری هستیم 

که حــدود 50-40 میلیون هوادار در ایــران دارد. همین تعداد هواداران 

سبب ایجاد انگیزه می شــود. در پرسپولیس نسل جنگنده و با روحیه ای 

از بازیکنان وجود دارند که نقطه قوت تیم ما همین بازیکنان و هواداران 

هســتند. شــرایط بــرای رســیدن بــه ســومین فینــال در چنــد ســال اخیر 

مهیاســت و بازیکنانم انگیزه خیلی زیادی برای رســیدن به دیدار نهایی 

دارند. با گذشتن از تمام سختی های پیش رو و با روحیه خوب می توانیم 

حضور در سومین فینال را هم تجربه کنیم.«

عالیشاه:  بازیکنان می دانند در چه تیم بزرگی هستند

امید عالیشاه، بازیکن پرسپولیس در 

نشست خبری قبل از بازی با الوحده 

امارات اظهار داشت: »طبیعتاً تمام 

بازیکنــان تــاش می کننــد بــا نتیجه 

گرفتــن الزم هــواداران را خوشــحال 

کنند. اطمینان دارم باز هم به حضور 

در فینال فکر می کنیم اما بدون تکبر 

و سرمســتی، بچه هــا می داننــد کجــا 

بــازی می کنند؛ تــاش می کنیم این اتفــاق بیفتد. هدف مان رســیدن به 

فینال اســت اما بایــد پله به پله جلو برویم تا این اتفاق خوشــحال کننده 

برای کشــور و هواداران بیفتد. بچه های پرســپولیس می دانند در چه تیم 

بزرگی توپ می زنند و با نتیجه گرفتنشــان می توانند دل هواداران را شاد 

کنند. امیدوارم امسال هم بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم.«

سرمربی الوحده: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم

الوحــده  کاتــه ســرمربی  تــن  هنــک 

در نشســت خبــری پیــش از بــازی با 

پرســپولیس گفت:»بازی مــا مقابل 

ســخت  شــک  بــدون  پرســپولیس 

خواهــد بود. در هند با مشــکل زمین 

تمرین مناســب مواجه هســتیم و به 

نظــرم میزبانــی هند مناســب نبوده 

و می توانســت بهتــر از ایــن بازی هــا 

باشــد. در ایــن بــازی اســماعیل مطــر حضــور نخواهــد داشــت. اقــدام 

کنفدراســیون فوتبــال آســیا در انتخــاب هنــد بــرای میزبانــی از گــروه ما 

مناسب نبود و ما در این زمینه خوش شانس نبودیم. آب و هوا در اینجا 

اکنون بســیار گرم است و با ورود ماه مبارک رمضان نمی توانیم عصرها 

تمریــن کنیــم. در بازی اول کار ســختی داریــم. تیم ایرانــی تاکنون در 3 

سال گذشته دوبار به فینال این رقابت ها رسیده و می دانیم بازی سختی 

داریم ولی با تمام قوا در بازی حضور پیدا می کنیم.«

ابهام در مورد غیبت سیدجالل در نشست خبری

در حالی که پیش بینی می شــد سیدجال حســینی به عنوان کاپیتان اول 

پرســپولیس همــراه گل محمــدی در نشســت خبــری امروز حضــور پیدا 

کنــد اما بــا صاحدید کادر فنی امید عالیشــاه در کنفرانس خبری حاضر 

شــد. این در حالی اســت که معموالً رسم بر این است نفراتی در نشست 

خبــری حضور پیدا می کنند که در بازی حضور داشــته و به عنوان بازیکن 

ثابت به میدان بروند. همین موضوع این ابهام را ایجاد کرد که شاید گل 

محمدی قصد ندارد از حســینی در بازی با الوحده اســتفاده کند. هرچند 

در تماس با گوا، مسئوالن باشگاه اعام کردند غیبت سیدجال و حضور 

عالیشــاه در نشســت خبری و بازدید از زمین مســابقه هیچ دلیل خاصی 

نداشته و گل محمدی برای هر بازی یک نفر را با خود همراه خواهد کرد.

انتقاد پیروانی از همزمان نبودن بازی های پایانی

صبــح دیــروز جلســه هماهنگــی اولیــن دیــدار از مرحلــه گروهــی لیگ 

قهرمانان آســیا 2021 در گــروه پنجم به میزبانی کشــور هند و جزیره گوا 

به صورت آناین و وبینار برگزار شد. از سوی پرسپولیس، افشین پیروانی 

مدیــر تیــم و امیرعلی حســینی مدیر بین الملل باشــگاه حاضــر بودند. 

زمانــی کــه نوبــت بحث بــه پیروانی رســید، او نســبت به برخی مســائل 

اعتــراض کــرد و گفت:»وضعیــت ترانســفر و امکانــات از جمله محل و 

ســاعت تمرین هم جزو چالش های اساســی ما بوده و من که بیش از 3 

دهــه در فوتبال فعالیت می کنم، چنین شــرایط و برنامه ریزی را تجربه 

نکــرده  ام. بــازی پایانی ما در این گروه، در یک ســاعت برگزار نمی شــود 

و مــن چنیــن موضوعــی را در هیــچ کجای دنیــا ندیده بودم. مســئوالن 

کنفدراســیون فوتبال و میزبانان ما در کشــور هند محترم هســتند و ما به 

انتخاب شــهر گوا برای میزبانی احترام می گذاریم ولی نیازمند امکانات 

ط  ا ش بهتری از سوی میزبان هستیم و امیدواریم ای

ساعت عجیب هندی ها برای تمرین پرسپولیس
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 سال بیست و هفتم
 شماره 7603

حامــد جیرودی / مســعود شــجاعی، وریا غفوری، ســیدجال 

حسینی و لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا؛ اینها ژنرال های فعلی 

فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آســیا هستند. فرماندهانی که 

به جای ستاره و قپه روی دوش شان، بازوبند کاپیتانی تیم را بر 

بازو دارند. از امروز چشــم امید میلیون ها ایرانی فوتبالدوست 

به آنها و یاران شان است و امیدوارند هر چند روز درمیان خبر 

پیروزی آنها را بشــنوند و فتوحات آنها را به چشــم ببینند. این 

یــک ماجراجویی تازه برای فوتبال باشــگاهی ایران در ســطح 

قاره است. با این امید که در پایان این فصل از مسابقات، تیمی 

ایرانی طلسم شکنی کند و باالخره جام را به خانه بیاورد. با این 

آرزو که یک تیم ایرانی را در مسابقات جام باشگاه های جهان 

فصل بعد ببینیم و شاهد مصاف غرورانگیز تیمی از کشورمان 

با غول های فوتبال جهان باشــیم. لوگوی باشگاه های تراکتور، 

اســتقال، پرســپولیس و فوالد همچــون مدال افتخــاری روی 

سینه تک تک بازیکنان می درخشد و آنها مفتخر به داشتن اش 

هســتند؛ لوگویی که در َپس آن کلی افتخار، قدمت و عظمت 

وجــود دارد و برای زنده ماندنش بازیکنــان و مربیان زیادی از 

بدو تأســیس باشــگاه زحمت کشــیده اند. بنابراین، مجموعه 

فعلی هر کدام از این ۴ تیم موظف هســتند برای ارتقای  شأن 

باشگاه شان تاش کنند و از جان مایه بگذارند.

حضــور بازیکنــی ماننــد وریــا غفــوری در هــر تیمــی 

نعمت اســت. ســتاره ای جنگنده و متعصــب که این 

خصوصیــات را به ســایر هــم تیمی های خــود منتقل 

می کند. غفوری در دفاع راســت نفوذهای خوبی دارد 

و بــه هافبــک و حمله هم اضافه می شــود. شــاخصه 

دیگــر غفوری تخصص او در زدن ضربات ایســتگاهی 

و پنالتــی اســت که باعث شــده او گل های حساســی را 

هم به ثمر برســاند. وریا که در آخرین سال حضورش 

در سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت، در 

4 فصل بعدی هم با استقال در این رقابت ها حضور 

داشــته تــا 5 فصل پیاپــی در این مســابقات به میدان 

رفته باشد. او 25 بازی در لیگ قهرمانان انجام داده و 

3 گل هم برای آبی پوشان به ثمر رسانده و این تجربه 

مطمئنــاً به  کار فرهاد مجیدی می آید. مربی ای که در 

2 دوره لیــگ قهرمانان در 4 بازی ســرمربی اســتقال 

بوده و به وجود بازیکنی مانند وریا نیاز مبرم دارد.

نام: فرهاد مجیدی

سن: 44 سال

سرمربی استقالل: 

سومین دوره و از 

ابتدای فصل جاری 
تاکنون

وقتــی بازیکنــی خارجــی مانند شــیمبا نهمین فصل 

پیاپی حضورش در فوتبال ایران را سپری و به راحتی 

فارســی هم صحبت می کند، دیگر می تــوان او را یک 

ایرانــی نامیــد. ســتاره ای برزیلــی کــه ایرانیزه شــده و 

صاحب بازوبند کاپیتانی فوالد اســت. لوســیانو با 52 

گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه فوالد است و با ۸4 

گل زده بهترین گلزن خارجــی تاریخ لیگ برتر ایران 

نیز به شــمار مــی رود. او در این فصل اگرچه 3 گل در 

لیگ و 3 گل در جام حذفی زده ولی در پلی آف آسیا 

با زدن 2 گل به العین امارات، شروعی موفق در لیگ 

قهرمانان داشــت و جواد نکونام را بسیار امیدوار کرد. 

پریرا در دوره قبلی حضورش در فوالد هم در 5 بازی 

لیگ قهرمانان 6 گل زد و در کل ۷ بازی این رقابت ها 

9 گل زده اســت و حاال ســرمربی فوالد که اولین دوره 

ســرمربیگری اش در این مسابقات را تجربه می کند، 

می تواند روی گلزنی او حساب ویژه ای باز کند.

نام: لوسیانو پریرا

سن: 37 سال

پست: مهاجم

 تعداد بازی ملی: 
صفر
 حضور در فوالد: 
 نخستین مقطع (2 فصل) 

و از لیگ هجدهم تاکنون 

(سومین فصل پیاپی)

نام: جواد نکونام

سن: 40 سال

سرمربیگری فوالد: 

از ابتدای لیگ 

نوزدهم تاکنون

ســیدجال حســینی نشــان داده که سن و ســال برای او 

تنها یک عدد اســت. بازیکنی که در آســتانه 40 ســالگی 

در تمــام بازی های پرســپولیس در لیــگ و جام حذفی 

به صــورت فیکــس بــه میــدان رفتــه و تنها یک بــازی را 

به دلیل مصدومیت از دست داده است؛ مدافعی که 3 

گل 3 امتیــازی در لیــگ زده و با 4 گل دومین گلزن برتر 

تیمش است. ســیدجال در لیگ قهرمانان هم یکی از 

قدیمی ترین ها به شــمار مــی رود. بازیکنی کــه از فصل 

200۷ تاکنــون در 10 دوره این رقابت ها حاضر بوده و در 

60 بازی به میدان رفته او که رکورد بیشــترین بازی بین 

بازیکنــان ایرانی اســت 4 گل هم به ثمر رســانده اســت. 

حسینی در 6 دوره اخیر لیگ قهرمانان به صورت پیاپی 

بــوده و در یــک دوره با نفت تهــران و در 5 دوره دیگر با 

پیراهــن پرســپولیس به میدان رفته اســت. او ســتاره ای 

اســت که یحیی گل محمــدی بــه او اعتماد کامــل دارد 

و همیــن یک مــاه پیــش دربــاره اش گفت: »باید اســم 

ســیدجال را جــزو بهتریــن بازیکنــان لیــگ بگذاریم و 

بهترین شــان هــم ســیدجال اســت. وقتــی ســاعت 12 

تمریــن داریــم، ســاعت 10 می آید کارهایــش را می کند 

و آماده تمرین می شــود. در تمرینــات خیلی خوب و با 

انگیزه باال حضور دارد. از لحاظ بدنی خودش را در فرم 

خیلی خوبی نگه داشته و زندگی سالم و حرفه ای دارد.«

نام: سیدجالل حسینی

سن:39 سال

پست: مدافع میانی

تعداد بازی ملی: 115

حضور در پرسپولیس: 

نخستین مقطع (2 فصل) 

و دومین مقطع (امسال 

پنجمین فصل پیاپی)

نام: یحیی گل محمدی

سن: 50 سال

سرمربی پرسپولیس: 

 نخستین مقطع (1391) 
 دومین دوره 

 و از نیم فصل دوم 
لیگ هجدهم تاکنون

اگــر به ســابقه بازیکنــان حاضــر در فوتبال ایــران نگاه 

کنیم، شاید به کمتر بازیکنی با سابقه مسعود شجاعی 

برخــورد کنیــم. ســتاره ای کــه در 3 دوره جــام جهانی 

برای تیم ملی به میــدان رفته و از این لحاظ رکورددار 

اســت. 10 فصــل در فوتبــال اروپــا حضــور داشــته و 5 

فصــل بازی در اللیگا را تجربه کرده اســت. او 3 فصل 

در لیگ های امــارات و قطر به میدان رفته و اگرچه در 

لیگ قهرمانان آسیا ســابقه بازی ندارد ولی با فوتبال 

آســیا و مختصات آن آشــنایی کامــل دارد. نکته ای که 

شــجاعی را از ســایرین متمایز می کند این اســت که او 

در این فصل در 10 بازی به صورت موقت سرمربیگری 

تراکتــور را برعهــده داشــت و حــاال خــودش به عنوان 

بازیکن در کنار هم تیمی ســابقش در تیم ملی یعنی 

رسول خطیبی اســت. مربی ای که برای دومین بار به 

نیمکت تراکتور برگشته و نخستین حضورش به عنوان 

سرمربی را در لیگ قهرمانان آسیا تجربه خواهد کرد. 

در این شــرایط قطعاً خطیبــی روی کمک و همراهی 

شجاعی حساب ویژه ای باز کرده است.

نام: مسعود شجاعی

سن: 36 سال

پست: هافبک

تعداد بازی ملی: 87

حضور در تراکتور: از 

لیگ هجدهم تاکنون 

(سومین فصل پیاپی)

نام: رسول خطیبی

سن: 42 سال

سرمربی تراکتور: 
نخستین 

مقطع(1393) و از نیم 

فصل دوم فصل جاری 
تاکنون

آدرینــا ورشــینگر / مرحلــه گروهــی لیگ 

قهرمانان آسیا 2021 در حالی از امروز آغاز 

می شــود که ایران تنها کشــوری از منطقه 

غرب آسیاست که 4 تیم در این رقابت ها 

دارد. پرســپولیس، تراکتــور و فــوالد امروز 

برابــر حریفان خــود به میــدان می روند و 

اســتقال هــم بامــداد جمعــه بازی های 

خــود را آغاز می کند. آن هم در شــرایطی 

کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا در ادامــه 

تصمیم هــای جنجالی و پر ســر و صدای 

خــود علیه فوتبــال ایــران، میزبانــی را به 

نمایندگان فوتبال کشــورمان نداد تا آنها 

در 3 کشور متفاوت بازی کنند. با این حال، 

تیم های ایرانی معموالً نشان داده اند که 

می توانند کاری کنند کارستان و در روزهای 

سخت هم با تعصب و انرژی فراوانی که 

به نمایش می گذارند، می توانند وضعیت 

را به سود خود تغییر دهند.
ë شروع کار تراکتور با خطیبی

در گروه B و از ساعت 19:30 پاختاکور 

شــهر  شــارجه  ورزشــگاه  در  تراکتــور  و 

شــارجه امارات به مصــاف هم می روند

هــم به پیــروزی رســیده کــه آخریــن آن 

بــرد 2-1 برابر نوبهار بوده و باعث شــده 

تــا مقتدرانه با 15 امتیــاز در صدر جدول 

قــرار بگیــرد. ایــن تیــم کــه تاکنــون 2 بار 

بــه مرحله نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان 

رســیده اســت، فصــل گذشــته نیــز برابر 

تیم هــای ایرانی قرار گرفــت و در مرحله 

یــک چهارم نهایــی 2-1 اســتقال را برد 

ولــی در مرحلــه یک چهــارم نهایی 0-2 

برابر پرسپولیس بازنده شد. هدایت این 

تیم را پیتر هویسترا هلندی بر عهده دارد 

و از 3 بازیکــن ملی پــوش هم در ترکیب 

خود بهره می برد. ارن دردیوک سوئیسی 

و دراگان چــران صربســتانی 2 مهاجــم 

خارجــی و خطرنــاک ایــن تیــم در خــط 

حمله هســتند که در فصل گذشته لیگ 

قهرمانان هم توانایی های خود را نشــان 

دادنــد. اما تراکتور هم تیمی اســت که با 

انگیزه هــای فراوانــی پا به ایــن رقابت ها 

گذاشــته اســت. پرشــورها که حاال رسول 

دارنــد،  نیمکت شــان  روی  را  خطیبــی 

ا با نــ ا امید

ë 
نکونام به دوست قدیمی اش رسید

در گــروه D و از ســاعت 22:30 الســد 

و فــوالد در ورزشــگاه ملــک فهــد ریــاض 

می گیرنــد.  قــرار  هــم  برابــر  عربســتان 

ایــن  در  اهــوازی در حالــی  سرخپوشــان 

دیــدار برابــر حریــف قطری خــود حضور 

پیــدا می کنند که با موفقیت در پلی اف پا 

به این مرحله گذاشته اند. شاگردان جواد 

نکونام موفق شــدند با نتیجــه پرگل 0-4 

العین امارات را شکست دهند تا شروعی 

مقتدرانه در آســیا داشته باشند. آنها حاال 

باید برابر الســدی قــرار بگیرند که همین 

چنــد روز پیش با پیــروزی 3-0 برابر قطر 

اس سی در هفته پایانی لیگ ستارگان قطر 

بدون ثبت حتی یک شکست، مقتدرانه و 

بــا 60 امتیاز قهرمــان این رقابت ها شــد. 

تیمــی کــه هدایــت آن را همانند 2 ســال 

گذشته، ژاوی هرناندز ستاره سابق فوتبال 

جهان و بارسلونا بر عهده دارد و حاال باید 

تیمش را برابر فوالدی به میدان بفرستد 

ا ملی تی ابق س کاپیتان که نکونام
حاضر هم با 2 بازی کمتــر و 2۷ امتیاز در 

بازیکنان از الوحــده رده هفتم لیگ ایران اســت، و  پرســپولیس  دیــدار  پذیــرای 

نا ا

در ترکیــب خــود بهــره می بــرد. در خــط 

حمله ایــن تیم هم عمر خربین ســوریه 

ای حضــور دارد کــه بــا الهال عربســتان 

در ســال 201۷ مقابــل پرســپولیس بازی 

بــاز  را  پرســپولیس  بــار دروازه  و 3  کــرد 

کــرد تــا در نهایت تیم ســعودی با نتیجه 

پــرگل چهار بر صفــر برنده شــود. با نگاه 

بــه آمــار مهاجــم اخراجــی از تیــم ملی 

ســوریه در لیگ امارات متوجه می شوید 

این بازیکن به دوران اوج برگشــته است. 

خربیــن در 9 بــازی اخیــر خود بــه همراه 

الوحده ۷ گل به ثمر رسانده و 2 پاس گل 

داده اســت.  با تمام این اوصاف، به نظر 

می رســد شــاگردان یحیــی گل محمدی 

برتری خوبی نســبت به الوحده در تمام 

باشــند. ملــی پوشــانی  خطــوط داشــته 

مانند حامد لک، محمد حسین کنعانی 

زادگان، سیامک نعمتی، احمد نوراللهی 

ان  ارش و وحید امیری که در ک

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از امروز آغاز می شود

سرخ های ایران بدرخشید

نام: وریا غفوری

سن: 33 سال

پست: دفاع راست

تعداد بازی ملی: 27

حضور در استقالل: 

از لیگ شانزدهم 

تاکنون (پنجمین 

فصل پیاپی)

ران
 /ای

یان
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ر
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به دنبال بازگشت مصوبه مجلس از شورای نگهبان رقم خورد

نمایندگان همچنان مشغول اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
گــروه سیاســی/ در جلســه علنــی دیــروز 
مجلــس ســؤال از وزیــر دفــاع در دســتور 
کار قــرار گرفــت و پــس از آن نماینــدگان 
به ســراغ اصــاح طــرح مــوادی از قانون 
انتخابات ریاســت جمهــوری رفتند که از 

سوی شورای نگهبان برگشت خورد.
امیــر ســرتیپ حاتمــی در پاســخ بــه 
عبدالرضا مصــری که در خصوص علت 
عــدم اجــرا و اعمال قانون برنامه ششــم 
توسعه در خصوص پرداخت فوق العاده 
مناطق جنگی به نیروهای مســلح سؤال 
پرســید، گفــت: براســاس قانــون در کلیه 
مواردی که قانون متضمن بار مالی باشد 
در صورتــی قابل اجرا اســت کــه بار مالی 
آن تأمین شــود. براساس قانون، سازمان 
برنامــه و بودجه مکلف بــه تأمین اعتبار 
اســت و وزارت دفــاع تنهــا نقش پیگیری 
کننده دارد. در طول یکســال گذشته بنده 
پیگیری های زیادی انجــام دادم حتی در 
جلســه ای با حضور دکتر مصری و رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن موضــوع 

مطرح شــد و همه قول مساعد برای حل 
این مشــکل را دادند. بعــد از آن نیز بنده 
چندین بــار به صــورت کتبــی و حضوری 
از رئیس ســازمان برنامه ایــن موضوع را 
دنبال کردم. اما مســأله ای که وجود دارد 
این اســت کــه ســازمان برنامــه و بودجه 
می گویــد من این بودجــه را درون بودجه 
کل  ســتاد  اختیــار  در  مســلح  نیروهــای 
قرار دادم. ســتاد کل نیــز می گوید از آنجا 
کــه بــرای اجــرای قوانیــن دیگــر از جمله 
پرداخــت حقوق ســربازان کســری دارد، 
نمی توانــد ایــن هزینه را از محــل بودجه 
جاری تأمین کند. متأسفانه این اختاف 
نظر باقــی مانده اســت. او در پایان تأکید 
کــرد: اگــر مجلــس می خواهد کــه وزارت 
دفــاع در اینگونــه موضوعــات پاســخگو 
باشــد اختیارات وزارت دفــاع را در بحث 
بودجه که به مرور زمان مســتهلک شــده 
اســت  بــه وزارتخانــه بازگرداند کــه بنده 
و ســایر وزرای آینــده در اینگونــه مــوارد 
شــرمنده شــما و مــردم نباشــیم. پس از 

ایــن صحبت های امیــر حاتمی، نماینده 
کرمانشــاه از پاســخ های وزیر دفــاع قانع 
شــد. به گــزارش ایســنا، در ادامه جلســه 
دیــروز نماینــدگان مجلــس بــه منظــور 
تأمین نظر شــورای نگهبان تغییراتی در 
طــرح اصاح مــوادی از قانــون انتخابات 
ریاســت جمهــوری اعمال کردنــد. طبق 
نظر نمایندگان، در تبصــره )۲( ماده ۳۵ 
قانون موضوع ماده )۱( با توجه به اصاح 
به عمــل آمده در جزء )۷( بند )ب( ماده 
)۱۱( و )۱۲( اصــاح و یــک ســطر به ماده 
۳۵ مکــرر ۱ موضــوع ماده ۲ به شــرح زیر 

اصاح می شود.
مــاده ۳۵ مکرر ۱- شــورای نگهبان در 
اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شــورا 
در خصــوص تعریــف و اعــام معیارهــا 
رجــال  تشــخیص  بــرای  الزم  شــرایط  و 
مذهبــی، سیاســی و مدیــر و مدبــر بودن 
نامزدهــای انتخابات ریاســت جمهوری 
موضوع بنــد )۱۰-۵( سیاســت های کلی 
انتخابــات موارد زیر را مدنظــر قرار دهد. 

۲- در جــزء ۳ بنــد الــف مــاده ۲ عبــارت 
»مذهب جعفری اثنی عشری« جایگزین 
»مذهب تشــیع« می شــود. ۳- در جزء ۳ 
بنــد ب ماده ۲ قانــون واژه »جریان های« 

قبل از واژه »غربگرا« اضافه می شود.
ماده )۱۱( به شرح زیر اصاح می شود: 
یک تبصره به ماده )۵۹( قانون به شــرح 
زیــر الحــاق می شــود؛ وزارت اطاعــات، 
سازمان اطاعات سپاه پاسداران انقاب 
کشــور،  کل  بازرســی  ســازمان  اســامی، 
دیــوان محاســبات کشــور و ســایر مراجع 
ذیصاح مکلفنــد ظرف مــدت ۱۵ روز از 
تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک 
و ســوابق داوطلبــان ریاســت جمهــوری 
را به صــورت کامــل و مســتند ارائــه کند و 
تأخیــر، مخــل بــه کشــف صاحیت هــا، 
تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر 
یــک از مقامات و کارمندان دســتگاه های 
ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های 
 )۱۹( مــاده  موضــوع  ذیــل  در  تعزیــری 
قانون مجازات های اسامی مصوب اول 

اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه ها است. 
ایــن قانــون از زمــان تصویــب الزم االجرا 
است. همچنین در جلسه دیروز مجلس 
بیانیه ۲۰۴ نفر از نمایندگان در خصوص 
مذاکرات هسته ای قرائت شد. در بخشی 
از این بیانیه آمده: در هفته های اخیر با از 
ســرگیری مذاکرات هســته ای بین ایران و 
کشــورهای ۱+۴ نگرانی هایی در خصوص 
احقــاق حقــوق ملــت شــریف ایــران بــه 
وجود آمده اســت. امروز با شعار پرهیز از 
فرصت ســوزی در حال ورود به خســارت 
دیگــری هســتیم تــا بــا دادن امتیازهــای 
نقد، وعده های نسیه ای دریافت کنیم، از 
این رو نمایندگان مجلس شورای اسامی 
با تأکید بر رفع تحریم های ظالمانه اعام 
می دارند سیاست های قطعی جمهوری 
اســامی و فصل الخطــاب در ایــن زمینه 
اســت،  انقــاب  معظــم  رهبــر  بیانــات 
جمهوری اســامی ایــران تنهــا زمانی به 
بازمی گــردد  خــود  برجامــی  تعهــدات 
کــه تحریم هــا به صــورت واقعــی و کامل 

برداشته شــده و مورد راستی آزمایی قرار 
گیرد، بازی با لفظ راستی آزمایی و سخن 
گفتن از راستی آزمایی سریع نشان از تله 
جدیدی اســت کــه امریکا و طــرف غربی 

برای مذاکرات تدارک دیده اند.
در پایــان ایــن بیانیه هم آمده اســت: 
در  اســامی  شــورای  مجلــس  نقــش 
راســتی آزمایی واقعــی رفــع تحریم هــا و 
تحقق شاخص های انتفاع اقتصاد ایران 
از محــل رفع تحریم ها حیاتی و غیرقابل 
خدشه اســت، بررسی نص صریح و روح 
مــاده ۷ قانون اقدام راهبــردی برای رفع 
تحریم ها و صیانــت از منافع ملت ایران 
و همچنیــن تدقیق در مشــروح مذاکرات 
مجلس شــورای اســامی در روند تثبیت 
قانــون مــورد بحــث، دال بر آن اســت که 
بازگشت ایران به اقدامات هسته ای ذیل 
برجــام پــس از رفــع تحریم هــا و تحقــق 
شــاخص های ســنجش پذیر متوقــف بــر 
تعییــن تکلیــف توســط مجلس شــورای 

اسامی است.
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در اولین روز ماه رمضان

محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقالب 
برگزار می شود

مطابق ماه رمضان سال های گذشته، محفل انس با قرآن کریم در اولین 
روز مــاه رمضــان به صورت ارتبــاط تصویری بــا حضور رهبر انقــاب برگزار 
می شــود. بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای، براســاس شــیوه  نامه های بهداشــتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا مبنی بر برگزار نشــدن تجمعات انســانی، مراســم امســال به 
صــورت ارتبــاط تصویری و صرفاً با حضور جمعی از قاریان ممتاز کشــور در 
شبســتان مصای امــام خمینی)ره( تهران برگزار خواهد شــد. این مراســم 
ســاعت ۱۷ روز چهارشــنبه ۲۵ فروردین آغاز و به صورت زنده از شــبکه های 
رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی و حساب های رسمی KHAMENEI.IR در 

شبکه های اجتماعی پخش می شود.

عراقچی خبر داد

 آغاز غنی سازی 60 درصد ایران 
در آستانه دور جدید مذاکرات وین

دو روز پیــش از آغــاز دور جدیــد مذاکــرات هســته ای ایــران و ۱+4 در وین که 
راهــکار لغــو تحریم هــا و احیــای برجام را جســت و جو می کند، ســید عباس 
عراقچــی، معــاون سیاســی وزارت خارجه از آغــاز غنی ســازی 6۰ درصد در 
ایــران خبر داد. معاون سیاســی وزیر امــور خارجه روز گذشــته در نامه ای به 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعام کرده است که 
ایران غنی ســازی ۶۰ درصدی را آغاز می کند. عراقچی همچنین اعام کرد: 
یک هزار سانتریفیوژ دیگر با ۵۰ درصد ظرفیت بیشتر به ماشین های موجود 

در نطنز، عاوه بر جایگزینی ماشین های صدمه دیده، اضافه می شود.
مقــام دیپلماتیــک کشــورمان ایــن خبــر را پــس از آن اعــام کــرد که روز 
یکشــنبه تأسیسات هســته ای نطنز در معرض یک عملیات خرابکارانه قرار 
گرفــت و منابــع اســرائیلی تلویحــًا از نقــش خود در ایــن ماجرا خبــر دادند. 
رویدادی که به گفته ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه ایران در 
نتیجــه آن، تمامــی ســانتریفیوژهای IR-۱ مرکز غنی ســازی اورانیوم شــهید 

احمدی روشن در نطنز، از کار افتاده اند.
ایــن تحــوالت در حالی اســت که قرار اســت دور جدید مذاکــرات ایران و 
۱+4 در ویــن از فــردا )۲6 فروردیــن( با برگــزاری نشســت های دیپلماتیک و 
کارشناســی آغاز شــود. در این مذاکرات تیم مذاکره کننده ایرانی به ریاســت 
ســید عبــاس عراقچــی، معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه حضــور خواهد 
یافت. قرار است دیدارها و رایزنی ها با اعضای باقی مانده برجام به صورت 
دو و چندجانبــه در روزهــای آینــده ادامــه یابــد. ســرگئی ریابکــوف، معاون 
وزارت خارجه روســیه در گفت و گو با »اســکای نیوز عربی« گفته است که»به 
طرف ها یک نقشــه راه مکمل درباره چگونگی بازگشــت بــه تعهدات توافق 
هســته ای پیشــنهاد کردیم«. پیشــتر مقام های ایــران تأکید کرده انــد که لغو 
کلیــه تحریم های امریکا که در دوران رئیس جمهور گذشــته آن کشــور وضع 
شــده اند، گام ضروری   برای احیای برجام بوده و تنها پس از راســتی آزمایی 
لغــو  ایــن تحریم ها، ایران آمادگــی دارد تا اقدامات جبرانــی خود را متوقف 

کرده و به اجرای کامل برجام بازگردد.

 نماینده ولی فقیه: موضع سردار »جوانی« 
موضع مجموعه سپاه است

نماینده ولی فقیه در ســپاه با تأکید بر اینکه نیروهای مســلح به هیچ وجه 
وارد دسته بندی های سیاسی نمی شوند، گفت: سپاه پاسداران به عنوان نهاد 
پاســدار انقــاب و دســتاوردهای آن، در حفاظــت از انقــاب و نظــام از هیچ 

کوششی دریغ نمی کند.
بــه گــزارش فــارس، حجت االســام عبــداهلل حاجی صادقــی در جمــع 
تعدادی از مســئوالن سیاســی نیروهای مسلح گفت: ســپاه همچون گذشته 
در دفــاع از انقــاب بــرای تحقــق حضــور حداکثری و شــوق انگیز مــردم در 
انتخابــات تاش خواهد کرد. وی گفت: از مجموعه معاونت سیاســی بویژه 
ســردار دکتر جوانی تشــکر می کنم هم زحمت تدوین دکترین رفتار سیاسی 
ســپاه را کشــیدند و هم در چارچــوب آن عمل کردند. نماینــده ولی فقیه در 
ســپاه بــا بیان اینکــه مواضــع معاون سیاســی ســپاه موضع مجموعه ســپاه 
اســت، تصریح کرد: در مسائل سیاسی هماهنگی وجود دارد و آنچه معاون 
سیاســی اعام می کنــد، همان چیزی اســت که مجموعه ســپاه و نمایندگی 

ولی فقیه درباره آن اتفاق نظر دارند.
ســردار جوانــی دو هفتــه قبــل گفتــه بود ســعید محمــد، فرمانده ســابق 
قرارگاه خاتم به دلیل تخلفات انتخاباتی از این سمت »منفک« شده است.

وزیــر  الوروف،  ســرگئی  سیاســی/  گــروه 
امور خارجه روســیه روز گذشــته در حالی 
میهمان مقام های بلندپایه ایران بود که 
ایران و کشــورهای طرف توافق هســته ای 
در بحبوحه گفت وگوهایی هستند که قرار 
است تکلیف تحریم های امریکا را تعیین 
و وضعیــت این کشــور را در قبــال برجام 
مشخص کنند. روسیه از جمله کشورهایی 
اخیــر  و ماه هــای  کــه در ســال ها  بــوده  
همواره با حمایت از برجــام، از اقدامات 
ایــن  ایــران در چارچــوب  تافی جویانــه 
توافــق حمایت کرده و از امریکا خواســته 
کــه تحریم هــای ضــد ایرانی را لغــو کند. 
جــز دفاع روســیه از موجودیت برجام در 
برابر دســت اندازی ها و بهانه تراشی های 
دولت ســابق امریکا که بــا بدعهدی های 
مستمرش کوشــید این توافق را در مسیر 
اجــرا با مخاطــره ای جدی مواجه ســازد، 
رونــد همکاری هــای دوجانبــه تهــران و 
مســکو و تصمیم به تمدیــد موافقتنامه 
جامع نشان دهنده این است که دو کشور 
باالترین ســطح رابطه را تجربه می کنند. 
وزیر خارجه روســیه در آســتانه این ســفر 
به تهران، در گفت وگو با »ایرنا« از امکان 
عملیاتی کردن راهکارهایی سخن گفت 
کــه می تواند همکاری هــای اقتصادی دو 
کشور را تسهیل کند. او  تأکید کرد دو کشور 
می تواننــد در جهــت دالرزدایی تدریجی 
ارزهــای  از  اســتفاده  ملــی،  اقتصــاد  از 
متقابــل  حســاب های  تســویه  در  ملــی 
سیســتم های  اســتفاده  از  ممانعــت  و 
از  کنترل شــونده  بین المللــی  پرداخــت 
سوی غرب، گام هایی بردارند. الوروف در 
جریان ســفر به تهران با حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری، محمدجــواد ظریف، 
قالیبــاف،  محمدباقــر  و  خارجــه  وزیــر 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی دیدار 
و گفت وگــو کرد. بررســی ابعــاد مختلف 
تحوالت جاری از جمله مذاکرات برجام، 
موضعگیری درباره حادثه در تأسیسات 
هســته ای نطنز، همکاری های اقتصادی 
و سیاســی دوجانبــه و همکاری هــای دو 
کشــور در زمینه تبــادالت واکســن کرونا و 
راه انــدازی خــط تولیــد واکســن در ایران، 
از جمله محورهــای گفت وگوهای دیروز 

بود.
ë  برجــام از  کمتــر  نــه  ایــران  روحانــی: 

می خواهد، نه بیشتر از آن
روحانــی در دیــدار وزیــر امــور خارجه 
روسیه، با اشاره به عاقه مندی جمهوری 
اسامی ایران برای توسعه همکاری های 

منطقه ای، از توســعه ایــن همکاری ها با 
هدف کمــک به برقــراری صلــح و ثبات 
در منطقــه به عنوان اقدامی راهبردی در 
مقابله با یکجانبه گرایی امریکا و مداخله 
در امور منطقه از سوی این کشور استقبال 
پایــگاه اطاع رســانی  گــزارش  بــه  کــرد. 
دولــت، رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت حفــظ امنیــت، صلــح و ثبات 
در منطقــه و اینکه امنیــت منطقه باید از 
سوی کشورهای خود منطقه حفظ شود، 
بر لزوم توســعه همکاری هــای دفاعی و 
نظامــی ایران و روســیه با توجــه به پایان 
تحریم های تســلیحاتی ایران از ماه اکتبر 

سال گذشته، تأکید کرد.
و  مواضــع  از  قدردانــی  بــا  روحانــی 
حمایت های مسکو از مذاکرات هسته ای، 
بر تــداوم تاش هــا برای حفــظ و احیای 
برجــام به عنــوان یک توافــق چندجانبه 
بین المللــی که الگویی برای حل و فصل 
مشــکات از مســیر مذاکره و دیپلماسی 
بــوده اســت، تأکیــد کــرد و گفــت: امــروز 
امریکا و همه دنیا به این نتیجه رسیده اند 
کــه فشــار حداکثــری شکســت خــورده و 
تنها راه امریکا برای بازگشــت به برجام، 
لغو تحریم ها اســت. او افزود: حرکت دو 
کشــور در این خصوص نشان دهنده نگاه 
مشــترک در مورد مســائل بین المللی از 
جملــه برجــام اســت و همچنیــن امروز 
برای اینکه بتوانیم برجام را احیا و فعال 
کنیــم، همــکاری دو کشــور به طــور قطع 

بسیار مؤثر خواهد بود.
مــا  کــرد:  تأکیــد  جمهــوری  رئیــس 
در واقــع می خواهیــم فضــا و روابــط بــه 
تعهــدات و توافقات ســال ۲۰۱5 برگردد 
و همــه طرف های برجــام، همان قول ها 
و گفتارهــای خــود را عملیاتــی کنند و هر 
آنچــه در آن زمــان توافق شــده پذیرفته 
شــود، نه حاضریم کمتر از آن را بپذیریم 
و نــه دنبال آن هســتیم که بیــش از آن را 

بدست آوریم.
ë  باز کــردن پــای رژیــم صهیونیســتی به

خلیج فارس خطرناک است
روحانی در ادامه با اشاره به مشکات 
و بحران های منطقــه ای از جمله بحران 
یمــن و ســوریه بــر تــداوم همکاری هــا و 
تبــادل نظــر ایران و روســیه به عنــوان دو 
کشور تأثیرگذار منطقه برای حل و فصل 
بحران ها و مشکات منطقه ای تأکید کرد 
و افزود: باز کردن پای رژیم صهیونیستی 
به عنــوان یــک عنصــر بی ثبات کننــده و 
تنش زا، در منطقه خلیج فارس، اقدامی 

جمهــوری  رئیــس  اســت.  خطرنــاک 
همکاری هــای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
خــوب دو کشــور در حوزه های سیاســی و 
منطقه ای، بر ضرورت تقویت مناســبات 
اقتصادی و همچنین تســریع در اجرایی 
و عملیاتــی شــدن توافقــات و پروژه های 
مشترک اقتصادی دو کشور در حوزه های 
نفــت، انــرژی و حمل و نقــل و همکاری 
دو کشــور در حــوزه هســته ای در ســاخت 
دو نیروگاه در بوشهر و همچنین سوخت 
نیروگاه هــا و ایزوتوپ هــا،  بــا اســتفاده از 
ظرفیــت شــرکت های خصوصــی تأکید 
کــرد. روحانــی در ایــن دیــدار با اشــاره به 
موفقیت هــای روســیه در زمینــه کرونــا و 
توفیــق در ســاخت واکســن، تســریع در 
ارســال محموله های واکسن ساخت این 
کشــور به ایــران را مورد اشــاره قــرار داد و 
بر لزوم تســریع در راه انــدازی خط تولید 

مشترک واکسن در کشورمان تأکید کرد.
ë  تأکید روســیه بر لزوم بازگشت بی قید و

شرط امریکا به برجام
وزیر امــور خارجه روســیه نیــز در این 
دیدار با بیان اینکه دو کشور برای توسعه 
و تعمیق روابط مصمم بوده و اراده قوی 
دارند، گفت: برای توســعه همکاری های 
مســکو – تهــران  از جملــه همکاری های 
فنــی و دفاعــی هیــچ محدودیتــی وجود 
ایــران و  اینکــه  بیــان  بــا  نــدارد. الوروف 
روسیه در زمینه همکاری های منطقه ای 
و بین المللــی اهداف مشــترک و نزدیک 
دارند، به مذاکرات هسته ای اخیر در وین 
و تمایــل امریکا برای بازگشــت به برجام  
اشــاره کــرد و افــزود: تنها راه حل مســأله 
از نظر مســکو بازگشــت بی قید و شــرط و 
کامل امریکا به برجام با اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 

و عمــل بــه تعهدات از ســوی این کشــور 
است. الوروف تصریح کرد: از نظر ما این 
کامًا غیرمفید اســت که از ایران خواسته 
شود در چارچوب برجام شرایط جدیدی 
را بپذیــرد یــا فراتــر از تعهــدات خــود در 

قالب برجام عمل کند.
وزیــر امور خارجه روســیه تأکیــد کرد: 
هرگونه ســند تکمیلــی یا اضافــی درباره 
منطقــه ای  جملــه  از  مختلــف  مســائل 
از  یــا توســعه نظامــی می توانــد خــارج 
چارچــوب برجــام و در راســتای تأمیــن 
امنیــت منطقه و خلیج فــارس با حضور 
کشــورهای منطقــه بــه صــورت جداگانه 
مورد برررســی قرار گیرد. سرگئی الوروف 
همچنیــن بــر توســعه و تعمیــق روابــط 
تهــران و مســکو تأکید کــرد و یادآور شــد 
روســیه بــرای اجرایــی و عملیاتــی کردن 
توافقات در راستای توسعه روابط، جدی 
اســت و پروژه هــای مشــترک دو کشــور با 

سرعت و جدیت دنبال خواهد شد.
ë  ظریف: اگر اسرائیل مسئول حادثه نطنز

باشد پاسخ خواهد گرفت
وزیــر امــور خارجــه روســیه همچنین 
پــس از گفت وگــو با همتــای ایرانی خود، 
در یک نشســت خبری مشــترک حضور 
یافت. ظریف در این نشســت با تأکید بر 
اینکه امریکا باید بدون توقف به تعهدات 
را  تحریم هــا  همــه  و  برگــردد  خــودش 
رفع کنــد، تأکید کرد که ایــران هم پس از 
راســتی آزمایی اقدامات خودش را انجام 
خواهد داد. وزیر خارجه ایران با یادآوری 
اینکه ایران هیچ مشــکلی برای بازگشت 
به برجام ندارد، افــزود: امریکایی ها باید 
بدانند نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه 
ابــزار مذاکراتی برای آنــان نخواهد بود و 
این اقدامات فقط وضعیت را برای آنان 

دشــوارتر می کنــد. ظریــف همچنیــن به 
موضوع همــکاری ایران و روســیه درباره 
واکســن کرونا اشــاره و ابراز امیدواری کرد 
با توافقی که بین دو کشور صورت گرفته، 
تولید واکســن اســپوتنیک در ایران شروع 
شــود و امــکان خریــد تعــداد بیشــتر این 
واکسن از روســیه برای تأمین نیازهای ما 
فراهــم شــود، چرا کــه این، زمینــه خوبی 
برای همکاری های گســترده تر بین ایران 
و روســیه اســت. انتقاد از ناتوانی اتحادیه 
اروپا و انفعال آن در برابر خرابکاری هایی 
کــه در ســایت هســته ای ایــران صــورت 
می گیــرد، از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه 
عالی تریــن مقــام دیپلماتیــک ایــران به 
آن اشــاره کرد و افــزود: امروز هم به جای 
اینکه اروپایی ها اقدام امریکا برای تهدید 
تروریســتی علیه امنیت غذایی و دارویی 
۸۲ میلیــون ایرانــی را محکــوم کنند و به 
جــای اینکــه علیــه اقــدام درباره ســایت 
غنی ســازی تحت نظر آژانس هسته ای، 
اقدام کنند، بــا یک اظهار نظر نرم از کنار 
آن عبــور کرده و همزمــان علیه مقامات 
نظامی کشــور اقدام می کنند، اینها فقط 
باعث می شود اتحادیه اروپا به دنیا ثابت 
کنــد که جایگاهــی در دنیا نــدارد. ظریف 
تأکیــد کــرد کــه اگــر رژیــم صهیونیســتی 
مســئول حادثه نطنز باشد پاسخ خواهد 
گرفــت. او گفــت: اگــر اســرائیلی ها فکــر 
می کننــد می تواننــد مانع رفــع تحریم ها 
علیه ملت ایران شــوند، اشتباه می کنند. 
دست ایران هم در مذاکره و هم در آینده 
هســته ای قوی تر خواهد بــود  و حمله به 
تأسیسات نطنز موضع ایران در مذاکرات 
ظریــف  می کنــد.  تقویــت  را  هســته ای 
تصریــح کــرد: آنچه در نظنز انجام شــد، 
شرایط را برای ایران امکانپذیر می کند که 

بــه طور قانونی برای جبران این حماقت 
پیشــرفت  بــرای  کاری  هــر  تروریســتی 
هســته ای در نظنز انجام دهــد. در آینده 
نزدیک نظنز با سانتریفوژ های پیشرفته تر 

جلو خواهد رفت.
ë  محکومیت هرگونه اقدام علیه برجام

از سوی الوروف
ایــن  در  هــم  روســیه  خارجــه  وزیــر 
نشســت خبری با بیــان اینکــه موضع ما 
در مورد برجام کامًا روشــن است و همه 
تحریم ها علیه ایران باید بی قید و شــرط 
برداشــته شــود، گفــت: تنهــا راه احیــای 
برجــام این اســت کــه امریکا بــه صورت 
کامل به تعهــدات خود بازگــردد و طبق 
قطعنامه شــورای امنیت و سازمان ملل 
عمل کند. اگر امریکایی ها این کار را نکنند 
ممکن اســت پیامدهای ناگواری داشــته 
باشــد. تاش ما این است که کمک کنیم 
امریکایی ها به برجام بازگردند و ایرانی ها 
نیــز بازگردنــد. بــه گفتــه الرورف، ایران و 
روســیه در راســتای همکاری دوجانبه در 
زمینه حمل و نقل، ادارات، و موضوعات 
فرهنگــی گفت وگوهای خوبی داشــتند و 
توافقنامــه فرهنگی میان دو کشــور امضا 
شــد. او دربــاره واکســن کرونا هــم افزود: 
مــا درباره مبارزه با کرونا و تامین واکســن 
اســپوتنیک که به گفته کارشناسان ایرانی 
از کارآمدترین و بهترین واکسن هاســت، 
گفت و گو کردیم و بنا شد تاش کنیم در 
خاک ایران با اســتفاده از کارشناســان دو 

کشور این واکسن را تولید کنیم.
مذاکــرات  چارچــوب  دربــاره  توافــق 
آســتانه، حمایــت از طــرح صلــح هرمز 
و موضــوع قــره بــاغ از دیگــر محورهــای 
گفت وگــوی طرفیــن بــود. وزیــر خارجــه 
روسیه همچنین درباره این روزها که اروپا 
در ویــن نقش هماهنگ کننــده مذاکرات 
بیــن ایــران و ۱+۴ در چارچــوب برجام را 
بر عهــده دارد، اما همزمان تحریم هایی 
را علیــه تعــدادی از مقامــات ایرانــی و 
همچنین علیه روسیه اعمال کرده است، 
گفت: بســیار از شــنیدن این خبر تعجب 
کــردم، ایــن رویکــرد اتحادیه اروپا نشــان 
می دهد آن ها نمی دانند در زمینه حقوق 
بشــر چه اتفاقــی در اروپا می افتــد. وی با 
بیان اینکــه اعمال این تحریم هــا در اوج 
مذاکرات برای حفظ برجام اشتباه بزرگی 
اســت، افزود: این اقدام حتی بدتر از یک 
جرم است. وزیر خارجه روسیه همچنین 
تأکید کرد: هرگونه تاش برای برهم زدن 

روند برجام را محکوم می کنیم.

ضرورتمقابلهبایکجانبهگراییامریکاباتوسعههمکاریهایمنطقهای
حسن روحانی در دیدار وزیر خارجه روسیه مطرح کرد
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کــه با تکنولوژی روز و شــانه به شــانه با ســایر 
رقبــا حرکــت کننــد، با توجــه به اینکــه منابع 
انســانی به عنــوان مهم ترین نیــروی محرکه 
سازمان ها مطرح هستند و اتاف وقت نیروی 
انســانی برای انجام کارهای روزمره پرســنلی 
موجــب کاهــش بازدهی ســازمان می شــود. 
لــذا به کارگیــری علــوم نوین و سیســتم های 
الکترونیکــی می توانــد از اتاف وقــت نیروی 
انسانی کاســته و بازدهی ســازمان را افزایش 
دهد. امروزه فنــاوری اطاعات به عنوان یکی 
از فناوری هــای نویــن بشــری، بخصــوص در 
دوران همه گیــری ویــروس کوویــد ۱۹، نه تنها 
خود دســتخوش تغییراتی ژرف شــده اســت 
بلکه در حال تأثیرگذاری روی تمام جنبه های 
مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
اســت. بالطبع از مهم ترین قســمت هایی که 
فنــاوری اطاعــات بــا ورود خــود بــه ســازمان 

در آن تأثیر گــذار خواهــد بود، منابع انســانی و 
عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. 
این تغییرات در فناوری اطاعات بدان معنی 
اســت کــه اطاعــات بیشــتری در ســازمان ها 
ایجــاد شــده و گــردش آن نیــز ســریع تر بــوده 
اســت. بســیاری از فرایندهای دســتی قدیمی 
به طــور کامل مکانیزه شــده اند، ایــن تحوالت 
موجب تغییرات مهمی در ســاختار شغلی و 
تخصصی منابع انسانی شــده است. با توجه 
بــه مطالب فــوق حتی بیــان ایــن مطلب که 
در آینــده ســازمان ها بدون فنــاوری اطاعات 
و ارتباطــات بتوانند به حیات ســاختاری خود 
ادامه دهند تقریباً دور از تصور اســت. تأثیرات 
گونــه ای  بــه  را  ســاختار  اطاعــات،  فنــاوری 
دگرگــون می ســازد کــه بــا شــکل امــروزی آن 
متفاوت خواهد بود. ساختار سازمانی مناسب 
با پیشــرفت فناوری هــا، تــوان مدیریــت را در 

تحصیــل مأموریت ها و هدف هــای راهبردی 
افزایــش خواهــد داد. در ســازمانی کــه فرایند 
گــردش اطاعــات در آن رکــن اساســی را ایفا 
می کند )یا اطاعات نگر و اطاعات بر است( 
بــدون شــک فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
در ســاختار آن تأثیــر خواهد گذاشــت. در این 
میــان، یکــی از پیامدهــای فنــاوری اطاعات، 
جهانــی شــدن نیــروی کار می باشــد. در واقع 
محیطی که مدیریت منابع انســانی می تواند 
نیروهای مورد نیاز خود را جذب نماید فراتر از 
مرزهای جغرافیایی خواهد بود. لذا مدیریت 
سازمان ها در زمینه جذب و به کارگیری نیروی 
کار در سطح جهانی )از نظر گزینش، آموزش 
و اجرای سیاست های پرداخت پاداش، حقوق 
و...( با چالش های بسیاری رو به رو خواهد شد. 
جهانی شدن نیروی کار و سایر عوامل موجب 
شده اند که ماهیت مشاغل و کارها، دستخوش 

تغییــرات شــدید قــرار گیــرد و شــرکت ها بــا 
بهره گیری از شبکه های ارتباطی و امکاناتی که 
در آنها وجود دارد سعی می کنند فعالیت های 
خــود را در نقاطــی از دنیــا که نرخ دســتمزد با 
آهنگی کند تر رشــد می کند، دایر کننــد. لذا در 
این میان توجه هر چه بیشتر به توسعه منابع 
انسانی در راســتای عمل به وظایف سازمانی 
از ســوی تک تک همکارانم در خانواده بزرگ 
آمــوزش عالی کشــور وظیفه ای اســت که این 
مجموعــه را در جهت پیشــبرد مأموریت ها و 
برنامه های کاری وزارت متبوع در مسیر تعالی، 

متعهدتر و مصمم تر می کند.
اینجانــب ۲۵ فروردین مصادف بــا روز منابع 
انسانی را به همه تاشگران این عرصه تبریک 
عــرض نمــوده و امیــدوارم با تدبیــر و تاش، 
افق های روشــن تری را در این حــوزه به نظاره 

بنشینیم.

نقش علوم نوین در افزایش بهره وری منابع انسانی 



واکنش سخنگوی قوه قضائیه به شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری:

نمایندگان مجلس از ابزار ها و اختیارات قانونی خودشان استفاده کنند
مغفول ماندن ظرفیت دانشگاه در مقابله با کرونا

این متخصصان می توانند مردم را نســبت به تصمیماتی که گرفته 
می شــود مطمئــن کننــد. کارشناســان اجتماعــی می تواننــد پشــتیبانی 
مــردم را از تصمیمــات گرفته شــده افزایــش دهند. ما وقتــی فعالیت 
صاحبنظــران اجتماعی را در بحران ســیالب و همچنین زلزله بررســی 
کردیم متوجه شــدیم این افراد در مواجهه با مردم بســیار موفق عمل 
کردند. در همین بحران ســیل دستگاه های دولتی نمی توانستند مردم 
را برای یک تصمیم قانع کنند اما ما به عنوان مســئوالن دانشــگاه ورود 
کردیم و با مردم صحبت کردیم. مردم حرف های ما را راحت تر قبول 
می کردند. از آن طرف هم اگر حس می کردیم تصمیمی به نفع مردم 
نیست به دولت می گفتیم این موضوع را مطرح نکند. در بحران کرونا 
هــم فکر می کنم دانشــگاه باید از طرف مردم یک گفتمانی را با ســتاد 
ملی مقابله با کرونا برقرار کند. این را از آن جهت می گویم که گفتمان 
ثابــت و تکــراری در بحــران بــرای مردم عادی می شــود. ما باید شــیوه 
گفت و گو و فرایند متناسب با شرایط را متفاوت انجام دهیم. اینجاست 
کــه کارشناســان اجتماعی بایــد ورود کنند. بحران کرونــا فقط فعالیت 
پزشــکی نمی خواهــد. البتــه کــه ســتون اصلــی مبارزه بــا ایــن بیماری 
را پزشــکان و کادر درمــان تشــکیل می دهنــد امــا ایــن بیمــاری تبعات 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی هم دارد. مــا باید مــردم را قانع کنیم 
لــذا اگر این اتفــاق نیفتد مــردم توجهی بــه پروتکل ها و سیاســت های 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا نمی کنند. در اینجا الزم اســت بــه گزارش 
بحران ســیالب اشــاره کنم که فقط برای این بحران تدوین نشــد بلکه 
الگویی برای بحران هایی است که کشور با آن روبه رو می شود. مسئوالن 
هــم می تواننــد از آن برای مســأله کرونا اســتفاده کننــد. در این گزارش 
بحران را به قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران تقســیم کردیم 
و گفتیــم بــرای هر بخش چه روش هایــی باید به کار بگیریــم. برخی از 
بحران ها مثل ســیالب اتفاقش دو یا ســه روز رخ می دهد و بعد ما وارد 
بحران می شــویم که همان تخریب ها اســت.بعد از آن هم بازسازی را 
داریــم. درباره بیماری کرونا موضوع فــرق می کند. ورود به بحران کند 
اســت اما دوران بحران طوالنی اســت و بعد از آن هم مســئوالن درگیر 
مســائل اجتماعی، روحی و آســیب های اقتصادی مردم می شــوند. در 
گزارش نوشــتیم که وقتی مســأله ای در کشــور ایجاد می شــود به لحاظ 
ســازماندهی، مدیریــت بحران، بســیج امکانات، وظایف دســتگاه ها و 
تأمیــن منابــع چگونه باید عمل کــرد تا یک صدایی در جامعه باشــد و 
دســتگاه ها مــوازی کاری نکنند.آن گزارش می توانســت مورد اســتفاده 
قــرار گیــرد و هنــوز هــم می شــود از آن اســتفاده کــرد. موضــوع دیگــر 
شــفافیت در واکسیناســیون مردم اســت. مردم منتظر واکســن هستند 
و نســبت بــه تأمیــن واکســن و شــیوه تأمین آن بــه هیچ عنــوان توجیه 
نشــدند. این ســؤال مردم اســت تا کی فقــط باید مردم رعایــت کنند و 
وظیفه مســئوالن چیســت؟ بــا این حال ما دانشــگاهیان می توانســتیم 
در بحث های اجتماعی به مســئوالن بهداشــتی کمــک کنیم و رضایت 

مردم را به دست آوریم اما از ظرفیت دانشگاه بخوبی استفاده نشد.

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفت: تــالش بر 
ایــن اســت کــه در ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۵۰ 
درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی 
میــزان،  گــزارش  بــه  کنیــم.  اجرایــی  و 
غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری 
روز گذشته خود گفت: از این هفته تا هفته 
قــوه قضائیه در نشســت های ســخنگویی 
مــروری بر عملکــرد قوه قضائیــه در دوره 
تحول و ســال ۱۳۹۹ خواهیم داشــت. وی 
بــا اشــاره به نامگذاری ســال ۱۴۰۰ توســط 
رهبــر معظــم انقــالب بــه عنــوان ســال 
»تولیــد؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« و 
عملکــرد قــوه قضائیه در ایــن خصوص، 
گفت: احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی 
و صنعتــی در دو ســال گذشــته شــاهد و 
دلیــل روشــنی بر صــدق این ادعا اســت؛ 
ولی متأســفانه برخی توئیت بازان و افراد 
شــاغل در مناصــب حاکمیتــی بــه جــای 
همراهــی و تــالش در جهــت حمایــت از 
تولیــد و اشــتغال و ارائه گــزارش عملکرد 
نهاد و ســازمان متبوع خودشان، عملکرد 
قوه قضائیه را زیر سؤال بردند. اسماعیلی 
در بخــش دیگری از ســخنانش بیان کرد: 
در ســال ۱۳۹۹، صــدور احــکام جایگزیــن 
حبس، ۲۹ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۸ 

افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات دستگاه 
قضــا در حــوزه زنــدان و زندانیــان در ایام 
کرونــا اشــاره ای داشــت و افــزود: در دوره 
یکســاله کرونا، در هــر روز حداقل ۵۰ هزار 
نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام 
اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از 

۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
ســال  در  گفــت:  همچنیــن  اســماعیلی 
۱۳۹۹، ۱۵ هــزار و ۳۰۰ نفــر از محکومــان 
مشــمول عفو مقام معظم رهبری شدند 
کــه در مقایســه بــا ســال ۹۸، ۸۶ درصــد 
رشــد داشته و در مقایسه با ســال ۹۷ دوره 

قبــل از دوره تحول، با رشــد ۴۱۸ درصدی 
مواجــه بوده اســت. وی تأکید کرد: در بین 
محکومــان مورد عفو قرار گرفته، ۲۲۵ نفر 
از محکومــان امنیتی در ســال ۱۳۹۹ مورد 
عفو مقام معظم رهبــری قرار گرفتند که 
برخی از آنها محکومان اغتشاشــات آبان 

۹۸ و موضوع فتنه بنزینی بودند. 
انجــام ۱۱۱ هــزار دادرســی الکترونیکــی از 
داخــل زندان ها یــا مراجع قضایــی بدون 
اعزام زندانی، فراهم شــدن اسباب آزادی 
حــدود ۲۰ هــزار نفــر از زندانیــان با کمک 
مقامــات قضایی و اســتفاده از تأسیســات 
حقوقــی، صــدور حــدود ۱۶۰ هــزار حکــم 
جایگزیــن مجازات حبــس و نجات ۸۷۸ 
مورد از محکومــان قصاص از دیگر نکات 
مورد اشاره سخنگوی دستگاه قضایی بود.

اســماعیلی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی 
و عملکــرد قــوه قضائیــه در رســیدگی بــه 
ایــن پرونده هــا گفــت: موضوع رســیدگی 
بــه مفاســد اقتصــادی جــزو اولویت های 
قــوه قضائیــه بــوده و هســت و خواهد بود 
و در مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی کوتــاه 
آمــد. وی  کوتــاه نخواهیــم  و  نیامده ایــم 
ادامــه داد: در آغازین روز های ســال ۱۴۰۰ 
خیلی از شــعب مشــغول به کار هســتند؛ 
اما یکی از پرونده هایی که در رسانه ها هم 
مطرح شــد، رســیدگی به پرونــده اتهامی 
بــه رعیــت  حســن میرکاظمــی مشــهور 
اســت کــه دادگاه آن در همیــن روز هــا در 
حال برگزاری اســت. وی اعــالم کرد: ۲۰۴ 
پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ 
متهم به شــعب ویژه ارجاع شــده اســت. 
ســخنگوی قوه قضائیــه تأکید کــرد: از این 
۲۰۴ پرونــده در ظــرف شــش ماهــه دوم، 
۱۲۱ پرونده رســیدگی، مختومه و حکم آن 
صادر شــده است. البته در این شش ماهه 
پرونده هــای قبلــی نیــز رســیدگی شــده و 

مجموع پرونده های رسیدگی شده شعب 
ویــژه در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۲۲۰ فقــره 
پرونده اســت کــه ۱۲۱ فقــره آن مربوط به 
پرونده های شــش ماهه دوم می باشــد که 

رسیدگی و حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت 
سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس 
گفت: این پرونده در دادســرای عمومی و 
انقــالب تهران بررســی و منتهی به صدور 
کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده است.  
بــا تکمیل تحقیقــات و اطالعــات دادگاه، 
برگــزار  نیــز  بــزودی جلســات دادگاه آن 
خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی 
دربــاره اینکه نماینــدگان مجلس گزارش 
استنکاف رئیس جمهوری از ابالغ قوانین 
را بــرای بررســی قضایــی به قــوه قضائیه 
ارسال کردند، تمرکز قوه قضائیه در آستانه 
انتخابات بر چه موضوعاتی است و آیا به 
در  شــکایت هایی  و  پرونده هــا  اینچنیــن 
آستانه انتخابات رسیدگی می شود، گفت: 
از نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای 
اسالمی تقاضا می کنیم عالوه بر مکاتباتی 
کــه بــا قــوه قضائیــه انجــام می دهنــد، از 
ابزار های قانونِی در اختیار خودشان مانند 
ســؤال و تحقیق و تفحص بهره بیشــتری 
ببرند. ابزار هــای قانونی خوبــی در اختیار 
نمایندگان مجلس وجود دارد و اســتفاده 
از ایــن ابزار ها و اختیارات قانونی می تواند 
به بهبــود اوضاع کمک کند. ما خیلی هم 
دنبــال مچ گیری نیســتیم و دنبــال بهبود 
شــرایط هســتیم. اســماعیلی افزود: نکته 
پایانــی اینکه مــواردی که به قــوه قضائیه 
می فرســتند اگر همه با اســناد و مدارک و 
دالیل و بررســی های کارشناسانه باشد، ما 
را هــم در فراینــد رســیدگی کمک می کند 
که این پرونده ها را سریع تر رسیدگی کنیم 
و هــم کمــک می کنــد کــه رســیدگی ها از 

اتقان بیشتری برخوردار باشد. اسماعیلی 
اضافــه کرد: تقاضای ما این اســت که این 
اعالمات همراه با ارســال اســناد و مدارک 
و مســتندات و نتایــج بررســی ها باشــد که 
خروجــی اصلــی در رســیدگی و اتقــان در 
تصمیم گیری را داشــته باشــد. سخنگوی 
قــوه قضاییه تصریح کرد: مــا هم در همه 
این موارد آنچه به موجب قانون به عهده 
قــوه قضائیــه اســت را انجــام می دهیــم. 
و  تشــریفات  رســیدگی ها،  برخــی  البتــه 
آییــن دادرســی و رســیدگی خــود را دارد. 
هــر رســیدگی بایــد در چارچــوب قوانیــن 
از  و مقــررات قانونــی انجــام شــود و مــا 
انجــام وظایف خود کوتــاه نخواهیم آمد. 
ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره احتمال 
»کالب  اجتماعــی  شــبکه  فیلترینــگ 
هــاوس« هــم با بیــان اینکه از رهاشــدگی 
فضــای مجــازی گلــه داریــم و همانطــور 
کــه مرز هــای آبــی و دریایــی ســاماندهی 
و مدیریــت می شــود فضــای مجــازی نیز 
نیازمنــد ســاماندهی و مدیریــت اســت، 
گفــت: این مســئولیت بــه عهــده دولت، 
وزارت ارتباطات و نهاد های متولی است. 
آنان باید این فضا را مدیریت و ساماندهی 
و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه 
در انجام ماموریت هــای خود قصور کنند 
بایــد در ارتبــاط بــا قصــور خــود پاســخگو 
باشــند. اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤالی 
مبنــی بر تکذیب گزارش پزشــکی قانونی 
در پرونــده آزاده نامــداری گفــت: آنچــه  
به نوعی در رســانه ها تکذیب شــد ناظر بر 
این بود که نظریه پزشــکی واصل نشــده، 
تــا امــروز بررســی های قضایی و پزشــکی 
قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی 
کرده است، از این رو پرونده جنایی نیست 
و با توجه به بررســی ها در ســایر جهات در 
فضایــی مبتنی بــر نظــر پزشــکی قانونی 

قاضی تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد.
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اظهار نظر عجیب فریدون عباسی درباره حادثه نطنز
   خبر اول اینکه، رئیس کمیســیون انرژی مجلس در اظهار نظری عجیب 
درباره اقدام خرابکارانه و تروریســتی انجام شــده در ســایت هسته ای نطنز 
گفت: طراحی دشــمن خیلی قشــنگ بوده اســت. فریدون عباســی که این 
جملــه را همــراه با خنــده و لحنی طعنه آمیــز بیان می کرد البتــه بالفاصله 
جملــه تعجــب آور خود را با این توضیح توجیه کــرد »من علمی به قضیه 

نگاه می کنم«.
به گزارش تســنیم، عباســی درباره حادثــه نطنز با بیان اینکــه خرابکاری در 
محــل توزیع برق و کابل مربوط به باطری های برق اضطراری بوده اســت، 
گفت: »یک پســت برق در ســایت نطنــز داریم که از آنجا بــرق به زیرزمین 
می رود که حدود 4۰، 5۰ متر زیر زمین است. آن محل زیرزمین و مستحکم 
ســاخته شــده تا حمالت هوایی و موشــکی نتواند این مــکان را از بین ببرد. 
دشــمن وقتی که ببیند وضعیت اینگونه است، اقدام به خرابکاری سایبری 
یــا خرابــکاری از طریق افراد و در تجهیــزات خواهد کرد. ایــن کار هم زمان 
می بــرد و ممکــن اســت 5 تــا ۱۰ ســال طــول بکشــد و تجهیــزات معیــوب 
ارســال کند، تا بتدریج از آن اســتفاده شــود«. عباســی با این توضیح که در 
اینجــا قســمت توزیع بــرق و کابلی که از قســمت دیگر می آیــد و مربوط به 
باطری هایی است که اگر برق قطع شود، آنها را قطع کند، ادامه داد: »آنها 
فکــر کردنــد و متخصصان خود را به کار گرفتند و بــه گونه ای انفجار صورت 
گرفته اســت که هم آن سیســتم توزیع برق آســیب ببیند و هم کابلی که از 
ســوی باطری ها می آیــد. به این دلیل که ماشــین ســانتریفیوژ نباید برقش 
قطع شــود«. رئیس ســابق ســازمان انرژی اتمی ســپس در مقدمه ای برای 
منکــوب کردن مســئوالن فعلی این ســازمان به جای محکــوم کردن اقدام 
دشــمنان، به ماجرای خرابکاری در فردو در سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: »در 
ماجرای فردو برق را از ۳۰ کیلومتری فردو قطع کردند. دکل ها و کابل های 
بــرق را با مــواد منفجره قطع کردنــد و نفوذی ها در داخل از قســمت هایی 
کــه دوربین نبــوده، آن بخــش باطری ها را منفجــر کردند. یعنــی همزمان 
کــه برق قطع شــد، باطری ها را هم قطع کردند. امــا ما آن موقع پیش بینی 
کــرده بودیــم و برق را از پســت جمــاران نگرفتیــم. گرفته بودیــم، اما برای 
ســانتریفیوژها اســتفاده نمی کردیــم. برای بــرق داخلی نیــز گازوئیل برای 
ســه ماه ذخیره کــرده بودیم. مانند یک عملیات که باید پشــتیبانی بکنیم، 
ایــن کارهــا را پیش بینــی کــرده بودیــم. ضربه زدنــد، اما هیــچ اتفاقی برای 
ماشین های ما نیفتاد«. عباسی سپس اظهارات خود را اینگونه به پایان برد 
که »در اینجا پیش بینی نشــده بود که وقتی می روی گفت و گو می کنی و یک 
مصوبــه مجلس داری که اقتدار را به تیــم مذاکره کننده برمی گرداند. یعنی 
یــک عقبــه ای را ایجاد می کند تا تکالیفی که به ما تحمیل شــده در برجام و 
از حقوق مان بهره مند نشــدیم، تکالیف را کنــار می گذاریم و می خواهیم با 
عدد بیشــتری در ماشــین سانتریفیوژ و غنی ســازی جلو برویم و باید انتظار 

می داشتیم چنین اتفاقی رخ بدهد«.
بهره گیری از خرابکاری نطنز برای حمله به رقبا، مســئوالن ســازمان انرژی 
اتمی و دولت و به کار بردن توصیف »قشــنگ« برای یک اقدام تروریســتی 
البته با واکنش کاربران شــبکه های اجتماعی مواجه شــد و اغلب کاربران از 

چنین رویه ابراز تأسف کردند.

اعتراض هالک بانک به کیفرخواست امریکا
  خبــر دیگر اینکــه، وکیل هالــک بانک ترکیــه تأکید کرد که کیفرخواســت 
امریــکا علیــه این بانــک باید پس گرفته شــود. به گــزارش ایلنا، »ســیمون 
التکوویــچ« در دادگاه تجدیدنظــر این بانک برای رســیدگی به اتهام کمک 
بــه ایران در دور زدن تحریم ها گفت: هالک بانک، بانک دولتی اســت و در 
امریــکا مصونیــت قضایــی دارد. پس اتهام کمــک به ایران بــرای دور زدن 

تحریم های امریکا رد می شود و این کیفر خواست، باید پس گرفته شود.
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ســخنگوی دولت اتفاق یکشــنبه گذشته 
در نطنــز را »خرابکارانــه و تروریســتی« 
به رغــم  کــه  کــرد  تأکیــد  و  توصیــف 
خسارت هایی که به همراه داشته است، 
جمهوری اســالمی برای ناکام گذاشــتن 
اهــداف آمرین ایــن حرکت تروریســتی، 
بــا جدیت گســترش فناوری هســته ای از 
یک  طرف و تالش برای رفع تحریم های 
ظالمانــه را از طــرف دیگــر ادامه خواهد 
داد. بــه گــزارش »ایرنا« علــی ربیعی در 
نشســت خبری روز گذشته که به صورت 
»برخــط« برگزار شــد، اقــدام علیه مرکز 
نشــان دهنده  را  نطنــز  در  غنی ســازی 
شکست دشــمنان پیشرفت کشــور برای 
جلوگیری از توســعه چشمگیر از یک  سو 
و مذاکرات موفــق برای رفع تحریم های 
در  و  دانســت  دیگــر  ســوی  از  ظالمانــه 
اســالمی  جمهــوری  ســوم  گام  تشــریح 
بــرای مقابله بــا ایــن اقــدام، اظهارکرد: 
ایــران ضمن محکوم کــردن این حرکت 
مذبوحانــه و با تأکید بر ضرورت برخورد 
جامعه بین المللی و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی با این تروریســم هســته ای، 
حــق خود را بــرای اقدام علیــه عاملین، 
آمرین و مباشــرین ایــن حمله  محفوظ 
می دانــد. به گفته ســخنگوی دولت، این 
آســیب های  خرابــکاری هرچنــد موقتــاً 
محــدودی بــه فعالیت غنی ســازی وارد 
کرده اما ســازمان انــرژی اتمی اطمینان 
داده در مــدت کوتاهــی بخــش بزرگی از 
آســیب ها را جبران و در مســیر بازسازی 
از فناوری هــای جدیدتر اســتفاده خواهد 

شد.
ربیعی تأکید کــرد: از همه طرف های 
برجام و همینطور دولت امریکا که خود 
را طرفــدار دیپلماســی می دانــد، انتظار 
داریــم که این حملــه را محکــوم کرده و 
تعهد خود را به اعالم تعارض اقدامات 
خرابکارانــه و تروریســتی را با فرایندهای 

دیپلماتیک جاری اعالم کنند.
ë  کارافتاده از  سانتریفیوژهای  جایگزینی 

با ماشین های پیشرفته تر
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از 
سخنان خود، با اشاره به اینکه خرابکاری 
کابل هــای  کانــال  در  گذشــته  یکشــنبه 
ماشــین های  ســامانه  بــه  برق رســان 
ســانتریفیوژ رخ داد کــه موجــب آســیب 
دیــدن این ســامانه شــده اســت، اضافه 
کرد: این یک حمله بیرونی نبود و محل 
خرابکاری نیز کاماًل مشخص شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مقامــات رژیم 
صهیونیستی با سفارش برخی تحلیل ها 

به رســانه های خارجــی می خواهند این 
تصــور را ایجاد کنند کــه توانایی ایران در 
زمینه غنی سازی برای چند ماه به تعویق 
خواهــد افتــاد، ایــن امــر را یــک آرزوی 
عبث دانســت و گفت: برخــالف ادعاها، 
خســارت وارد شــده بــه ســایت نطنــز به 
سرعت قابل رفع و جبران است، ضمن 
اینکه مقرر شــد به جای سانتریفیوژهای 
IR۱ از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده 
شــود. از ایــن رو اعالم می کنم براســاس 
یک تصمیم ملی و یک خواســت مدنی 
چرخ ســانتریفیوژهای ما برای همیشه و 

هر روز بهتر از دیروز خواهد چرخید.
ë  کانون پاســخ ایران در سرزمین متجاوز

خواهد بود
ســخنگوی دولــت، هــدف اصلی این 
خرابکاری را سیاســی دانست تا نگذارند 
دســتیابی مردم ایران به حقوق خود در 
عرصــه جهانی بــه ثمر بنشــیند و گفت: 
جمهــوری اســالمی ایــران حــق خــود را 
آمریــن  و  عاملیــن  علیــه  اقــدام  بــرای 
و مباشــرین محفــوظ دانســته و قطعــاً 
مجازات خواهند شــد. کانون این پاســخ 
نیز در ســرزمین متجــاوز خواهد بــود. او 
بــا بیان اینکــه در عرصــه سیاســی نیز با 
عقب راندن تحریم ها و تالش مضاعف 
برای کســب حقوق ملت ایــران، اهداف 
تروریســت ها را ناکام خواهیم گذاشــت، 
ادامــه داد: مــا در دام عملیات تحریکی 
دشمن قرار نمی گیریم، به مسیر درست 
خــود در عرصه بین المللــی ادامه داده، 
تحریم را خواهیم شکســت و به تأمین و 
گسترش صلح و امنیت جهان و منطقه 
کمــک خواهیم کــرد. دســتیار ارتباطات 
اجتماعــی رئیــس جمهــوری، بــا اشــاره 
به اینکه شــواهدی بســیار قوی از دســت 
داشتن رژیم صهیونیستی در این حادثه 
وجود دارد، ادامه داد: اول اینکه مقامات 
ایــن رژیم از ترس پاســخ قاطــع ایران با 
اظهــارات دوپهلــو شــادمانی می کننــد. 
دوم اینکه خوشــبختانه وزارت اطالعات 
در  مــا  جاسوســی  ضــد  متخصصــان  و 
ماه های گذشــته و پس از شهادت شهید 
فخری زاده چندین تیم ترور و خرابکاری 
وابســته به سرویس های امنیتی اسرائیل 
را دســتگیر کردنــد و اکنــون پرونــده ایــن 
افــراد در مراحــل بررســی قضایــی قــرار 

گرفته است.
ربیعی گفــت: در این حادثه هم فرد 
خائــن بــه ملــت شناســایی و هویــت او 
مشــخص شده اســت و اقدامات الزم در 

دست پیگیری است.

ë  گفت و گوهــای ویــن تاکنــون ســازنده
بوده است

ســخنگوی دولت در پاســخ بــه اینکه 
چقدر امکان رفــع تحریم ها وجود دارد، 
تصریــح کــرد: براســاس گــزارش وزارت 
کمیســیون  مذاکــرات  از  خارجــه  امــور 
مشــترک برجــام، گفــت و گوها تــا امروز 
ســازنده بــوده و در مســیر درســتی پیش 
می رود. ربیعی با بیان اینکه برای امریکا 
هیــچ جــای ابهامی باقــی نگذاشــته ایم 
کنــد  ثابــت  کــه  امریکاســت  نوبــت  و 
بــرای بازگشــت بــه برجام جدی اســت، 
مــدت زمــان نشســت ویــن را بــه تأمین 
نظــرات ایــران مرتبــط دانســت و افزود: 
بــه هیچ وجه عجلــه ای نداریــم و منافع 
دولــت  نمی دهیــم.  دســت  از  را  خــود 
ترجیــح می دهــد میراثــی جــز تحریم را 
برای دولــت بعد واگذار کند، اما در عین 
حال مایل هم نیستیم که شتابزده رفتار 
کنیــم. ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه 
اینکه آیا مذاکره مســتقیم با امریکا برای 
اعالم مطالبات ایران منطقی تر نیست؟ 
از  بــرای امتنــاع  گفــت: ســختگیری مــا 
بــا امریــکا خــارج از چارچــوب  مذاکــره 
برجام پیام روشن و البته سختگیرانه ای 
دارد مبنــی بــر اینکه جمهوری اســالمی 
ایــران بــه هیچ وجه مذاکــره بــا امریکا را 
خــارج از موضــوع برنامه های هســته ای 
و بیــرون از چارچوب برجام به رســمیت 
انجــام  بــرای  ضرورتــی  و  نمی شناســد 

چنین گفت و گوهایی قائل نیست. 

و  سیاســت  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســختگیری مبتنــی بــر ســال ها تجربه از 
طــرف مقابــل اســت، ادامــه داد: از نظر 
مــا مذاکــره تنها زمانــی الزم اســت که با 
در  باشــیم،  رو بــه رو  پیچیــده ای  مســأله 
حالی  که نحوه بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات، روشن است و نیازمند مذاکره 
نیســت. امریــکا راهــی جــز لغــو یکبــاره 
تحریم های ناقض توافق نــدارد. در این 
صــورت مــا در کوتاه تریــن زمــان ممکن 
بعد از راســتی آزمایی، به تعهدات خود 

بازخواهیم گشت.
ë  دیدگاه دولــت بازبــودن کالب هاوس

است
ربیعــی دربــاره اظهارنظرهــای ضــد 
و نقیــض در زمینــه بســته شــدن »کالب 
هاوس« نیز با تأکید بر اینکه کســی نباید 
از آگاه شــدن مردم واهمه داشــته باشد، 
توانایــی  خودشــان  برخــی  اظهارکــرد: 
گفت و گو بــا مردم و نخبــگان را ندارند و 
به همین دلیل از صحبت دولتمردان با 
مردم هراسان شده اند. سخنگوی دولت 
بــا بیان اینکــه رئیس جمهوری یکشــنبه 
در دولت به وزیر ارتباطات دســتور داد تا 
نخست جزئیات را به مردم بگوید و بعد 
مطابق قانون از اختالل کنندگان شکایت 
و از اهرم هــای قانونی برای حفظ فضای 
ایجاد شــده اســتفاده کند، گفت: دیدگاه 
دولــت بــاز بــودن ایــن شــبکه اجتماعی 
بــا  توانایــی گفت و گــو  کــس  اســت. هــر 
نخبــگان را دارد می توانــد از ایــن فضــا 

اســتفاده کنــد و اگــر نگرانی هایــی بــرای 
سوء استفاده از این فضا وجود دارد، قابل 
بررسی است و می توان چاره ای اندیشید 

اما راه  حل، بستن نیست.
ë  شــکایت از رئیس جمهوری برای ابالغ

نکردن قوانین موضوعیت ندارد
خبرنــگاری از ربیعی درباره شــکایت 
نماینــدگان از رئیس جمهــوری به دلیل 
ابــالغ نکــردن ۱۳ فقــره قانــون پرســید. 
ربیعــی توضیــح داد: قبــاًل معــاون امور 
مجلــس رئیس جمهوری در کمیســیون 
قضایی مجلــس، توضیحات قابل توجه 
و مبســوطی را ارائــه کــرد، هرچنــد طبق 
قانون و روال ایشان باید در صحن علنی 
مجلــس نیــز صحبــت می کــرد کــه این 
اجــازه بــه معــاون امــور مجلــس رئیس 

جمهوری داده نشد. 
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس 
جمهوری، شــکایت نمایندگان از دولت 
و  عجیــب  اقدامــی  را  زمینــه  ایــن  در 
بدعــت تازه دانســت و گفت: بــه اعتقاد 
اساســاً  شــکایت،  ایــن  حقوقدانــان، 
موضوعیت ندارد چــرا که قانون، فرایند 
ابــالغ قوانیــن را مشــخص کــرده و گفته 
رئیــس  نکــردن  ابــالغ  صــورت  در  کــه 
می توانــد  مجلــس  رئیــس  جمهــوری، 
قانــون را ابــالغ کنــد. بنابراین، شــکایت 
برای ابالغ قوانین، اصاًل ضرورت ندارد.

به باور ســخنگوی دولت، گویا برخی 
نماینــدگان بیــن اجــرای قوانیــن و ابالغ 
قوانیــن، تمایزی قائل نیســتند، درحالی 
که این یک سنت 4۰ ساله در کشور است 
که اگــر رئیس قوه مجریه قانــون را ابالغ 
نکنــد، رئیس قــوه مقننه می توانــد آن را 

ابالغ کند.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس 
اینکــه  از  تأســف  ابــراز  بــا  جمهــوری 
تعدادی از لوایــح مهم دولت علی رغم 
پیگیری هــای مکــرر، هنــوز در مجلــس 
اعالم وصول نشده اســت، گفت: دولت 
تــالش دارد تا جــای ممکــن، موضوع را 
بــا پیگیری هــای اداری و پارلمانی حل و 
فصل کند و نیازی به شــکایت به مراجع 
قضایی و ذی ربط نباشــد وگرنه شکایت 
بــه کمیســیون اصــل ۹۰، یــا شــکایت به 
قــوه  بــه  و شــکایت  بازرســی کل کشــور 
قضائیه استفاده از ظرفیت تبصره اصل 
۱۱۰ قانون اساســی راهکارهایی اســت که 

می توان به آنها تمسک جست. 
ë  دولــت بــرای بــورس کیســه ندوختــه

است
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت 

برای حمایت از ســهامداران در ســه ماه 
پایانــی فعالیــت نیــز بــا تأکیــد بــر اینکه 
بــورس جایــی نیســت کــه دولــت بــرای 
آن کیســه ای دوختــه باشــد، اظهارکــرد: 
همــه افــرادی کــه نــگاه بلندمــدت بــه 
ســرمایه  داشــتند،  سرمایه گذاری شــان 
ســال ۹۲ آنها با رشد ۲۶ درصدی مواجه 
شده  است، البته افراد زیادی با رشد بازار 
ســرمایه در بــورس ســود کردنــد. منتهــا 
افــراد قابــل توجهی هســتند کــه در فراز 
و نشــیب ایــن بــازار وارد شــده و متضرر 

شده اند. 
ربیعی با اشاره به هشدار کارشناسان 
بــه ســهامداران و مــردم عــادی و حتــی 
خــود او مبنــی بــر اینکــه بــورس، بانــک 
نیست، گفت: چون عده ای از هموطنان 
با انتظار انتفاع به بازار ســهام آمده اند و 
ما باید نگاهی مســئوالنه بــه همه مردم 
داشــته باشــیم، در همیــن راســتا دولت 
فضــای  بهبــود  بــرای  را  اقداماتــی  نیــز 
از  کــه برخــی  انجــام داده  بــازار ســهام 
آنهــا عبارتند از پیگیــری رعایت حداکثر 
ســود پرداختــی بانک هــا، امکان انتشــار 
و  هلدینــگ  شــرکت های  توســط  اوراق 
ســرمایه گذاری برای خرید سهام و رشد 
و  اســفند  در  شــرکت ها  فــروش  عالــی 

فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه هیچ 
یــک از ارکان حاکمیــت نبایــد از ســهم 
خود بــرای جلوگیری از ســلب اعتماد از 
بازار ســرمایه غافل شــود، امنیتی کردن 
اکوسیســتم ســرمایه  گذاری را زمینه ســاز 
و  دانســت  کشــور  از  ســرمایه  خــروج 
افــزود: متأســفانه اظهارنظرهای نپخته 
دارد.  وجــود  زیــادی  غیرمســئوالنه  و 
دروغ پردازی هــای  و  روانــی  عملیــات 
زیــادی هــم در کانال های غیرمســئول و 

مشکوک دیده می شود.
ë  واکسن در مســیرهای غیررسمی توزیع

نشده است
ربیعی درباره آخرین وضعیت توزیع 
واکســن هــم با تأکیــد بر اینکــه معتقدم 
واکســن های وارد شــده بجز مســیری که 
در سند ملی واکسیناســیون آمده، توزیع 
نشــده و به دقت تحت کنترل قرار دارد و 
تمام اطالعات در ســامانه سیب و تیتک 
به دقت ثبت شده است، افزود: با توجه 
به وعــده وزیــر بهداشــت و تأکید رئیس 
جمهــوری همــه اطالعات که چه کســی 
و چه زمانی واکســن دریافــت می کند در 
ایــن ســامانه ثبت شــده اســت و همه را 

توضیح خواهیم داد.

تداومغنیسازی،مجازاتآمرینوعقبراندنتحریمها
ربیعی واکنش ســه گانه دولت به تروریسم هسته ای در نطنز را تشریح کرد
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روایت وزیر خارجه از جلسه با کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بر عزم خود برای نامزد نشدن استوارم
محمدجــواد ظریف، وزیر خارجه ایران با انتشــار متنی در »اینســتاگرام« 
جزئیات نشســت اخیر خود با کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرد، جزئیاتی 
کــه نشــان دهنــده نارضایتــی و گالیه وزیــر خارجــه از برخی رفتارهــا در این 
کمیسیون بوده است، رفتارهایی که نشان دهنده برخورد جناحی و انتخاباتی 
بــا مســائل کالن و مرتبــط بــا منافع ملــی همچــون مذاکرات وین اســت. به 
گــزارش »ایرنــا«، ظریــف در ایــن مطلب نوشــت: »روز دوشــنبه جلســه ای 
طوالنــی، صریــح و صمیمــی - همــراه بــا توهیــن و تهدیــد و اتهام از ســوی 
یکی دو نفر- با نمایندگان محترم کمیســیون امنیت ملی داشــتم. از یکی از 
نمایندگان نقل شــده است که »برآوردم از جلسه امروز کمیسیون این است 
کــه ظریــف نامــزد انتخابــات 
 ۱4۰۰ جمهــوری  ریاســت 
می شــود.« پس از چندین بار 
تأکیــد بــر عــدم تمایــل برای 
نامزدی، نمی خواستم دوباره 
شــوم.«  موضــوع  ایــن  وارد 
وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
در ادامــه آورده اســت: »ایــن 
اظهــار نظــر ناگزیــرم کــرد که 
اصــل ماجرا را عرض کنم: در 
جلسه، چند نفر اظهار نگرانی 
کردنــد که گفت وگوهــای وین 
برای رفــع تحریم ها با اهداف 
انتخاباتــی دنبــال می شــود و مــن برای جلــب آرای مــردم به دنبــال ایجاد 
دوقطبــی در جامعه هســتم. عرض کردم دوقطبی را کســانی می ســازند که 
با اتالف میلیاردها برای تولید ســریال، اعتماد عمومی به دیپلماســی کشور 
را هــدف گرفتــه و معیشــت مــردم و عزت کشــور را بازیچه اغراض سیاســی 
و انتخاباتــی می نماینــد.« وی افــزود: »مــا به لطــف خدا و بزرگــواری مردم 
نیازی به ایجاد دوقطبی در جامعه نداریم. هشــت سال است علیه دستگاه 
دیپلماســی با هزینه های ســنگین تبلیغ شــده اســت؛ ۸ سال اســت بهترین 
دستاوردهای دیپلماسی را تخطئه  کرده اند؛ ۸ سال است به دلیل سکوت ما 
یک تنه به قاضی رفته اند و ۸ ســال اســت برای کوبیدن دستگاه دیپلماسی، 
عــزت و اعتمــاد مردم را نشــانه گرفته انــد؛ اما به لطف خدا هنــوز از نعمت 
محبــت مــردم دالورمــان برخورداریــم.« وزیــر خارجــه همچنیــن نوشــت: 
»یادآوری کردم که علت تصمیم من برای نامزد نشدن نگرانی از سبد رأی 
نیســت که برای بهبود آن از سیاســت خارجی و یا انســجام ملی هزینه کنم. 
نگرانــی مــن از رأی آوردن اســت نه رأی نیــاوردن. بر عزم خود بــرای نامزد 
نشــدن اســتوارم؛ ولی تــداوم فشــارها، آزارهــا، افتراهــا و تهدیدهــا در اقبال 
عمومــی و در این عزم تأثیر معکوس دارد. سیاســت خارجی نباید موضوع 
دعوای جناحی و انتخاباتی باشــد. هر دســتاورد سیاســت خارجی، دستاورد 
مردم، کشــور و رهبری اســت و هیچ فرد، گروه و یا جناحی حق مصادره آن 
را نــدارد. رفــع تحریم ها به نفع مردم و هر دولتی اســت که 4 ماه دیگر زمام 

امور کشور را به دست می گیرد.«
ظریــف در پایــان تأکیــد کــرد: »تقاضــا می کنم اجــازه دهیــد در این فضا 
کــه صهیونیســت ها بــرای جلوگیــری از رفــع تحریم هــا بــه خبیثانه تریــن و 
مذبوحانه تریــن روش هــا متوســل شــده اند، عبــاس عراقچــی عزیــز و دیگر 
همــکاران فــداکار و شــجاعم بتوانند تمــام تمرکز خــود را بر رفــع تحریم ها 
متمرکــز کنند و نگران ســنگ اندازی ها، اتهامات و فضاســازی های مســموم 

انتخاباتی نباشند.«
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تعدد آرا و نظرات در مدیریت کرونا 
منجر به سردرگمی مردم می شود

واردات چندین میلیون دوز 
واکسن خارجی در انتظار 

تأیید وزارت بهداشت
دولــت و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، در 
پاســخ به مطالبات افکار عمومی برای تسریع 
در خرید و توزیع واکســن خارجی، تمهیداتی را 
فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند با دورزدن 
موانع تحریمی بخش های دولتی، واکسن های 
الزم را خریــداری و وارد کشــور کند. باوجود این 
تمهید، گزارش ها حاکی است چندین میلیون 
دوز واکســن کرونا که مطابق مصوبه ستاد ملی 
کرونا آماده خرید اســت، مدتی است در انتظار 

تأیید وزارت بهداشت برای واردات است.
خبرگزاری »برنا« با انتشــار گزارشــی در این 
زمینــه، تأکیــد کــرد کــه واکســن های خریداری 
شــده، از منابع معتبر جهانی مانند اسپوتنیک 
و آســترازنکا اســت که همین امــر، دلیل تعلل 
وزارت بهداشــت در تأییــد ایــن واکســن ها را با 
ابهامــات بســیاری مواجــه می کند.بــه گزارش 
ایــن رســانه، پــس از مصوبه ســتاد ملــی کرونا 
و دســتور رئیــس جمهــوری بــرای آزادســازی 
واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی، 
چندین میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت های 
مختلــف مانند اســپوتنیک و آســترازنکا آماده 
خریداری شــده اســت امــا هنوز به دلیــل تأیید 
نکــردن وزارت بهداشــت این اتفــاق رخ نداده 
اســت.یک منبع آگاه در این باره گفت: اولویت 
وزارت بهداشــت اســتفاده از واکســن داخلــی 
اســت، امــا چــون ایــن واکســن آماده نیســت، 
برای اینکه مشــکلی برای مردم ایجاد نشــود و 
به مطالبه گســترده مردم برای واکسیناســیون 
پاسخ داده شود، ســتاد ملی کرونا مصوب کرد 
بخش خصوصی مجوز واکسن کرونا را تا زمان 
تولید انبوه واکسن ایرانی داشته باشد، به همین 
دلیــل هم در حال حاضر چندیــن میلیون دوز 
واکســن خارجی کرونــا آماده خریداری شــده و 
در انتظار مجوز وزارت بهداشــت برای واردات 
است.ناگفته نماند که اکنون سه شرکت ایرانی 
در حــال آزمایــش واکســن کرونــا تولیــد داخل 
هستند که پس از سپری کردن مراحل مختلف 
این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
اما تــا زمــان تأیید نهایــی و تولید این واکســن، 
ستاد ملی کرونا هم از طریق وزارت امورخارجه 
و هم از طریق بخش خصوصی اقدام به خرید 
واکسن کرده که بخشی از آن وارد شده و بخش 
دیگــری در انتظار تأیید وزارت بهداشــت برای 

واردات است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره شیوع موج چهارم کرونا و تصمیمات ستاد ملی توضیح می دهد

رئیس دفتر رئیس جمهوری می گوید تصمیمات ستاد ملی کرونا مربوط 
به یک دستگاه یا شخص خاص نیست. محمود واعظی در گفت وگو با پایگاه 
اطالع رســانی دولت با تشــریح سیر تصمیمات ستاد ملی کرونا تأکید کرد که 
رئیس جمهوری در ســتاد ملی کرونــا موضوعی را بدون کار کارشناســی ابالغ 
نکرده است. او همچنین درباره آغاز موج چهارم کرونا و ارتباط آن با سفرهای 
نوروزی گفت »در ســتاد ملی کرونا پیشــنهاد جدیدی برای ســفرهای نوروزی 
مصــوب نشــد« و افــزود: در شــکل گیری موج چهــارم بیمــاری، اولین متغیر 
مهــم جهش ویــروس بود. پــس از آن نیز متغیرهایی مثل خرید شــب عید، 
دورهمی های خانوادگی، عیددیدنی و دیدبازدیدها و نهایتاً سفرهای نوروزی 

در شکل گیری موج نقش داشتند.
ë  آقاي دکتر واعظي با توجه به برخي شــبهات و مسائلي که پیرامون مذاکرات

و تصمیمات ســتاد ملي کرونا مطرح شــده، لطفا مراحل شــكل گیري و سازوکار 
تصمیم سازي در اين ستاد را توضیح دهید.

از لحظه اي که موضوع کرونا در دنیا مطرح شــد و پس از آن رد پاي آن در 
ایران مشاهده گردید، دولت همواره با اولویت قرار دادن جان و سالمتي مردم 
و با توجه به اینکه همواره بر شفافیت و صداقت و اطالع رساني دقیق در همه 
امور تاکید کرده،  با توجه به این اصول در اواخر  بهمن سال 98 دو مورد ابتال 
به کرونا که در قم پیدا شده بود را در سریعترین زمان ممکن به اطالع مردم 

رساند و سازوکارهاي مدیریت کرونا را طراحي کرد. 
ë .اما برخي گمانه زني ها هست که اين موضوع با تأخیر مطرح شده است

اگر براي دولت مســائل سیاســي و انگیزه هاي دیگر مطرح بود و سالمت و 
جان مردم در اولویت اول قرار نداشــت، کشــف موارد ابتال به کرونا در کشــور 
را درســت در آســتانه انتخابــات مجلس به مــردم اطالع نمــي داد. اگر واقعاً 
تصمیمي به تاخیر در اطالع رساني وجود داشت، دولت مي توانست چند روز 
دیگر هم صبر کند و با هدف مقابله با احتمال کاهش مشارکت در انتخابات، 
بعــد از انتخابات مســئله را با مردم در میان بگذارد. امــا این کار را نکرد و این 

بزرگترین دلیل بر بطالن گمانه زني هایي است که شما اشاره مي کنید.  
ë  چطور ايده تشكیل يك ستاد فراقوه اي به ذهن مسئوالن کشور خطور کرد، چرا

اداره بحران بعهده وزارت بهداشــت که دســتگاه تخصصي در حوزه سالمت 
است، گذاشته نشد؟

بــا توجه به ضــرورت آمادگي براي مواجهه با اپیدمــي و طبق رایزني هاي 
علمــي دولت و وزارت بهداشــت و درمان روشــن بود که ابعاد بحران وســیع 
خواهد بود، دولت سریعاً موضوع را به شوراي عالي امنیت ملي برد. در شورا 
به درستي بر این نکته تاکید شد که مسئله کرونا، یك مسئله کامال ملي فراتر 
از حدود اختیارات و تکالیف یك دســتگاه، وزارتخانه و حتي یك قوه است. بر 
همین مبنا تصمیم گرفته شــد یك ســتاد ملي فراقوه اي براي مدیریت کرونا 
در کشــور تشــکیل شود و ریاســت آن بعهده رئیس جمهور باشد. این ستاد به 
تصریــح شــوراي عالي امینت ملي با شــرکت نمایندگاني از قــواي مختلف و 
نهادهاي گوناگون دولتي و حاکمیتي تشکیل شد و براي مقابله با چرخه هاي 
بوروکراتیك که ممکن بود سبب تأخیر و تعلل در روند مقابله با بیماري شود، 
مصوبات آن به تصریح شوراي عالي امنیت ملي – که مورد تأیید رهبر معظم 

انقالب قرار گرفته است- در حکم قانون و الزم االجرا قلمداد شد. 
بیمــاري کرونــا یك پدیده ناشــناخته بــود، هنوز هــم بســیاري از ابعاد آن 
ناشناخته مانده اســت. با این حال نظام سالمت درجمهوري اسالمي ایران، 

از یك کادر بســیار دانشــمند، ورزیده و فــداکار برخوردار اســت و در عین حال 
زیرساخت هاي نظام سالمت نیز در سالهاي گذشته نوسازي و ارتقا یافته بود. 
بــه همین دلیل ایران به رغم مواجهه همزمان با تحریم هاي بســیار دشــوار، 
به برکت ایســتادگي وایثارگري هاي کادر درمان و بنیه هاي قوي نظام سالمت 
توانست تا اندازه قابل توجهي در کنترل بیماري موفق عمل کند. در این میان 
البته  رهنمودهای مقام معظم رهبری و همراهي و همکاري تنگاتنگ همه 
قوا و نهادها و مراجع مؤثر در قالب ستاد ملي مبارزه با کرونا اهمیت بسزایي 
داشت و توانست صحنه هاي زیبایي از همبستگي میان همه ارکان کشور را در 
تاریخ به یادگار بگذارد. چیزي که باعث شد خیلي از نوع مدیریت اپیدمي در 

ایران حیرت و تمجید کنند. 
ë  در میانه راه مديريت کرونا، قرارگاه عملیاتي کرونا نیز تشكیل شد، فلسفه

تشكیل اين قرارگاه چه بود؟
بله بعد از شــکل گیري ســتاد و تشکیل جلســات، بعد با توجه به اهمیت 
پیگیــري مصوبات و تصمیمات ســتاد و ایجاد هماهنگي میــان همه عناصر 
دخیل در مدیریت کرونا، و همچنین تجاربي که بدســت آمد و دســتور مقام 
معظــم رهبري، قــرارگاه عملیاتي ســتاد ملي مبــارزه با کرونا طراحي شــد و 
مســئولیت آن بعهــده وزیــر کشــور قرار گرفــت. بعد از تشــکیل این قــرارگاه، 
عمــال روند تصمیم ســازي در ســتاد ملــي، منســجم تر و حرفه اي تر شــد. در 
حقیقت روند به گونه اي ارتقا یافت که همه دســتگاه هاي دخیل در مدیریت 
بحــران، بتوانند در یك فرایند علمي و کم خطا پیشــنهادات و نظرات خود را 
مطــرح کنند و این نظرات بعــد از عبور از فیلترهاي چندگانــه، نهایتاً بعنوان 

صورتجلسه ستاد ملي، در جلسات مطرح و در باره آنها تصمیم گیري شود. 
ë  سازوکار تصمیم گیري در ستاد ملي چگونه است؟ با توجه به برخي اظهارات 

از برخي اعضاي ســتاد، امكانش هســت که اين سازوکار را شــفاف و دقیق براي 
مردم توضیح دهید. 

ابتدا باید به این نکته تأکید کنم که ستاد فقط اعضایي که روزهاي شنبه در 
ساختمان حافظیه دور میز مي نشینند نیست. ستاد در حقیقت  مجموعه اي 
از تمام مدیران کشــور است. اســتانداران، روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي 
و مدیران مختلف در بخشــهاي گوناگون کشــور جزئي از ســتاد هســتند. حتي 
این هم همه ســتاد نیســت. ســتاد متشــکل از کمیته هاي متعددي است که 
ایــن کمیته ها مســئولیت حوزه هاي مختلــف را بعهده دارنــد. بعنوان مثال 
کمیته رســانه وتبلیغات، کمیته امنیتي-انتظامي، کمیته بهداشت و درمان، 
کمیته حمل و نقل، کمیته آموزش، کمیته اقتصادي و ... هر کدام مسئولیت 
یکــي از ابعاد مدیریــت کرونا را بعهده دارند. دلیل این امر هم این اســت که 
اساســا مقابله با کرونا یك پدیده تك ســاحتي نیســت و چند ســاحتي است. 
این پدیــده پیچیده، طبعاً یك مدیریت چندالیــه و چندبعدي مي طلبد. هر 
کــدام از کمیته هــا نیز کارگروه ها و کمیســیون هاي تخصصــي مختلفي دارند. 
فرایند تصمیم سازي به این شکل است که موضوعات ابتدا در کمیسیون هاي 
تخصصي مطرح مي شــود، بعد به کمیته ها مي آید و اگر بعد از بررســي هاي 
فنــي و تخصصي نهایتــاً روي آن اجماع شــود، موضوع در قــرارگاه عملیاتي 
مطــرح مي شــود. بعد از اینکــه در قــرارگاه با حضــور نماینــدگان کمیته هاي 
مختلف در خصوص مطالب جمع بندي و هماهنگي شد، نهایتاً پیشنهادات 
در جلسات رؤساي کمیته ها که به صورت هفتگي پیش از جلسه ستاد اصلي 
با حضور رئیس جمهور  برگزار مي شــود، مطرح  مي گردد. اگر پیشنهادات در 

این جلســه هم مورد موافقت اعضا قرار بگیرند، نهایتا در جلســه ســتاد ملي 
مطرح  و آنجا بررســي مي شــود. لذا تصمیماتي که از ســتاد ملي کرونا بیرون 
مي آید پیش از طرح در این ستاد از چهار پنج صافي عبور مي کنند و به همین 
اعتبــار به هیــچ عنوان نمي تــوان آن را تصمیم یك دســتگاه خــاص یا حتي 
یك شــخص خاص قلمداد کرد. تا بحال رئیس جمهور که رئیس ســتاد ملي 
است، موضوعی را شخصا بدون کار کارشناسی  ابالغ نکرده یا بدون موافقت 
و اجماع اعضاي ستاد ملي مصوب نکرده است. غالباً مصوبات ستاد ملي، با 

اتفاق آرا و اجماع نظر اعضاي ستاد ملي ابالغ شده است. 
ë  با چنیــن فرايندي، چرا شــاهد اظهارنظرهــاي متفاوت و بعضــاً متعارض از

جلسات ستاد از سوي افراد مختلف هستیم؟
جامعه ما 14 ماه اســت با یك بحران بســیار فراگیر و پیچیده و فرسایشــي 
دســت به گریبان است. فشار بســیار باالیي روي دوش مسئوالن و مردم است 
و باید توجه کنیم که ستاد ملي باید یك جامعه 80 میلیوني را در مواجهه با 
چنین بحراني مدیریت و ســاماندهي کند. روشن است که در چنین شرایطي 
نمي توانیم با تشــنج آفریني، تشــتت آرا و چندگانگي با مردم صحبت کنیم. 
کساني که از ضرورت تک صدایي در ستاد ملي کرونا انتقاد مي کنند و بعضاً 
بــا ادبیــات خاص آن را به ســخره مي گیرند، شــاید فرامــوش کرده اند که این 
تك صدایي و هماهنگي، تاکید و دستور اکید رهبر معظم انقالب است. ایشان 
در دیدار با اعضاي ســتاد ملي کرونا صریحا فرمودند که همه صداها از ســتاد 
ملــي بایــد در هماهنگي کامل با یکدیگر باشــند و با شــفافیت کامــل و دقیق 
بــه مردم اطالع رســاني شــود. تعــدد آرا و نظرات در مدیریــت کرونا منجر به 
سردرگمي مردم مي شود. سردرگمي مردم در مسئله اي که با جان و سالمت 
آنها ارتباط دارد، قطعاً به صالح نیســت. اطالع رســاني غلط، مي تواند منجر 
به سلسله اشتباهات دیگري در فرایند مدیریت بیماري شود و به همین دلیل 
از تمامي اعضاي ستاد در هر دستگاه و مقام و مسئولیتي خواسته شد، بحث 
اطالع رســاني را صرفا به ســخنگوي ســتاد ملي کرونا که معــاون وزیر محترم 

بهداشت هستند، واگذارند. 
ë  آقاي واعظي، ســوالي که امروز در افكار عمومي پرتكرار اســت، اين است که

چرا دولت مانع سفرهاي نوروزي نشد؟
در موج ســوم کرونا وقتي با افزایش آمار بیماري در کشــور مواجه شــدیم، 
وزارت بهداشــت بــا همــکاري قــراردگاه عملیاتي ســتاد کرونا، پیشــنهادي را 
به ســتاد ملي ارائه دادند و در این پیشــنهاد مقرر شــد شــهرهاي کشــور با در 
نظــر گرفتــن فاکتورهــا و متغیرهاي مشــخص، در چهار وضعیت آبــي، زرد، 
نارنجي و قرمز تقســیم بندي شــوند و به تناســب این رنگ بندي پروتکل هاي 
اختصاصــي بــراي کســب وکارها، مشــاغل و شــئون اجتماعــي مردم نوشــته 
شــد. در این پیشــنهاد که به تصویب ستاد رســید و اجرایي شد، مناسبت هاي 

زماني و موقعیت هاي مختلف که ممکن بود از طریق افزایش سفر، برگزاري 
آئین هــاي مذهبي یا ... منجر به تغییر روند شــیوع بیماري شــوند، نیز لحاظ 
شــده بود. در خصوص ســفرهاي نوروزي که بیان کردید، در حقیقت در ستاد 
ملي کرونا پیشــنهاد جدیــدي براي این موضوع مطرح و مصوب نشــد، بلکه 
مقرر شد همین طرح که موسوم به محدودیت هاي هوشمند بود ادامه داشته 
باشــد و مالك قرار گیرد. چیزي که البته از قبل نیز ســتاد تأکید کرده بود که تا 
پایان کرونا مالك عمل خواهد بود. بر اساس این طرح سفر به شهرهاي قرمز 
و نارنجي ممنوع و به شــهرهاي زرد و آبي آزاد بود. البته در ســتاد تأکید شــد 
مســئوالن همه از مردم بخواهند که با وجود آزادي ســفر به مناطق زرد و آبي 

از سفر خودداري کنند. 
توجه داشــته باشــید کــه در آســتانه نــوروز، وضعیت کشــور نســبتاً عادی 
و عمــده ی جغرافیــای کشــور در وضعیــت آبــی و زرد قــرار داشــت. طبــق 
شاخص هایي که ما از قبل به مردم اعالم کرده بودیم، و به روز رساني منظم 
رنگ بنــدي مناطق، مردم اطالع کامل از وضعیت داشــتند و به همین دلیل 

زمینه براي اعمال محدودیت در شهرهاي زرد و آبي وجود نداشت. 
 اگر به آمار توجه شــود ورودی به بیمارســتان ها  از روزهای ابتدایی ســال 
شروع شد که هنوز  سفرها شکل نگرفته بود و یا اینکه همه کشور قرمز یا نارنجی 
شــد که مقصد ســفر نبودند. اثر ســفر قاعدتاً باید این روزها یا چند روز آینده 
باشد ولی پیک چهارم از هفته اول فروردین شروع شد: نکته دیگر کشورهای 
اروپایی و همسایگان ما که عید و سفر نداشتند آنها چرا افزایش شدید  بیماری 
دارند  ضمن اینکه برخی از آنها درصدی از جمعیت کشورشان را نیز واکسن 
زده بودند. پس عامل اصلی بر خالف تبلیغات جهت دار سفر نیست ویروس 
جهش یافته ،خرید های عیدانه و دورهمی ها و رعایت کمتر دستور العمل ها 

می باشد ولی سفرها می تواند یکی از فاکتورها باشد.
ë  حاال که تعطیالت تمام شــده و شــاهد پیك چهارم بیماري در سراســر کشــور

هستیم، قبول داريد که اين مصوبه نادرست بوده است؟ 
ببینیــد در شــکل گیري مــوج چهارم بیمــاري، اولین متغیــر مهم جهش 
ویــروس بــود. پس از آن نیز متغیرهایي مثل خرید شــب عید، دورهمي هاي 
خانوادگي، عیددیدني و دیدبازدیدها و نهایتاً سفرهاي نوروزي در شکل گیري 
موج نقش داشتند. مهم تر از همه اینها تأثیر رواني کاهش تعداد مرگ ومیر و 
ثبات 18 هفته اي آمار بیماري در کشور بود که منجر به عادي انگاري شرایط و 
کاهش محسوس رعایت پروتکل هاي بهداشتي از سوي مردم شد. نمي شود 
همــه اینهــا را نادیده گرفــت و بروز موج چهــارم را فقط به ســفرهاي نوروزي 

نسبت داد. باید واقع بینانه تحلیل کنیم. 
ë و نكته پاياني؟

در همه موج هاي قبلي که ما توانستیم آنها را مهار و وضعیت را مدیریت 
کنیم، همبســتگي، در کنار یکدیگر بودن، هماهنگي و انســجام وحدت نقش 
حیاتي داشــت. در حقیقت عامل اصلي توفیق کشــور، اینها بود. عصبیت ها 
و هیجانــات و بین نکاتي که بســیاري از آن نیز بــا واقعیت ها مطابقت ندارد، 
جــز اینکــه روان جامعه را دچار آســیب مي کنــد و اختالل به وجــود مي آورد، 
هیــچ کارکــرد دیگري ندارد. همه ما باید در این نــوع بحران ها آرامش خود را 
حفــظ کنیــم و از تناقض گویي، اتهام افکنــي و سیاســي کاري و فرافکني دوري 
کنیــم. مردم شــاهد و ناظر رفتارهاي ما هســتند و دوگانگي هــا و ریاکاري ها را 
تشــخیص مي دهند. نباید تصور کنیم که به صــرف بیان موضوعات از طرف 
ما، اقناع عمومي صورت مي گیرد و انگشــت هاي اتهام به ســوي دیگران کج 
مي شود، اینطور نیست. به همین دلیل بهتر است همه با جان و دل از قایقي 
که همگي در آن نشســته ایم حفاظت کنیم و در هیچ کجاي آن به بهانه هاي 
واهي و انگیزه هاي شــخصي و سیاســي منفذ ایجاد نکنیم.  نباید  اینطور  شود 
که توفیقات در کرونا متعلق به یک دســتگاه  و در زمان خیـــــــــــزش بیماری 
دستگاه های همکار را مقصر قلمداد کنیم. همه با هم در توفیقات و مشکالت 

شریک هستیم.



 بیــش از 14 مــاه از پاندمــی کرونــا در کشــور 
می گــذرد، در ایــن مدت ســتاد ملــی کرونا 
در  سیاســتگذاری  و  تصمیم گیــری  بــا 
جهــت مقابلــه با ایــن ویــروس هزارچهره 
برنامه هــا و اقدامات مختلفی را متناســب 
اجــرا  بــه  کشــور  شــهرهای  وضعیــت  بــا 
گذاشــت و در مقابــل مــردم هــم در برابــر 
این بیماری خطرناک در اجرای پروتکل ها 
بویــژه  بهداشــتی  دســتورالعمل های  و 
زدن  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت 
ماســک در حــد تــوان گام برداشــته اند. اما 
در ایــن میــان در دوران همه گیــری نقــش 
ســازمان های مــردم نهــاد خیلــی کمرنگ 
و کمتر دیده می شــد. بخصــوص در زمینه 
اطالع رســانی، پیشــگیری و مقابلــه بــا این 
بیمــاری آن گونــه کــه بایــد دیــده نشــدند. 
در حالــی کــه ظرفیــت بالقــوه ســمن ها و 
سازمان های مردم نهاد می تواند در کاهش 
بحران هــای اجتماعی و همچنین تشــویق 
مردم به مشــارکت حداکثــری درخصوص 
رعایت پروتکل های بهداشــتی بــرای مهار 
ایــن بیمــاری نقش آفرینی کند. بــه اعتقاد 
کارشناسان، این تشکل ها می توانند دولت 
و ســتاد ملی کرونــا را در تصمیم گیری ها و 
سیاســتگذاری ها و انتقــال آن بــه الیه هــای 
مختلف جامعه حمایت و پشــتیبانی کنند 
و بخشــی از بار این بحران بزرگ را از دوش 
دولت بردارنــد. البته ناگفته نمانــد در این 
میان برخی ســمن ها در شــهرهای کوچک 
داوطلبانه برنامه ها و آموزش هایی در حوزه 
بهداشــت و درمان برای اقشار آسیب پذیر 
انجــام دادند. اما همچنان جای خالی آنها 
در مصاف جدی با کرونا احساس می شود.

ë  در مدنــی  نهادهــای  کلیــدی  نقــش 
آگاه سازی مردم

سعید معدنی جامعه شناس معتقد 
اســت نهادهــای مدنــی مــردم نهــاد در 
آگاه ســازی مــردم نقشــی غیرقابــل انکار 
دارند. او در این بــاره به »ایران« می گوید: 

نهادهــای مدنــی مــردم نهــاد می توانند 
نقش واســط بیــن مســئوالن و جامعه را 
برعهــده بگیرنــد، اما باید مراقب باشــند 
که خارج از دســتورات و براســاس سلیقه 
خــود رفتــار نکننــد چراکــه نتیجــه چنین 
رفتاری سردرگمی و سرگردانی مخاطبان 
خواهد بود. یکی از مشکالتی که هم اکنون 
وجود دارد و جامعه را به چنین شرایطی 
رســانده این اســت کــه هرکــس تحلیل و 
تفسیر خود را از موضوع شیوع همه گیری 
درجامعه دارد و تفســیرهای خود را ارائه 
می دهــد و براســاس آنها عمــل می کند. 
از ایــن رو نهادهای مدنی بــا امانتداری در 
اطالع رســانی می توانند نقش کلیدی در 
آگاه ســازی مردم و رهایــی از خیز چهارم 
ایــن  باشــند.  داشــته  جامعــه  در  کرونــا 
جامعه شــناس بــا بیــان اینکــه نهادهای 
مــددکاری  نقــش  می تواننــد  مدنــی 
اجتماعی را ایفا کنند، می افزاید: از ســوی 
دیگر نهادهای مدنی می توانند به کمک 
خانواده هــای ســالمند که امــکان حضور 
در جامعــه را ندارند بشــتابند و در مواقع 
ضــروری بــه آنها کمــک کننــد. کمک به 
ســایر اقشــار جامعه که به هر دلیل دچار 
مشکل هستند از معلول و سالمند گرفته 
تــا گروهــی که ســالم هســتند و بــه دلیل 
شــیوع بیماری دچار مشکالت اقتصادی 
شده اند یکی از مهم ترین مسئولیت های 
نهادهــای مدنــی در شــرایط فعلــی بــه 
شــمار می آید. او در ادامــه تأکید می کند: 
اگــر جامعــه بــه معتبر ترین منابــع تکیه 
کنــد، می تواند از بحران فعلی با کمترین 
آســیب عبــور کند. چیــزی که اعتبــار یک 
نهاد مدنی یا یک رســانه را از بین می برد 
تکیه بر گفتار افراد غیرمتخصص اســت. 
متأسفانه این موضوع در جامعه ما باب 
شــده و افراد از هر دریچه ای اطالع رسانی 
می کنند که این اعتبار رسانه های ما را زیر 
ســؤال می برد. بنابراین نهادهای مدنی و 
همچنین رســانه ها باید به مســئوالنی که 
مستقیماً با این موضوع در ارتباط هستند 

تکیه کنند و صحبت ها و هشدارهای آنها 
را به مردم انعکاس دهند.

ë  کمــک بــه شفاف ســازی در دوران کرونا
وظیفه مهم نهادهای مدنی

ســمیه توحیدلو، جامعه شــناس هم 
بــا تأکیــد بــر اینکــه توانمند ســازی مردم 
در عبــور از بحــران کرونــا و قطــع زنجیره 
بیماری در شــرایط فعلی بســیار اهمیت 
نهادهــای  می گویــد:  »ایــران«  بــه  دارد 
مدنــی در توانمند ســازی مــردم نقشــی 
مؤثــر دارنــد. ایــن توانمند ســازی ماننــد 
ســپری خواهــد بــود کــه در برابر مســائل 
اجتماعــی  و  روانشــناختی  اقتصــادی، 
همبســتگی های  کاهــش  همچنیــن  و 
اجتماعــی ناشــی از کرونــا کــه ایــن روزها 
انســان ها  از  می شــود،  مشــاهده  بســیار 
محافظــت می کنــد. او ادامــه می دهــد: 
توانمندسازی انســان ها نیازمند آموزش 
اســت. این آموزش نیز برعهده نهادهای 
رســمی و غیررسمی است که یک بخشی 
از نهادهای رسمی به دلیل اینکه وظایف 
ویــژه دیگــری دارنــد کمتــر به ایــن مهم 
می پردازند و نهادهای غیررسمی هستند 
کــه می توانند در این زمینه بیشــتر کمک 
کننــد. ایــن جامعه شــناس بــا اشــاره بــه 
نقــش نهادهــای مدنی در شفاف ســازی 
بیان می کند: نکته دوم این است که نهاد 
مدنــی بــه شفاف ســازی کمــک می کند. 
یکــی از مهمترین معضالتــی که درحال 
حاضــر همــه جوامع با آن درگیر هســتند 
و جامعــه ما هــم هرچنــد آرام امــا با آن 
واکسیناســیون  موضــوع  اســت  مواجــه 
اســت. باالخــره ایــن جامعــه بــا مســأله 
واکسیناســیون کرونا مواجه خواهد شــد و 
بــه دلیــل محدودیت های موجــود، انواع 
رانت هــا و شــبکه های زیرزمینــی شــکل 
خواهــد گرفــت. هیــچ مجموعــه دولتی 
نمی توانــد ایــن فراینــد را شــفاف کنــد، 
درحالــی کــه این مطالبه شــفافیت مهم 
اســت. در شرایط فعلی شــایعاتی مبنی 
بــر فــروش واکســن کرونــا در شــبکه های 

مجــازی دیــده می شــود، از آنجایــی کــه 
ایــن موضــوع بــه مــرگ و زندگــی افــراد 
مربوط می شــود، نبایــد بگذاریم فضا به 
ســوی عــدم شــفافیت و رانــت خواری ها 
و ویژه خواری هــا پیــش بــرود. از این رو به 
نظر می رســد یکــی از مهمتریــن کارهای 
نهادهای مدنی و رســانه ها شــفاف کردن 
چنین مواردی و همچنین ارائه پیشــنهاد 
فرایند هــای مناســب برای عملی شــدن 
موضوع شفاف ســازی است. هنگامی که 
شفاف ســازی در جامعــه صــورت بگیرد 
مردم به هشــدارها اعتماد و به دستورات 
پیشــگیرانه عمل می کنند. او بــر این باور 
اســت کــه خیریه هــا و نهادهــای مردمی 
توجهــی  شــایان  کمک هــای  می تواننــد 
مــردم  ســوی  از  پروتکل هــا  رعایــت   در 

داشته باشند.
ë  کمک« سهم ســازمان های مردم نهاد«

در بحران کرونا
احمد قویدل عضو شــورای راهبردی 
مــورد  در  »کمــک«  غیردولتــی  شــبکه 
بــا  مقابلــه  در  مدنــی  نهاد هــای  ســهم 

کرونا می گوید: شــبکه »کمک« متشــکل 
ســازمان های  تخصصــی  شــبکه های  از 
مردم نهاد اســت. بزرگ ترین نقشــی که 
موقعیــت  در  مردم نهــاد  ســازمان های 
در  مشــارکت  دارنــد  کرونــا  بحــران 
اطالع رسانی به جامعه مدنی است. این 
محــور اصلــی مــا در انجــام فعالیت مان 
از همان ابتدای تشــکیل این مسأله بوده 
کــه ایــن رســالت برخــالف تصــور عموم 
کمک های مادی در بحران های اینچنینی 
اثربخشــی بیشــتری دارد، ایــن در حالــی 
اســت که ما معتقدیم بیشــترین نقشــی 
که ســازمان های مدنــی و مــردم نهاد در 
زمان شیوع و گسترش کرونا دارند آشنایی 
آحــاد جامعــه بــا تکلیــف و مســئولیت 
اجتماعی آنها در مقابله با کروناست. در 
اولیــن دیداری کــه با دکتر زالی داشــتیم، 
ایشان جمله ای طالیی به ما هدیه دادند 
که »مــا از شــبکه های مردم نهــاد چیزی 
نمی خواهیــم جز آنکــه کاری کنید مردم 
بــه مــا اعتمــاد و دســتورالعمل های ما را 
اجرا کنند« و به نظرمن این شیوه اصولی 

رفتار و جمله شایســته ایشــان باعث شد 
مجموعــه بزرگــی از ســازمان های مردم 
نهاد تــالش خودشــان را در راســتای این 
اعتمادسازی گسترش دادند یا در این امر 
ورود کردند. او با اشــاره به میزان ســرمایه 
اجتماعی در زمان شــیوع کرونا می گوید: 
متأســفانه در زمان شــیوع کرونا ســرمایه 
اجتماعی کشــور بشــدت پایین بود. پس 
در اولیــن قــدم شــبکه »کمــک« شــروع 
بــه جلب اعتمــاد مردم بــه رهنمودهای 
دولــت کرد. شــبکه کمــک بر ایــن اعتقاد 
اســت ســازمان های مــردم نهــاد نقــش 
مهمــی در ترویج توصیه های بهداشــتی 
و دعوت مردم به رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی دارند. تردیدی وجود ندارد که 
دولت متکــی به ســرمایه های اجتماعی 
می تواند پیش برنده سیاست های اجرایی 
در رابطه با مهار کرونا باشد. سازمان های 
مــردم نهاد به مــوازات ایفــای این نقش 
مهم و رســالت اجتماعی خود می توانند 
و  جمعبنــدی  نیــز  را  مــردم  مطالبــات 

پیگیری کنند. 
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جای خالی سمن ها در مصاف اجتماعی با کرونا
جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی از نقش و مسئولیت  سازمان ها و نهادهای مدنی در مقابله با کووید 19 می گویند

روز ملی »عطار« مجازی برگزار شد
صفحه 11

پرستو رفیعی  
برمحبوبه مصرقانی 
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نیشابور در وضعیت کرونایی قرمز

آمار فوتی ها به 291 مورد جدید رسید

رکوردشکنی کرونا در شهرهای قرمز!
اوضاع کرونایی کشــور دیروز با عبور تعداد روزانه 24 هزار ابتال به بیماری کووید19رو 
به وخامت گذاشــت. این نخســتین بار در طول شــیوع اپیدمی اســت که میزان ابتال 
از قلــه 24 هــزار نفــر در روز عبور کــرده و موارد ثبت شــده کووید19 به 24 هــزار و 760 
بیمار رسیده است. منحنی اپیدمی ویروس کرونا روز گذشته عالوه بر باال رفتن میزان 
مــوارد ابتــال رکورد مرگ را هم جابه جا کرد. بر این اســاس روز گذشــته 291 نفر بر اثر 
ابتــال به کووید19 جــان باختند و به این ترتیب مجموع جانباختــگان این بیماری به 
65 هزار و 55 نفر رسید. پیش بینی رکوردشکنی های پی در پی مرگ و میر کرونا حاال 
رنگ واقعیت به خود گرفته اســت چرا که افزایش بی ســابقه شمار مبتالیان کرونا و 
افزایش ناگهانی موارد فوتی حاصل رکوردشــکنی تعداد بیماران بدحالی اســت که 
از مدتــی قبل شــروع شــده و هنوز هــم ادامــه  دارد. تداومی که در پــی آن، پیش بینی 
می شــود بــزودی عدد فوتی هــا 300 مــرگ در روز را هم جابه جا خواهد کــرد. به این 
ترتیب تعداد بیماران بســتری نیز رکورد جدیدی زد و 3 هزار و 132 نفر از آنان روی 
تخت های کرونایی بستری شدند و چهار هزار و ۴۸1 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری هستند. رقمی که نشان می دهد 
نمودار مرگ و میر در آستانه رسیدن به مرگ و میر 300 تایی در روز است. سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز پیش بینی می کند آمار فوتی های کرونا تا دو هفته دیگر از 
مرز 300 نفر عبور خواهد کرد. هم اینک هیچ نقطه غیر قرمز کرونایی در استان تهران 
وجود ندارد و مطابق آنچه رئیس شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرده است تعداد 
فوتی ها در تهران نزدیک به 100 نفر در روز رسیده است. این یعنی از 274 مورد فوتی 
بیش از یک سوم فوتی ها در تهران اتفاق می افتد. از طرفی علیرضا رئیسی می گوید: 
امــروزه زمان طالیی برای درمان بیماری کرونا نداریم.  همچنین خبرها  از ورود 400 
هزار دوز واکســن سینوفارم به کشور حکایت دارد. دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا همچنین با اعالم ورود ۴00 هزار دوز واکســن ســینوفارم چین در دو روز آینده 
در خصوص زمان بندی واکسیناسیون گفت: فاز اول تا هفته اول اردیبهشت به پایان 
می رســد و فاز دوم واکسیناسیون در اردیبهشــت آغاز خواهد شد که شامل گروه های 
ســنی مختلف می شــود.  بــه گفته رئیســی در دومین فاز واکسیناســیون حــدود 3/۸ 
میلیون نفر واکســینه می شــوند؛ ضمن آنکه افراد 1۸ تا ۶۴ ساله ای که دارای بیماری 
زمینه ای هســتند در این فاز قرار می گیرند و جمعیــت زیادی حدود 7 میلیون نفر را 
شــامل می شوند و پیش بینی می شــود فاز دوم در تیر امسال به پایان برسد. فاز سوم 
واکسیناسیون هم بالفاصله بعد از اتمام فاز دوم آغاز خواهد شد که امیدواریم برای 

این فاز از واکسن داخلی استفاده کنیم و زودتر این واکسن به دستمان برسد. 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- جاده اصلــي و بزرگ- امور کشــور طبق 
اصل ششــم بايد به اتکای آراي عمومي و از 

راه..... اداره
شود

2- منسوب به بني امیه- برادر مادر- آخر
3- عالم بي خیال!- میوه نرسیده- سرما آفرين تابستاني

4- دســتگاهي در موســیقي- مايه- همکار »هــاردی«- از 
جنس ني

5- خاندان- دريغا- متخصص
6- يار »ويس«- پادشاه ساساني- فشفشه

7- يکنواخــت و مشــابه- دعوا و مشــاجره- مقــام برنزي 
ورزش

8- بخــت- برنامــه در حــال پخــش شــبکه 2 بــا رويکــرد 
فرهنگ سازي براي سالمت عمومي- ياقوت زرد

9- دست نويس- بدون تغییر در مسیر- ناله
10- رب النوع مصريان- ماه سرياني برابر با خرداد- قاتل

11- پیروز شدن- نان کلفت- فلز تمدن
12- رئیس، امیر- فراموشکار- حرف نفي- عذاب شديد

13- نیکو روي- قايق- جنگل درختان سوزني برگ مناطق 
سردسیر

14- گله کردن از کسي نزد ديگري- پند دهنده- دانش ها
15- کشور عجايب- تیره و تاريک

 عمود ي: 
1- بايد منتظر نتیجه شــد و آخر کار را ديــد و به پیروزي هاي 

موقتي امیدوار نبود
2- وسیله تزريق- بیت آخر غزل- عکسبرداري رايانه اي

3- در مقام تحسین مي کشند- فوتبال امريکايي- اساس
4- کامیون ارتشي- اسم دخترانه- واحد مساحت- صداي 

گربه
5- زمان و وقت- تکیه دادن- سیلي

6- ضربه ســر فوتبالیســت- هراســناک- نام ديگري براي 
خانم ها

7- اشــاره بعید- پیرايه اي به صورت حلقه فلزي گاه داراي 
نگین- حمام الغري

8- استان- مطابقت، سازگاري- خراب
9- قدرت- آشکار- استخوان سینه

10- رگ جهنــده- به گــردن قهرمــان مي آويزند- نصیب، 
بهره

پــول  واحــد  چــاي-  صفــت  ســفالین-  کــوزه   -11
»جمهوری آذربايجان«

12- آنکه شاعر- چهار من تبريز- واحد فرآورده هاي نفتي- 
شامل تر

13- زيرساخت نقاشي- نام نوعي چسب- خانه ساحلي 
و يیالقي مجلل

14- حیوان دست آموز- پرنده کوچک- يیالق »تهران«
15- اثر مهم »جرجي زيدان«

   افقي: 
اثـــري  شـــعري-  قالب هـــاي  از   -1

از»اونوره دو بالزاک«
2- میوه خون ساز- بازي قهوه خانه اي- ماهي کنسروي
3- نام کوچک »رابرتز« بازيگر- هديه دادن- قانونگذار

داروي  جهانـــي-  اســـتاندارد  دهان-  مثلث-  نوک   -4
هوشبري

5- اسب آذري- دستور زبان- ته نشین شونده
6- میانجیگري- حجت ها- بله روسي

7- کوتاه ترين فرم فعل- تخم مرغ عسلي- روح و روان

8- اتحـــاد و صمیمیـــت- منطقه اي در »ســـوادکوه«- 
فرشته مغضوب

9- آغوز- قارچ خوراکي- عنواني محترمانه براي زنان
10- طاقچه باال- مشغول به کار- فرمانروايي، سروري

11- بي صدايي- خانه دوم دانش آموز- صحنه نمايش
12- امر به نگريستن- رهبر حزب کمونیست- خیس- 

آسیب
13- روســـتايي از توابع »سرشـــیو« در شهرستان سقز- 

جا- خودداري
14- کارگـــردان »چگونـــه می تـــوان يک میلیـــون دالر 

دزديد؟«- وسیله زورخانه- حکاک آلماني
15- غذاي محلي »کردستان«- عاری از میکروب

 عمود ي: 
1- اثري از »سیالس ويرمیچل«

2- سال ها- متعهد، مسئول- رنگ نقاشي
3- آغازگر فلسفه- روستايي ديدني در استان »البرز«- 

درجه ارتشی
4- پارچه زربفت- روانه- ترديد- از توابع»قشم«

5- گل ســـرخ نقاشـــي- نگهبان چماق دار- موسیقي 
غربي

6- دختر- خالف »ظاهر«- غنیمت شمرده
7- نشـــانه وجود مفعول- واحد پـــول »موزامبیک«- 

صمیمی
8- امان و مهلت- گذرگاه- ازشهرهای »بحرين«

9- ندا دهنده- کشتیبان- غرور
10- رنجاندن- رشک بردن- نت ششم

11- عدد قهرمان- مادر- سوره بني اسرائیل
12- رشته فلزي رســـانا- عددي يک رقمي- ورم عفوني 

لثه- زمان معین
13- عنوان ها- پردلي- کم کردني هاي حقوقي!

14- گرفتگي زبان- نوعي سندروم- خودروي شخصي
15- فیزيکـــدان فرانســـوي و يکـــي از کاشـــفان پديده 

پرتوزايي

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح
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تأخیر در شادی
افسردگی پنهان و اختالل در روابط اجتماعی با ما چه خواهد کرد؟

اینکه در جهان 
پساکرونا جامعه 

با بحران روانی 
مواجه می شود تنها 

مختص کشور ما 
نیست. در کشورهای 

توسعه یافته که 
امکانات مالی و 

زیرساختی بیشتری 
برای مقابله با 

کرونا هم دارند 
پیش بینی می کنند 

اختالالت روانی 
بعد از همه گیری 
 کرونا بیشتر  شود. 

اما باید این را هم 
در نظر بگیریم 

همان طور که در 
تهیه واکسن عقب 
افتادیم، متأسفانه 

در پیش بینی و 
برنامه ریزی برای 

سالمت روان مردم 
جامعه نیز تأخیر 

داریم

»وقت خالی نداریم. نزدیک ترین تاریخی 
کــه می توانــم به شــما وقــت بدهــم آخر 
اردیبهشــت اســت. به دلیل شــرایط کرونا 
فقــط تعداد محــدودی بیمــار می توانیم 
پذیــرش کنیــم. دکتــر بیــن مریــض هــم 
ویزیــت نمی کننــد.« ســعید بــا ناامیــدی 
دوســتانش  از  و  می گــذارد  را  گوشــی 
می خواهــد روانپزشــک دیگــری معرفی 
کننــد. از وقتــی ســروکله کرونــا پیــدا شــد 
اســترس و اضطــراب او هم بیشــتر شــد و 
حــاال خــواب و خــوراک نــدارد. می گویــد: 
»وســواس فکــری گرفته ام، فکــر می کنم 
ویــروس کرونا روی دســت هایم نشســته. 
هر شــب کابوس می بینم و با اولین سرفه 
تپش قلب می گیرم. این مدت هیچ لذتی 
از زندگی نمی برم. اگر کرونا هم تمام شود 
فکر نمی کنم دیگر زندگی راحتی داشــته 
باشم. برای درمان با مطب هر روانپزشکی 
تماس می گیریم، می گویند وقت شان پر 
اســت. بیمار روحــی و روانی آن قــدر زیاد 
شده که بعد از پزشکان متخصص عفونی 
و ریــه، مطــب روانپزشــکان از همــه جــا 
شــلوغ تر اســت. داروهای اعصاب و روان 
هــم کمیــاب شــده و با هر کســی صحبت 

می کنی استرس و اضطراب دارد.«
ســعید یکــی از صدهــا بیماری اســت که 
در طــول یــک ســال گذشــته بــه یکــی از 
اختالالت روان مبتال شــده  اســت. ســعید 
می گویــد خیلــی از اطرافیــان او نیــز دچار 
این اختالالت شــده اند. اواخر بهمن سال 
گذشته رئیس ســازمان نظام روانشناسی 
هشــدار داد ســونامی اختــالالت روانی در 
دوران پساکرونا حتمی است و باید هرچه 
سریع تر چاره ای اندیشید. افسردگی پنهان 
در الیه هــای مختلــف جامعــه واقعیــت 
تلخی است که بسیاری از جامعه شناسان 
مــدام بــه آن اشــاره می کننــد و معتقدند 

روابــط  و  اجتماعــی  همبســتگی  وقتــی 
دوســتانه و خانوادگی کمرنگ می شــود و 
خیلی ها مجبور بــه دورکاری و دور ماندن 
از جمع های دوستانه می شوند، افسردگی 

پنهان شدت می گیرد.
 دکتــر ســمیه توحیدلــو جامعه شــناس، 
بــا تأکید بــر اینکه موضــوع افســردگی در 
جامعه یــک مقوله اجتماعی اســت و نه 
روانشناســی می گویــد: »نــگاه برخــی بــه 
افسردگی تقلیل آن به روانشناسی و ارتباط 
دادن آن بــه مســائل فردی اســت. یعنی 
آن را مثــل یــک بیماری تلقــی می کنند و 
معتقدند ایــن بیماری باید درمان شــود. 
بــا وجود اینکه این تصور غلط نیســت اما 
واقعیت این اســت کــه مقوله هایی از این 
اجتماعــی هســتند. بخصــوص  دســت، 
وقتــی کــه حالــت واگیــر و اپیدمــی پیــدا 
می کننــد و درصــد بســیاری از مــردم بــا 
آن درگیــر می شــوند. علت تبدیل شــدن 
افســردگی به یک مقوله اجتماعی را هم 
باید در مســائل اجتماعی، شــرایط حاکم 
بر جامعــه و آدم هایی کــه در این جامعه 
زیست می کنند، ببینیم. افسردگی دالیل 
مختلــف دارد و یکــی از نکاتــی که بســیار 
مهم اســت بحــث همبســتگی ها، روابط 
و کنش هــا اســت. انســان ها بــا اطرافیان، 
خانواده، جامعه و حتی دولت کنش دارند 
و وقتی ایــن کنش دچار اختالل می شــود 
همبستگی از بین می رود. این همبستگی 
روابــط کوچک تا بزرگ را دربر می گیرد. از 
لحاظ آماری همبســتگی اجتماعی مدام 
در حال کاهش اســت. دالیل زیادی برای 
ایــن کاهش وجــود دارد که می تــوان به از 
دســت رفتن نهادهای مختلف، از دست 
رفتن اعتمــادی که انســان ها بتوانند کنار 
هــم زیســت کننــد و مشــکالت اقتصادی 
موجود که انســان ها را درگیر امــور روزمره 
کرده و از خیلی از فضاها دور می کند اشاره 
کــرد. همه ایــن عوامــل باعث می شــوند 

کنش اجتماعی نداشته باشیم. وقتی هم 
کنــش اجتماعی و روابط اجتماعی از بین 
برود و امکان اثربخشــی نداشــته باشــیم، 
کم کــم افســردگی در الیه هــای مختلــف 

جامعه افزایش پیدا می کند.«
دکتــر امیرحســین جاللــی روانپزشــک و 
استاد دانشگاه هم معتقد است 50 درصد 
از افســردگی های جامعه ماســکه است و 
در چهــره خیلی هــا عالیمی از افســردگی 
نمی بینیــم ولــی وقتــی پــای حــرف آنها 
می نشینیم متوجه یأس و دلمردگی شان 
می شویم: »در یک وضعیت اجتماعی که 
با محدودیت های فراوانی روبه رو هستیم 
و مشکالتی مانند بیماری همه گیر کرونا، 
و چشــم انداز  اقتصــادی  بــد   وضعیــت 
تیــره و معلقــی از آینــده وجــود دارد، این 
احتمال هست که تعداد بیشتری از مردم 
عالیم و نشانه هایی از افسردگی به میزان 
خفیف تــر و البته تأثیرگذار روی کار و لذت 
نبــردن از زندگی بروز دهند. بیماری کرونا 
و شــرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضی 
از رویدادهای مشــخص که در کشور اتفاق 
افتاد به عنــوان عوامل اجتماعــی مؤثر بر 
ســالمت روان مطــرح اســت. تحقیقــات 
نشــان می دهــد در ســالمت روان عوامل 
زیســتی و وراثت 30 تــا 35 درصد تعیین 
کننــده در بیمــاری  یــا بهبــود از بیمــاری 
روان مؤثر اســت و عوامل اجتماعی مؤثر 
بر ســالمت جســمی و روانی نقش بسیار 
تعیین کننده ای دارند. مواردی مثل فقر، 
تبعیض، نابرابری یا تمام پارامترهایی که 
به عنوان عملکرد مســئوالن یاد می شود، 
می توانــد زمینه ســاز مشــکالت ســالمت 
جســم و روان باشد. از دســت دادن آینده 
زمینــه ســاز احســاس ناامیــدی، یــأس و 

افسردگی و استرس می شود.
دکتــر جاللی بــا یک مثال ایــن موضوع را 
توضیح می دهــد: »وقتی تــورم و رکود در 
کشــور به وجــود می آیــد، قیمــت کاالهای 

اساســی افزایش پیدا می کنــد ولی درآمد 
خانــوار بــه همــان میــزان افزایــش پیــدا 
مــردم  دسترســی  نتیجــه  در  نمی کنــد، 
متوسط جامعه به بعضی از مواد غذایی 
پایــه ای کــه بــرای رشــد و تأمیــن حداقل 
کاهــش  اســت  الزم  عمومــی  ســالمت 
پیدا می کنــد. یعنی مردم بــه جای اینکه 
پروتئیــن مصــرف کننــد، انرژی خــود را از 
کربوهیدرات هــا و چربــی تأمین می کنند. 
اینها باعث چاقــی، دیابت و بیماری های 
قلبــی و عــروق می شــود و این نــوع رژیم 
غذایی روی سالمت روان مردم هم تأثیر 

منفی می گذارد.
کرونــا آخرین حلقه ای بود که باعث شــد 
افســردگی در الیه هــای پنهــان جامعــه 
نمایــان شــود. دورکاری هــم باعــث شــد 
آدم ها خودشان باشــند و کارشان. انسان 
بــه نوعی از زندگی آدم ها حذف شــد و ما 
سعی کردیم کمتر یکدیگر را ببینیم. دکتر 

توحیــد لو با تأکید بر اینکه در دوران کرونا 
روابــط اجتماعــی کمرنگ شــده معتقد 
است همین امر باعث می شود تا خود به 
خود همه حالشان خوب نباشد: »برخی از 
روابط اجتماعی از طریق حضور در محل 
کار یــا نهادهــای مدنی و خیریه ها اســت. 
وقتــی این روابــط از بین می رونــد و دچار 
محدودیــت می شــوند، آدم ها بــه روابط 
و کنش هــای فردی و جمع دوســتانه پناه 
می برند و عماًل سبک زندگی بعد از مدتی 
به سمتی می رود که آن فرد بیشتر اوقات 
فراغت را با دوســتانش ســپری می کند و 
با آنها در رفت و آمد اســت. همین رفت 
و آمدهــا باعث تخلیه فشــارهای بیرونی 
می شوند و همین انگیزه ای می شود برای 
اینکه هوای یکدیگر را داشته باشیم. اما از 
یک ســال گذشــته مردم از هم دور شدند 
از  دور  و  شــدند  دورکار  هــم  خیلی هــا  و 
محل کار در خانه کار می کنند. همین دور 

شدن ها باعث می شود همان داشته های 
اندکــی کــه از روابط اجتماعی داشــتیم از 
دســت برود. به این ترتیب همه حالشان 
خــوب نیســت. باید بپذیریــم زنگ خطر 
بــه صــدا درآمــده و جامعه ما به  ســمت 
افسردگی در ابعادی بزرگتر پیش می رود. 
امروز به خاطر کرونا و شرایط جامعه، نفع 
طلبی هــا و فســاد شــتاب افســردگی زیاد 
می شــود و نیروی بازدارنــده ای هم وجود 

ندارد.
دکتر جاللی هم با اشــاره بــه نقش کرونا 
در افزایــش میزان افســردگی در جامعه 
و نمایــان شــدن آن در الیه های مختلف 
جامعــه اقــدام ملی بــرای پیشــگیری از 
بحــران روانــی در دوران پســاکرونا را یک 
اقــدام مهــم و اساســی می دانــد: »اینکه 
در جهــان پســاکرونا جامعــه بــا بحــران 
روانــی مواجــه می شــود تنهــا مختــص 
کشــور ما نیســت. در کشــورهای توســعه 

یافتــه کــه امکانــات مالــی و زیرســاختی 
بیشــتری برای مقابله با کرونــا هم دارند 
پیش بینی می کنند اختالالت روانی بعد 
از همه گیری  کرونا بیشــتر  شــود. باید این 
را هــم در نظــر بگیریم همان طــور که در 
تهیه واکسن عقب افتادیم، متأسفانه در 
پیــش بینی و برنامه ریزی برای ســالمت 
روان مــردم جامعــه نیــز تأخیــر داریــم. 
امــروز هیــچ ابتــکار عمــل معینــی برای 
سالمت روان جامعه وجود ندارد. حجم 
مشــکالت آنقدر بزرگ اســت کــه نیاز به 
یک برنامه ملی و مشارکت جدی داریم 
بنابرایــن فــردا کــه تعداد خودکشــی ها و 
بســتری ها زیاد شــد دیگر فرصتــی برای 
برنامه ریزی نداریم. همیــن امروز هم با 
مســائل جدی و مشــکالت بــزرگ روانی 
مواجه هســتیم که شــاید به چشم نیاید 
اما در زمان خودش می تواند مسأله ســاز 

باشد.«

يوسف حيدری
گزارش نويس



چشــم انداز بخش خصوصــی از آینده اقتصادی کشــور چیســت؟ و آیا بخش 
خصوصی به وضعیتی رسیده است که بتواند نسبت به ماه های آینده پیش بینی 

حداقلی داشته باشد؟
برای پاســخ به این ســؤال ها و ابهام ها ســراغ فعاالن بخش خصوصی رفتیم؛ 
افرادی که ضمن کارآفرینی در سخت ترین شرایط کشور در حال فعالیت هستند 

و حتی برنامه های توسعه ای دارند.
صحبــت مشــترک بخــش خصوصــی این بود کــه ما توقــع زیــادی از دولت و 
حکومــت نداریم و تنها خواســته ما حذف موانع تولیــد و فعالیت های اقتصادی 
اســت. آنها از اینکه در طول ســال و ماه های مختلف قوانین تغییر پیدا می کند و 
ثباتــی در تصمیم گیری ها وجود ندارد گالیــه کردند و همانند گفته ای که معاون 
اول رئیس جمهوری در نشســت بهره وری مطرح کرد می گویند: »اگر دســتگاه ها 
به نهادهای نظارتی پاسخگو بودند اکنون مشکالت ریشه ای و عمیق نشده بود.« 
اســحاق جهانگیــری عنوان کرده بود: »عدم پاســخگویی افراد و دســتگاه ها برای 

کشور فاجعه بار است.«
فعــاالن بخــش خصوصــی در گفت و گوهایــی که بــا روزنامه »ایران« داشــتند 

خاطرنشــان کردنــد کــه پیش بینــی از آینــده اقتصــادی بســیار ســخت اســت؛ ما 
می توانیم با شــرایط فعلی نسبت به آینده اظهار نظر کنیم اما هیچ تضمینی در 
مــورد تغییــر قوانین وجود ندارد و چه بســا موضوع انتخابات ریاســت جمهوری 

بشدت بر فعالیت های اقتصادی اثر می گذارد.
ســعد حســینی از اعضای اتــاق بازرگانی ایــران درباره اینکه چــه پیش بینی از 
وضعیت اقتصادی دارد، گفت: »تصور می کنم که سال 1400 نسبت به سال های 
98 و 99 که ســخت ترین تحریم ها را داشتیم بسیار سخت تر است چرا که امسال 

با انتخابات ریاست جمهوری تغییرات، مضاعف خواهد شد و این امر بشدت بر 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی اثر می گذارد.«

بین الملــل  عرصــه  در  می رســد  نظــر  بــه  کــه  شــرایطی  »در  داد:  ادامــه  او 
گشــایش هایی در حال رخ دادن اســت و دیگر فردی مانند ترامپ وجود ندارد که 
مانع تراشــی کند می توانســتیم به وضعیت باثباتی دســت پیدا کنیم اما تحوالت 
متعــدد و تغییــرات ریاســت جمهوری شــاید اجــازه ندهد که بخــش خصوصی 

شاهد کمرنگ شدن برخی از تحریم ها باشد.«
ایــن فعــال اقتصادی تأکیــد کرد: »ثبــات قوانیــن اهمیت زیــادی دارد؛ وقتی 
می گویــم تحریــم داخلی و عــدم همــکاری برخی هــا از مجموعــه کار را برای ما 

سخت کرده است به حاشیه نرفته ایم.«
در ایــن میــان برخــی از کارشناســان دیــدگاه متفاوتی دارنــد و از پنجــره دیگر 
بــه آینــده اقتصــادی کشــور نــگاه می کننــد؛ کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه ایــن 
روزهــا موضوعات سیاســی داغ اســت و کمتر کســی به فکــر مانع تراشــی تولید و 
فعالیت های اقتصادی اســت و چه بســا دولت فعلی و دولت آینده در شروع کار 
خود به فکر تســهیل شرایط بخش خصوصی باشند. درباره سؤالی که در ابتدا به 
آن اشــاره شــد با دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران صحبت کردیم که نظرات 

آنها در قالب یادداشت می آید:

مرجان اسالمی فر 
 خبرنگار
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قیمت گذاری گندم به بعد موکول شد
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تفــاوت بنیادی میــان بخش خصوصــی و دولتی دوام 
بخــش  اســت.در  خصوصــی  بخــش  در  نســلی  بیــن 
نســل های  بیــن  ســینه  بــه  ســینه  تجربــه  خصوصــی 
مختلــف انتقال پیدا می کند و تجربه در ســازمان های 
ایــن بخــش نهادینــه می شــود در نتیجــه تصمیمــات 
اتخــاذی، بــه جهــت مبنــای تجربــی و علمــی کــه در 
طــول زمان کســب شــده اســت، می توانــد تصمیمات 
صریح تروصحیح تــری باشــد. اما بدنــه دولت، با وجــود اینکه نظــام اداری، 
بوروکــرات و منظم اســت امــا به جهت تغییراتــی که ذات دولــت و نهادهای 
مدنی اســت و به هرحال هر دولتی 4 ســال عمر دارد و بعد از 4 سال مدیران و 
شــاکله دولت تغییر می کند، چرخه تصمیم گیری در دولت را مختل می کند. 
در قانــون بهبود محیط کســب و کار، برای رفع این نقص، قانونگذار مشــورت 
دولت با تشــکل ها، بخش خصوصی و اتاق ها را به عنوان یک الزام پیش بینی 
کرده است. اگر دولتمردان این قانون را قبول کنند و از تجربه بخش خصوصی 
به صورت درســتی اســتفاده کنند و مبنای تصمیم گیری هــا نظرات انجمن ها، 
تشــکل ها و بخش خصوصی باشــد، نقص عــدم ثبــات در تصمیم گیری های 
دولتی کمتر می شود. به نظر می رسد با وجود ساختار منسجم بدنه دولت، اما 
به خاطــر عدم ثبــات مدیریت و عدم توجه به تجربه بین نســلی در دولت ها، 
هیــچ گریزی نیســت که ما بــه بخش خصوصــی اتکا کنیــم. بخش خصوصی 
چابکــی دارد و دلیــل ایــن چابکــی انتقــال تجربه بین نســل ها و ثبــات تجربه 
ایــن بخــش اســت.اگر از نظــرات بخــش خصوصــی اســتفاده کنیم قطعــاً به 
نفــع اقتصــاد اســت و در قانون بهبود فضای کســب و کار هم بــه این موضوع 
اشــاره شــده اســت. دولتمردان باید قانــون را اجــرا کنند. دولت هــا باید قبول 
کننــد به جهت نقــص نهادی و برای جبــران این نقص باید به ســازمان هایی 
که می توانند این نقص را جبران کنند، اتکا داشــته باشــند. اقتصاد خصوصی 
بــه این خاطر نســبت بــه اقتصاد بخــش دولتی بازدهــی بیشــتری دارد چون 
اقتصــادی برپایــه تجربــه بین نســلی اســت. دولت هــا هنــگام روی کار آمدن 
مدعی اجرای قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی هستند، اما توفیقی 
در انجــام واجــرای این بنــد قانونی ندارند و بنــد قانونی که دولــت را ملزم به 
اســتفاده از نظرات بخش خصوصی می کند، در عمل مغفول می ماند. بنابر 
شــاخص های فضــای کســب و کار و از منظر فعاالن اقتصــادی بدترین مؤلفه 
در این فضا، تغییر مکرر قوانین و مقررات اســت.بندی که در قانون اجرا نمی 
شــود نتیجــه آن تغییر مکــرر قوانین و مقررات اســت و در فضای کســب و کار 
خود را نشــان داده اســت. مهم ترین مانع اجرای این قانــون، مانع فرهنگی و 
مانع عدم اعتماد اســت. مانع ســاختار و شاکله فرهنگی است. اگر قبول کنیم 
باید نقص را جبران کنیم و آســیب شناسی درستی داشته باشیم، عقل سلیم 

حکم می کند که نسخه قانونی را اجرا کنیم.
دولت باید بتواند از بدنه جامعه در امور بهره بگیرد. اگر دولت در تصمیمات، 
از نظــرات فعــاالن اقتصــادی اســتفاده کنــد دولت مقتــدری خواهد بــود. در 
ایــن صــورت بهبــود مؤلفه هــای عملکــردی در دولــت دیده می شــود. بخش 
خصوصی همیشه آمادگی همکاری با دولت ها را دارد. مطمئن هستیم بهره 
بردن از تجربیات و نظرات بخش خصوصی هیچ مانعی در کار دولت نیست 

بلکه منفعت آن برای دولت و در نهایت برای کشور خواهد بود.

شورای قیمت گذاری، تصمیم شورای اقتصاد را نپذیرفت

برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم که آینده اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؛ باید به یک 
نکته مهم توجه کنیم و آن این است که خیلی از مواردی که در حوزه اقتصاد رخ می دهد به 
سیاســت های دولت و حکومت بر می گردد که بعضاً خارج از کنترل بخش خصوصی است. 
از ایــن رو بخــش خصوصی بــرای ادامه حیات باید خودش را با شــرایط تطبیــق دهد که در 
ایــن میان هماهنگ ســازی با تحریم هم بر عهده فعاالن اقتصادی اســت. به نظر می رســد 
امســال؛ ســال سختی برای اقتصاد کشور باشــد چرا که به غیر از مباحث انتخابات و تحریم، 
شــاهد رشد تورم و افزایش حقوق و دســتمزد کارگران هستیم و از آنجا که درآمدهای نفتی 
کشور بسیار کم شده است به نظر می رسد دولت فعلی و دولت آینده برای جبران هزینه ها 
بیش از گذشــته به درآمدهای مالیاتی تکیه کنند. وجود مواردی که به آن اشــاره شد گواه آن است که اقتصاد شرایط 

دشوارتری را طی خواهد کرد.
اگر سیاستگذاران به شعار سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« توجه کنند و در مسیر رفع موانع تولید گام بردارند 
به طور قطع بخش خصوصی می تواند فعال تر شــود و بر بخش قابل توجهی از مشــکالت فائق شــود. حذف قوانین 
دســت و پاگیر، رفع موانع تولید و ســهولت کســب و کار، کار سختی نیســت و عملیاتی شــدن آن تنها اراده می خواهد. 
طی ســال های گذشــته قوانین مزاحم زیادی حذف شد لذا این امر نشــان می دهد که سیاستگذاران می توانند خیلی 
از مشــکالت را حل کنند. اگر وضعیت کشــور و قوانین و مقررات موجود را با کشورهای همتراز خودمان بررسی کنیم 
باز هم می بینیم که برای شروع کسب و کار و ادامه فعالیت های اقتصادی کشور، دشواری های متعددی وجود دارد. 
لذا ضرورت دارد سیاســتگذاران برای حل قوانین مزاحم برنامه ریزی دقیق تری داشــته باشــند. ما بارها گفته ایم که 

بخش خصوصی بیش از آنکه از تحریم خارجی آسیب ببیند از تحریم داخلی آسیب دیده است.

با شرایط سختی روبه رو هستیم

بهرام سبحانی
نایب رئیس 

کمیسیون اقتصاد 
کالن اتاق بازرگانی

در مورد چشم انداز آینده اقتصادی کشور باید از دو محور به آن توجه شود؛ نکته اول فعاالن اقتصادی 
اســت و دوم ســازمان و اداره هایی که در کنار فعاالن اقتصادی قرار دارند. یکی از اشکاالتی که باعث 
شده بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در عملکرد خود کند شوند تغییر روزانه و ساعتی قوانین 
است. از طرفی یک برنامه جامع برای بهبود فعالیت اقتصادی تعریف می شود اما زیرساخت آن 
فراهم نمی شــود لذا کشــوری که نعمت و ثروت خدادادی دارد به خاطر نبود زیرساخت های الزم 
نمی تواند به اهداف و چشــم اندازی که برای آن تعیین شــده برسد. در حال حاضر شرایطی ایجاد 
شده که عوامل بازدارنده تولید از تولید بیشتر است. نمونه ها در این حوزه بی شمار است که از جمله 
آن می توان به انواع نرخ ارز و تصمیم گیرهای متعدد در آن اشاره کرد. وقتی تصمیم گیرها به این 
شکل باشند و برنامه ریزی درستی صورت نگیرد رکود اقتصادی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که با وجود تمام عوامل 
بازدارنده تولید و چالش ها بخش خصوصی خوب عمل کرده و توانســته اقتصاد کشــور را ســرپا نگه دارد. در حالی که بخش 
خصوصی تالش می کند که اقتصاد کشور لطمه نبیند ضروری است برای حمایت از این گروه اقداماتی از سوی سیاستگذاران 
صورت گیرد.متأسفانه در برخی از ارگان ها و سازمان ها، افرادی مسئولیت انجام برخی از کارها را بر عهده دارند که نسبت به 
کارکرد و عملیات  اقتصادی و تجاری هیچ اطالعی ندارند و با سنگ اندازی مانع از انجام فعالیت هایی می شوند که به نفع کشور 
اســت. به نظر می رســد به غیر از مواردی که به آن پرداخته شد بخش خصوصی نیاز به درک شدن هم دارد؛ سیاست گذاران 
و تصمیم گیران باید بدانند که بخش خصوصی با زجر در حال کار کردن است و نباید با مانع تراشی های بیهوده و ضد تولید و 
توسعه جلوی رشد اقتصادی را بگیرند. اگر سیاستگذاران در این راه قدم بردارند به طور قطع می توان چشم انداز آینده اقتصادی 
را مثبت و پویا دید. ضروری است همه بخش ها به این مقوله برسند که اقتصاد و تجارت مانند یک ساختار و تشکیالت است 

و همه موظف هستند بر اساس آن حرکت کنند و اگر فرد و سازمانی از آن سر باز زد عمالً خارج از ساختار حرکت کرده است.

سیاستگذاران بر اساس ساختار حرکت کنند

هیبت اهلل اصولی
عضو هیأت 

نمایندگان اتاق 
ایران

 مسعودگلشیرازی

رئیس اتاق اصفهان

پاسخ فعاالن بخش خصوصی به »ایران« درباره آینده اقتصاد ایران:

چشماندازاقتصادباارادهسیاستگذارانمثبتمیشود
 منفعت تجربه بخش خصوصی 
برای تصمیم گیری های  دولتی
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قیمت گــذاری  اقتصــادی|  گــروه 

درخصــوص خریــد تضمینــی گنــدم در 
نشست شورای قیمت گذاری - جانشینی 
که مجلس برای شــورای اقتصاد تعیین 

کرد- به جلسه آتی موکول شد.
مجلــس  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
ســال گذشــته بــا اصــاح قانــون خریــد 
تضمینی محصوالت کشاورزی، شورای 
قیمت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک 
و  کــرد  اقتصــاد  شــورای  جایگزیــن  را 
بــه ایــن ترتیــب شــورای قیمت گــذاری 
مســئول تعیین قیمــت خرید تضمینی 
محصــوالت مهم کشــاورزی شــد.اما به 
این دلیل که قیمت های خرید تضمینی 
بــرای ســال زراعی جــاری، قبــل از اباغ 
ایــن قانون تعیین شــد، شــورای اقتصاد 
در مورد آن تصمیم گرفت ولی مجلس 
اعــام کــرد کــه شــورای قیمت گــذاری 
می توانــد نرخ خریــد محصــوالت برای 
ســال زراعی جاری را اصاح کند. به این 
ترتیب شورای قیمت گذاری در ماه های 
گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند 
و دانه های روغنی را که از ســوی شــورای 
اقتصاد تعیین شــده بــود بازنگری کرد.
پیــش از این شــورای اقتصــاد نرخ خرید 
تضمینی گندم، که مهمترین محصول 
اســتراتژیک کشور اســت، را برای امسال 
هــر کیلــو 4 هــزار تومــان اعــام کــرد اما 
محصــوالت  قیمت گــذاری  شــورای 
نشســتی  در  دوشــنبه  روز  اســتراتژیک 
تصمیــم گرفــت این نــرخ را هم اصاح 
کند. وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و 
رئیس سازمان برنامه که عضو این شورا 
هســتند بنــا به پیشــنهاد اعضــای دیگر، 
برگزاری نشست برای اصاح نرخ گندم 

را پذیرفتند.
ë قیمت پیشنهادی

قیمت گــذاری  شــورای  اعضــای 
قیمت هــای  کشــاورزی،  محصــوالت 
مختلفــی را بــرای نرخ خریــد تضمینی 

گندم پیشنهاد داده اند.
بنیــاد  رئیــس  اهلل هاشــمی،  عطــاء   

ملــی گندمــکاران ایــران بــا بیــان اینکــه 
جلسه شورای قیمت گذاری محصوالت 
اســتراتژیک بــا هــدف بررســی قیمــت 
آن  اصــاح  و  گنــدم  تضمینــی  خریــد 
برگــزار می شــود، گفت: امیدوار هســتیم 
که قیمت گندم اصاح و نرخی که مورد 
رضایت کشــاورزان است، تصویب شود. 
بنیاد ملی گندمکاران کشور برای اصاح 
قیمــت خریــد تضمینی نرخ هــر کیلو 5 

هزارتومان را پیشنهاد داده است.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
در صورتی که قیمــت خرید تضمینی از 
۵ هزار تومان کمتر باشــد، هم کشاورزان 
زیــان خواهنــد کــرد و هــم میــزان خرید 
تضمینی کاهش می یابد، چون هم اکنون 
قیمت جــو و نهاده های دامــی از قیمت 
گنــدم باالتــر اســت و این مســأله ســبب 
ورود دالالن به حوزه خرید گندم می شود 
و دولــت نمی تواند بــه اندازه نیــاز گندم 
خریداری کند. محمدشــفیع ملک زاده، 
رئیــس نظام صنفــی کشــاورزی و منابع 
طبیعی کشــور اما قیمت 6 هزار تومان را 
پیشــنهاد این نهاد برای خرید تضمینی 
گنــدم اعــام کــرد. او گفت:»قیمــت 4 
هــزار تومانــی را  دولت در مهرمــاه برای 
خریــد تضمینی گندم مشــخص کرد اما 
در جلسه شــورای قیمت گذاری کاالهای 
اساســی بارها درباره ایــن موضوع بحث 
شــد که با توجــه به باال رفتــن هزینه های 
تولید، این قیمت نیازمند اصاح اســت. 
بر اساس هزینه های تولید قیمت خرید 
تضمینــی گنــدم نبایــد کمتــر از ۶ هــزار 

تومان باشد.
رئیــس نظام صنفی کشــاورزی دلیل 
تصمیم اعضــای شــورای قیمت گذاری 
برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم را 
ایــن گونه توضیح داد کــه »چون در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم جو که همیشه 
ارزان تــر از گنــدم اســت، 5500 تومــان و 
گندم نیز بیشــتر از 5 هــزار تومان در بازار 
آزاد خریــد و فــروش می شــود بنابرایــن 
قیمــت خریــد تضمینی بــرای هــر کیلو 

4 هــزار تومــان منطقــی نیســت و باعث 
می شود گندم به دالالن فروخته شود نه 

به دولت.«
ë پرداخت مابه التفاوت

وی افــزود: در صورتــی که کشــاورزان 
گنــدم را با همان قیمــت 4000 تومان به 
دولت بفروشــند امــا بعد قیمــت گندم 
افزایــش یابــد، بــر اســاس قانــون خرید 
بــه  آن  ما به التفــاوت  گنــدم  تضمنــی 

کشاورزان پرداخت می شود.
ë مخالفت دولت

محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی 
کشــاورزی هــم در گفــت وگــو بــا صــدا 
و ســیما بــا بیــان اینکه جلســه شــورای 
قیمت گــذاری محصوالت کشــاورزی با 
دعــوت وزیر جهاد کشــاورزی به عنوان 
رئیــس شــورای قیمت گذاری تشــکیل 
می شــود، گفــت:  قیمــت فعلــی گندم 
انگیــزه تولیــد ایــن محصــول را از بیــن 
می بــرد و بــه تولیــد آن ضربــه می زند، 
زیــرا در حــال حاضــر قیمــت گنــدم از 
جــو و ذرت پایین تــر بــوده و تولیــد این 
را  خــود  اقتصــادی  صرفــه  محصــول 
بــرای کشــاورزان از دســت داده اســت. 
به نظر می رســد بــا ادامه رونــد فعلی، 
تولیــد دچــار چالــش می شــود و دولت 
مجبور خواهد شــد کــه چندین میلیون 
تن گندم وارد کشــور کند.بازرگان ادامه 
داد: بــا توجه به اینکــه قیمت گندم در 
کشــور های همســایه بیــش از ۱0 هــزار 
تومان در هر کیلو اســت، منطقی است 
کــه دولــت بــا تغییــر قیمــت گنــدم از 
طریق شــورای قیمت گــذاری با حضور 
نمایندگان کشاورزان موافقت کند، زیرا 
در غیــر ایــن صــورت دولت مجبــور به 

واردات ۱۲ میلیــون تــن گندم با قیمت 
بیش از ۱0 هزار تومان خواهد شد.

اگر شــورای قیمت گذاری محصوالت 
کشــاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم 
را افزایــش دهد، مســأله بعــدی، تأمین 
منابــع آن اســت. تاکنــون هیــچ کــدام از 
اعضای این شــورا در مــورد این موضوع 
بــه گفتــه  امــا  اظهارنظــری نکرده انــد. 
علــی قلــی ایمانــی، نایــب رئیــس بنیاد 
ملی گندمــکاران، دولــت مخالف تغییر 
نــرخ خرید تضمینــی اســت. او گفت: با 
مخالفــت دولــت بــا تعیین نــرخ جدید 
بــرای خریــد تضمینی، 6 نفــر از اعضای 
شــورا اعــام کردنــد اگــر دولــت اجــازه 
تشــکیل جلســه ندهد و اعضــای دولتی 
شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، 
خودشــان بــه طــور مســتقل قیمت های 
مصــوب محصــوالت از جملــه گنــدم را 

تعیین و اعام خواهند کرد.
مهم تریــن دلیل مخالفــت دولت با 
ایــن طرح هم موضوع تأمیــن منابع آن 
است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و کاهــش منابع دولت، تصویب قوانینی 
که منابع آن مشــخص نیســت بــه گفته 
فعاالن اقتصادی، نه تنها مشکل را حل 
نمی کند بلکه ممکن است مسائل کشور 
را پیچیده تــر کند. برخی فعــاالن بخش 
کشــاورزی می گوینــد اگــر نــرخ افزایــش 
یافــت امــا منابــع آن تأمین نشــود زیان 
بیشتری به کشــاورزان می رســد و انتظار 
آنهــا برای دریافت پول ممکن اســت به 
طول بکشــد در حالی که پرداخت هزینه 
بافاصله بعــد از تحویل خواســته مهم 

کشاورزان است.
از ســوی دیگر دولت عــاوه بر خرید 

تضمینی، بخش تولیــد را به روش های 
مختلف حمایــت می کند. حمایت های 
یارانــه ای از تأمین بــذر و کود تا پرداخت 
بخــش  آب  و  بــرق  منابــع  بــه  یارانــه 
کشــاورزی از جمله این حمایت ها است 
کــه کارشناســان اقتصــادی افزایش این 
نــوع حمایت هــا را بــرای رونــق تولیــد 
بســیار با اهمیت می دانند.به گفته آنان 
اگر منابــع در جهت حمایــت از تولید از 
کاشــت تا برداشــت را پوشش دهد بهتر 
از این است که فقط نرخ خرید تضمینی 

مورد توجه باشد.
موافقان اصاح نرخ خرید تضمینی، 
مهم ترین دلیل را حفظ خودکفایی تولید 
این محصــول مهم ذکــر می کننــد. آنها 
همچنین به این موضوع اشــاره می کنند 
کــه امســال بــا توجه بــه کاهش بــارش و 
تولیــد محصــوالت  پیش بینــی کاهــش 
بخصوص کاهش تولید گندم، دولت باید 
با اصاح قیمت خرید تضمینی، انگیزه 
الزم را برای کشاورزان ایجاد کند تا گندم 
تولیــدی را به دولت بفروشــند. از ســوی 
دیگر با توجه به افزایش قیمت جو، این 
نگرانی وجود دارد که قیمت پایین گندم 
آن را جایگزیــن جو بــرای تأمین خوراک 
دام کند که این موضوع مشکات زیادی 
را در تأمین گندم مصرفی ایجاد می کند. 
همچنیــن موافقــان اصــاح نــرخ خرید 
تضمینــی با اشــاره بــه قیمت حــدود ۱0 
هزار تومانی قیمت گنــدم در هر کیلو در 
کشورهای همســایه، آن را عامل نگرانی 
برای صادرات قاچاقی گنــدم می دانند. 
اصــاح  منابــع  تأمیــن  آنــان  زعــم  بــه 
 قیمــت گنــدم به صرفه تــر از واردات آن 

خواهد بود.

شورای قیمت گذاری، تصمیم شورای اقتصاد را نپذیرفت

 قیمت گذاری گندم 
به بعد موکول شد

بررسی برنامه های دستگاه ها برای تحقق شعار سال

بانک مرکزی بازار ارز را به سمت تعادل راهبری می کند
 عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی در صفحــه 
شخصی اینستاگرام خود در رابطه با بازار ارز نوشت:چند ماه 
اســت که بازار ارز ثبات نســبی به خود گرفته است که حاصل 
تــاش مضاعف بانــک مرکزی دراین عرصــه و نیز همراهی 
صادرکننــدگان و چشــم انداز بهتــر اقتصادایــران اســت. این 
روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانک های 
خارجی و سرنوشت آنها اظهار نظر و اطاع رسانی می کنند. از 
آنجایی که اطاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در 
اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیر مسئول در این 
مورد ســندیت ندارد. بانک مرکزی سیاســت ها و برنامه های 
تأمین ارز خود را همانند ماه های گذشته، بر مبنای ارزهای در 

دسترس و بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است.
طبعاً دسترسی به این منابع قدرت بازار سازی بانک مرکزی 
را افزایش خواهد داد.گزارش اخیر صندوق بین المللی پول 
از تخمیــن میــزان ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی، یــک خطای 
فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطاعات ناقص آنها است. 
انتشــار یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، بدون اخذ تأیید 
از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده 
صنــدوق بین المللــی پول نیســت. بانــک مرکزی بــه دور از 
هیجانات غیرمنطقی و به  صورت تدریجی متناسب با عوامل 
مؤثــر بــر عرضه و تقاضــای ارز در بــازار ثانویه، این بــازار را به 

سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد./بانک مرکزی 

دویست و هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. اعضای 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلســه صبح سه َشــنبه، 
اقدامات انجام شــده در خصوص پشتیبانی از تولید و واردات 

واکســن برای مقابلــه با کرونا را مورد بررســی و تصمیم گیری 
قــرار دادنــد.  همچنیــن برنامه هــای دســتگاه ها بــرای تحقق 
شعار سال با هدف پشتیبانی و مانع زدایی از تولید ادامه یافت 

و تصمیمات الزم در این زمینه به تصویب رسید. /پاد 

 اهدای 50 میلیارد تومان تجهیزات پزشکی بیماران کرونا 
به وزارت بهداشت از سوی ستاد اجرایی فرمان امام 

درپی درخواست وزارت بهداشت از ستاد اجرایی فرمان امام 
بــرای کمک در تأمین نیازهای بیمارســتانهای درگیر با کرونا، 
۲40 دســتگاه بای پپ و اکسیژن ســاز 600 لیتری ازســوی ستاد 

اجرایی اهدا شد.
۲۴ ساعت پس از اعام نیاز وزارت بهداشت، ظهر دیروز در 
جلسه مشترکی با حضور وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام،  حواله ۴0 دســتگاه اکسیژن ساز ۶00 لیتری و ۲00 
دســتگاه بای پپ بیمارســتانی جمعــاً به ارزش حــدودی 50 
 میلیارد تومان ازسوی محمد مخبر، به سعید نمکی اهدا شد.
همچنیــن رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام دســتور داد تا 
جهت مقابله با موج جدید کرونا و کمک به جامعه سامت، 
بزرگتریــن بیمارســتان فــوق تخصصــی ســیار ساخته شــده 
توســط ســتاد ، در دو بیمارســتان مســیح دانشــوری و بوعلی 
مستقرشوند. محمد مخبر در این جلسه اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری روی بحث های سامت بسیار حساس هستند 
و بر توجه به تصمیمات وزارت بهداشت به ویژه درایام کرونا 
تأکید دارند، ســتاد اجرایی نیز در این یکســال با تمام قدرت 
درخدمــت وزارت بهداشــت بوده و هســت و امــروز هم پیرو 
مطلبــی که آقــای دکتر نمکی درخواســت کردنــد، حواله ۴0 
دستگاه اکسیژن ســاز 600 لیتری برای بیمارستانهای مناطق 
محــروم و ۲00 دســتگاه »بای پــپ« به وزارت بهداشــت اهدا 
شــد که در مجموع ارزش این دســتگاه ها حــدود 50 میلیارد 

تومان است.
وی ادامه داد: بیمارســتان ســیار فــوق تخصصی و مجهز 
ستاد هم که چندهفته پیش افتتاح  و رونمایی شد با ۱۲0 تخت 

ظرف ۲۴ ســاعت آینده در کنار بیمارســتان مســیح دانشوری 
 و بوعلــی مســتقر خواهــد شــد و ارائــه خدمــات خواهــد کرد.
در حاشــیه ایــن مراســم محمــد مخبــر در پاســخ بــه ســؤال 
خبرنــگاران در خصــوص اظهارنظــری مبنی بر بروز مشــکل 
در رونــد تولیــد واکســن برکــت اظهــار داشــت: نه تنهــا تولید 
واکســن ایرانــی بــه مشــکل نخــورده بلکــه در هفتــه گذشــته 
یکــی ازموفق تریــن ایــام درمــدت چندماهــه تولیــد واکســن 
تســت  دوم  مرحلــه  افــزود:  وی  گذاشــتیم.  ســر  پشــت  را 
انســانی رو بــه پایــان اســت و امیدواریــم بــا ارائــه مــدارک در 
 اوایــل اردیبهشــت فــاز ســوم تســت انســانی را شــروع کنیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان این که بحث تولید انبوه 
بسیار مهم تر از بحث تولید آزمایشگاهی است، بیان کرد: خط 
تولید سه میلیون دوز در ماه تکمیل شده و تا اول اردیبهشت 
ماه یک میلیون دوز واکســن تحویل وزارت بهداشت خواهیم 
داد.مخبــر گفت: تا ســه هفته پیــش محققان دارویــی ما ۱00 
دوز واکســن از هــر لیتر ویروس می گرفتند که بــه لطف خدا و 
تــاش شــبانه روزی جوانان نخبه ســتاد در روزهــای اخیر این 
عــدد جهش قابل توجهی یافــت و به ۱000 دوز واکســن از هر 
 لیتــر ویروس رســید و این عدد قطعاً افزایــش خواهد یافت..
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام تصریــح کرد: خــط دوم 
کارخانــه واکســن بــرای تولیــد ۱۲ تــا ۱5 میلیــون دوز واکســن 
کروناســت کــه تجهیزاتــش در حــال نصــب اســت و مصمم 
هســتیم نصب و راه اندازی آن تا پایان خرداد تمام شــود و در 
پایان تیرماه ۱8 تا ۲0 میلیون دوز ظرفیت تولید واکســن کرونا 

خواهیم داشت.



 چهارشنبه 25 فروردین 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7603

اقتصادی

مدیریت منابع آبی 
کار یک وزارتخانه تنها نیست 

وزیر نیرو در گفت وگو با »ایران « تأکید کرد

سینا قنبر پور/ آیا آب و انرژی می توانند محور ایجاد یک اجماع ملی و گفت و گوی بین بخشی 
باشند؟ پاســخ رضا اردکانیان، وزیر نیرو به این پرســش مثبت اما با چند پیش شرط است. 
رضا اردکانیان پیش از این بارها در صحبت هایش به ضرورت تفکر میان بخشی اشاره کرده 
و به ســاختار بخشی نگر حاکم بر ســاز و کارهای دولتی انتقاد کرده است. او در حالی آخرین 
ماه های تصدی خود را بر وزارت نیرو می گذراند که تالش کرده تا این بخشــی نگری را اقالً در 
وزارت نیرو سامان بدهد، با این حال او معتقد است که هنوز کارهای نکرده بسیاری در حوزه 
نیروی انســانی باقی مانده است و در این گفت و گو وزیر نیروی دولت بعد را دعوت می کند 
تا شایسته گزینی را پیشــه قرار دهد و بیش از پیش در انتخاب نیروهای انسانی دقت و ابتکار 
عمل به خرج بدهد. رضا اردکانیان در این گفت و گو نگاهی دارد به گفت و گوی بین بخشی 
در عرصه هــای آب و انــرژی، به زعم او، مدیریت منابع آب کشــور کار هیچ تک وزارتخانه ای 
نیست، امنیت غذایی کار هیچ تک وزارتخانه ای نیست، مدیریت مصرف انرژی کار هیچ 
تک وزارتخانه ای  نیست و این واقعیت ها هم لزوماً به معنای تجمیع وزارتخانه ها نیست. 
وزیر نیرو معتقد است که دولت بعد، باید بداند که دولت، جمع  جبری تعدادی وزارتخانه 
در کنار هم نیست، بلکه دولت به تعداد عرصه ها و طرح ها و پروژه های بین دستگاهی یا بین 
بخشی اش تعریف می شود و هویت پیدا می کند. اردکانیان می گوید: »اگر عرصه مدیریت 
آب به درســتی و آنگونه که واقعیت دارد به رســمیت شــناخته بشــود، مرزهای این عرصه 
محدود و منحصر به سازمان دولت نخواهد بود و بخش های مختلفی در جامعه را در داخل 
این مرزها خواهیم دید که دولت هم یک بخش از آن هست و به نوعی آن دستگاه و سازمان 
دولتی نقش دبیرخانه ای و هماهنگ  کننده ای را عهده دار خواهند شــد.«این گفت وگو در 

کتاب بررسی صنعت آب و برق روزنامه ایران منتشر شده است .

و نیز ســال 99 اســت که بویژه در شــرایط جنگ 
اقتصادی نه تنها موجــب عدم هرگونه اختالل 
آب  عرصــه  در  مــردم  بــه  خدمت رســانی  در 
و بــرق شــد بلکــه ابــراز توانمنــدی کشــور برای 
برنامه ریــزی و اجــرای بــه هنــگام طرح هــا در 
یــک مجموعه وســیع دولتــی و خصوصــی بود 
و تأثیر گــذاری قابــل مالحظــه ای در ایجاد امید 

وآرامش در جامعه داشت.
کارگیــری  بــه  هشــتم؛  عمومــی  دســتاورد 
مجموعه ای از روش ها در گردش کار وزارتخانه 
و شرکت ها در ارتباط با سایر مجموعه ها بود که 
تحــت عنوان سالم ســازی ارتباطات ســازمانی، 
بیــن دســتگاهی و بین قوایــی انجــام گرفت که 
امــروزه به نســبت گذشــته مــرز شــفاف تری در 
صنعت آب و برق بین واژه تعامل و داد و ستد 

رشوه وجود دارد.
در عرصــه بــه کارگیــری نیروهــای شایســته؛ 
بانــوان زیــادی نیــز در صنعــت آب و بــرق در 
مصــادر مدیریتی قرار گرفتند؛ بــه طور خالصه 
در بخــش مدیریت های ارشــد، میانــی و پایه از 
هــزار و 74 نفر از ابتــدای دولت یازدهم به هزار 
و634 نفــر رســیدیم کــه از ایــن گــروه در هیأت 
مدیره شــرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در 
ابتدای دولت یازدهــم دو نفر، درابتدای دولت 
دوازدهم چهار نفر و امروز 46 نفر شــامل اولین 
بانــوی شایســته در مدیریت عامل یک شــرکت 
اســتانی شــدند. نتیجــه ایــن عملکــرد طبیعتــاً 
بــا رضایت نســبی مــردم مواجه بــوده که نمود 
آن در ابــراز رضایــت و قدردانــی مقامات عالیه 
و ارشــد کشــور ظهور و بروز پیدا کرده اســت. به 
طور خالصه ابراز رضایت مکتوب رهبر معظم 
انقالب در شــش مــورد، تقدیر مکتوب ریاســت 
محتــرم جمهوری در 35 مــورد، تقدیر مکتوب 
رؤسای محترم مجالس دهم و یازدهم در پنج 
مورد و ســایر مقامات و مســئوالن کشــور در 75 
مــورد، انتخــاب وزارت نیــرو به عنــوان دســتگاه 
برگزیده درجشــنواره شــهید رجایی در سه سال 

پیاپی 97، 98 و 99 قابل بیان است.
ë  با توجه به دســتاوردها و آنچــه تاکنون به اجرا

درآمده اســت دولت و وزیر بعــدی چه موانعی 
پیش رو دارد و چه کارهایی را باید اولویت دهد؟

امــا در ارتبــاط بــا آینــده، بــا توجــه بــه اینکه 
اصلی تریــن ارزیابــی عملکردهــا در ارتبــاط بــا 
اســتمرار کارهای مفید در آینده صورت خواهد 
گرفــت، من درخواســت و تأکیدم بــه همکاران 
دولــت آتی در عرصه آب و برق اســتمرار توجه 
جدی به موضوع منابع انسانی و شایسته گزینی 
اســت، چرا که این مسأله به عنوان زیرمجموعه 
تمــام تحوالت بعدی به شــمار مــی رود. عالوه 
ایــن، دوری از موقعیت هــای مواجه شــدن  بــر 
با تضــاد منافــع یکــی از ضرورت هاســت و این 
عرصــه نیــاز به آمــوزش وســیع در صنعت آب 
و بــرق دارد و یکــی از بخش هایــی اســت کــه به 
زعــم مــن کارهــای باقی مانــده فراوانــی در آن 
سلســله  در  مدیریتــی  تســلط  تقویــت  داریــم. 
مداخله پذیــری  کاهــش  و  ســازمانی  مراتــب 
توســط همــکاران وزارت نیــرو در شــرکت های 
مختلــف ضرورتــی اســت کــه طبیعتــاً منجر به 

کاهــش مداخــالت غیرســازنده در عرصه هــای 
مدیریتــی در ایــن صنعت تخصصــی از بیرون 
آن خواهد شــد. به طور خالصــه اخالق مداری، 
حفــظ حرمــت قانــون در تمــام ابعــاد و بــرای 
و  تمرکززدایــی  شایســته گزینی،  افــراد،  تمــام 
بین بخشــی گرایی پنج رکن اصالح امور توسعه 
پایــدار و تاب آورنمــودن صنعــت آب و بــرق و 
تــا حــدود زیادی ســایر عرصه هــای فعالیت در 

سازمان دولت است.
ë  تاکنون وزارت نیرو یــک وزارتخانه خدماتی و 

عمرانی محسوب شده است و هیچ گاه در عرصه 
سیاســی نقش آفرین نبــود و از آن وزارتخانه نیز 
چنین انتظــاری نمی رفت. با وجــود این به نظر 
می رســد که این وزارتخانه حداقل این ظرفیت 
را دارد که بتواند درمورد مسأله آب و انرژی نقش 
آفرینی سیاســی داشــته باشــد. قباًل از زبان دکتر 

خانیکی شــنیده بودیم که می تــوان حول محور 
آب یک گفت و گو و یک وفاق ملی داشته باشیم. 
چقــدر این وزارتخانــه می تواند در آینــده درباره 
تمرین گفت و گــو بین افراد مختلف و وفاق ملی 

در حوزه آب نقش آفرینی داشته  باشد؟
قطعاً همین گونه اســت که شما می فرمایید 
و ایــن امــر به دلیــل طبیعت موضــوع مدیریت 
آب مــی باشــد. من جایــی مصاحبه کــردم و از 
میــان صحبت هــای مــن تیتــر »مــن بــرای آب 
وزیر پاره وقت هســتم« انتخاب شــد. اگر عرصه 
مدیریــت آب بدرســتی و آن گونــه کــه واقعیت 
دارد به رســمیت شــناخته شــود، مرزهــای این 
عرصــه محــدود و منحصــر بــه ســازمان دولت 
نخواهد بــود و بخش های مختلفــی در جامعه 
را در داخــل ایــن مرزها خواهیم دیــد که دولت 
هــم یــک بخــش از آن اســت و بــه نوعــی آن 
دســتگاه و ســازمان دولتــی نقــش دبیرخانه ای 
و هماهنگ کننــده ای را عهــده دار خواهند شــد. 
ایــن یک کار واجب اســت و مقدمــه این واجب 
ایــن اســت کــه در داخــل خــود ســازمان دولت 
صدای رســاتری بــرای موضــوع آب و حفاظت 
محیط  زیســت و مدیریت منابع طبیعی شنیده 
شــود. تفســیر این مطلب یک اصالح ساختاری 
اســت که در ســازمان دولت دســتگاه مســتقلی 
بــه این عرصــه بپــردازد و این دســتگاه ها برای 
ســایر بخش هــای مرتبــط بــا آب در دولت و در 
بیــرون دولــت در یــک جایــگاه دبیرخانــه ای و 
هماهنگ کننده ای قرار بگیرد. ما گام های اولیه 
این کار را با تشکیل هسته های مشارکت جویی و 
مشارکت پذیری بین سازمان های دولتی در امر 
ســازگاری با کم آبی، مدیریت حوضه های آبریز 
و نظایــر آن برداشــته ایم و گام هــای بعــدی را 
ان شاءاهلل باید در مهلت های پیش رو برداشت.

ë  فکر می کنید کــه رئیس جمهوری بعــد باید در
میــان حلقه هایی که بــرای کابینه خــود انتخاب 
می کنــد یــک هماهنگــی میان بخشــی بــا محور 
مصــرف آب و انــرژی ببینــد و ایــن هماهنگــی از 
سوی ریاست جمهوری هم لحاظ شود و صرفاً به 

انتظار خود وزارتخانه نماند؟
آن  از  پیــش  امــا  اســت  همین طــور  قطعــاً 
برنامه ای که منجر به تشــکیل ساختار یا اصالح 
ساختار های موجود می شــود، نباید یک برنامه 
بخش بخش باشد، بلکه باید یک برنامه عرصه 
بــه عرصه باشــد. یعنــی این تشــخیص باید در 
قــوه مجریــه فراهــم باشــد کــه مدیریــت منابع 
آب کشــور کار هیــچ تــک وزارتخانه ای نیســت، 
وزارتخانــه ای  تــک  هیــچ  کار  غذایــی  امنیــت 
نیســت، مدیریــت مصرف انــرژی کار هیچ تک 
وزارتخانه ای  نیست و این واقعیت ها هم لزوماً 
به معنای تجمیع وزارتخانه ها نیست، عالوه بر 
آن بایــد بدانیم که دولت جمع جبری تعدادی 
وزارتخانه در کنار همدیگر نیست و قبول داشته 
باشــیم که دولت به تعــداد عرصه ها و طرح ها 
و پروژه هــای بین دســتگاهی یا بین بخشــی اش 
اســت که تعریف می شود و هویت پیدا می کند. 
اگر چنین تشــخیصی منجر بــه تدوین برنامه ها 
شــدن  عملیاتــی  بــرای  برنامه هــا  آن  بشــود، 
منجــر بــه اصــالح ســاختارها خواهنــد شــد. ما 

در یــک آسیب شناســی فرادولتــی بــه معنــای 
دولــت حاضــر و دولــت قبل و دولت هــای قبل 
و حتــی فرارژیمــی بــه معنای نظــام جمهوری 
اســالمی متوجــه خواهیــم شــد کــه بســیاری از 
ناکارآمدی هــا ریشــه در ســاختارهای  و  گره هــا 
شــدیداً متمرکز و شدیداً بخشــی نگر دارند. این 
تشــخیص به معنای نفی نقش منابع انسانی و 
مدیران نیســت، امــا به این معنا هســت که اگر 
ســازوکارها و ســاختارها اصالح نشوند، به مثابه 
ظروف نامناســبی خواهند بود که شایسته ترین 
نیروها و مدیران نیز نهایتًا و به میزان زیادی در 
این ساختارها مظروفی هستند که پس از مدتی 
شــکل ظرف را به خود خواهند گرفت و این دور 
باطل دانستن تمام اشکاالت از این مظروف ها 
و ندیدن نقش ظــروف ادامه می یابد و فرصت 

کم باقی مانده به پایان می رسد.

ë  یکی از اقداماتی که شــما در طــول مدیریتتان
در وزارت نیرو اعمال کردید مدیریت وقت بود. 
به ایــن موضوع هم حساســیت داشــتید. تأکید 
می کردیــد که جلســه ها محــدود باشــد و نفرات 
شرکت کننده در جلسه ها هم محدود باشد. این 

دغدغه و تأکید شما از کجا ریشه می گیرد؟
وقــت  مدیریــت  مــن  اصلــی  دغدغــه 
اســت و بــا وجــود همــه منابع مــورد نیــاز برای 
منابــع  جملــه  از  کشــور  توســعه  و  پیشــرفت 
مالــی، تجهیزاتــی، نیروهای شایســته و هر چیز 
دیگــری کــه مــورد نیــاز اســت، نیازمنــد وقت و 
فرصت بــرای فکر کردن، برنامه ریزی طراحی، 
اجــرا و بهره بــرداری هســتیم. وقت یــک منبع 
تجدیدناپذیر اســت. مانند خورشــید و آفتاب و 
باد نیســت. خداوند در قرآن قســم یاد می کند 
و بــا تأکیــد می فرماید:»مگر کســانی که اعمال 
صالــح انجام دهنــد و صبوری و راه حق پیشــه 
کننــد، بقیه در حال زیان هســتند.« زیان زمانی 
مشــخص می شــود که چیــزی را از دســت داده 
مــا  بــرای  بعــداً  آن  واقعــی  ارزش  و  باشــیم 

مشخص شود و عمر و وقت اینگونه است.
برایم مهم اســت تا ببینــم آیا به آن میزانی 
کــه وقت را مصــرف کــردم و بــه آن میزانی که 
اختیــار و اجــازه داشــتم در چگونگــی مصــرف 
آن  حاصــل  بگیــرم،  تصمیــم  دیگــران  وقــت 
رضایــت نســبی بــه همــراه دارد یا با احســاس 
خســران و زیــان همــراه اســت؟ باید بــه آینده 
هــم توجــه کرد و مــردم بایــد از گــردش امور و 
تغییــر و جابه جایی دولت هــا و افراد نفع ببرند 
بــه این معنی کــه کارهای درســت ادامه یابد و 
کارهای غلط متوقف شود. همواره باید گذشته 
را شفاف به آینده و آیندگان منتقل کرد و آینده 
مــا باید پای خود را بر شــانه های امروز بگذارد. 
تــا از نادیــده گرفتن هزاران نفر - ســال فرصت 

مصرف شده ، مردم زیان ببییند.
ë  در نیــرو  وزارت  دســتاوردهای  بخواهیــد  اگــر 

دوره ای کــه ســکاندار آن بودید را مــرور کنید آن 
را چگونــه دســته بندی می کنیــد و چه گزارشــی 

می دهید؟
برنامــه  تصویــب  و  تهیــه  آب،  بخــش  در 
ســازگاری بــا کــم آبی بــرای همــه اســتان های 
کشــور مهم ترین دســتاورد در این حوزه اســت. 
در اســفند ماه 9۶ این تصمیم در قالب مصوبه 
هیــأت دولــت ابــالغ و در اســفندماه 99 اعــالم 
می کنیم با مشــارکت همه دســتگاه ها در قالب 
کارگــروه ملــی ســازگاری با کــم آبی این اســناد 
تهیــه و بــه تصویب رســیده و آماده اجراســت. 
بیشــترین دســتاورد ایــن اســناد ترویــج تفکــر 
بین بخشــی بــودن مدیریت آب اســت. فرایند 
تهیه و تصویب این اســناد حتــی قبل از اجرای 
تصمیمــات، خود یک دســتاورد اســت و در پی 
آن دســتگاه های مرتبط با آب در دولت و بویژه 
بخش آب وزارت نیرو در ستاد و شرکت ها و در 
همــه اســتان ها این مســأله را کــه مدیریت آب 
یک مقوله چند انضباطی و بین بخشــی اســت 

به رسمیت شناختند.
نیــرو  وزارت  در  آب  حــوزه  دوم  دســتاورد 
تهیه، تصویب و شروع به اجرای ساختار جدید 
مدیریت آب کشور است که در پی آن معاونت 
آب و آبفای وزارت نیرو و همه دفاتر در ستاد با 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران یکی شدند و 
از این طریق اختیارات وســیعی از ســتاد وزارت 
نیــرو بــه شــرکت منابــع آب منتقــل شــد و بــه 
همین نسبت اختیارات وسیعی به شرکت های 

اســتانی آب منتقل شــد و گام بلندی در جهت 
تمرکززدایی برداشته شد.

در ساختار جدید آب اساس کار بر مدیریت 
حوضه های آبریز اســت و امیدوارم این تکلیف 
قانونــی کــه از اوایــل دهه هشــتاد بــرای وزارت 
نیــرو تعریف و تعیین شــده بــود از این به بعد 
به شــکل مؤثــری عملیاتی شــود و حوضه های 
آبریز به اندازه ای پررنگ شــود که مدیریت این 
حوزه ها نقش اصلی را در مقایسه با تقسیمات 
کشوری در برنامه ریزی منابع آب داشته باشند.
بــه  آب  بخــش  در  ســوم  دســتاورد 
فاضــالب  و  آب  شــرکت های  یکپارچه ســازی 
شــهری و روســتایی اســت. بــا ایــن اقــدام و بــا 
تجمیع منابع انســانی، تجهیزاتی، ســازمانی و 
مالی، چابکی بیشــتری در خدمت رسانی بویژه 
برای روســتاها ایجاد شــد و امــروز بدون صرف 
یک ریــال هزینه، تعداد مراکز خدمات رســانی 
به روستاییان که در گذشته تنها در شهرستان ها 
وجود داشــت سه برابر شده اســت و در تمامی 
شــهرهای کشــور این مراکز کــه تنها به شــهرها 
خدمات رسانی می کردند، امروز به روستاها نیز 
ارائه خدمت می کنند و بدین ترتیب طرح های 
آبرسانی روســتایی سرعت بیشــتری پیدا کرده 

است.
دستاورد چهارم در بخش آب تدوین الیحه 
قانــون جدید آب اســت کــه با مشــارکت جویی 
از ســمت وزارت نیــرو و مشــارکت پذیری خوب 
ذینفعــان در حــال ویرایش نهایــی جهت ارائه 
بــه دولت اســت. در ابتــدای ســال جدید، پس 
از حــدود ۴۰ ســال از قانون قبلــی، قانون جدید 
را بــا بهره بــرداری از آموخته های ایــن ۴ دهه و 
نــگاه به موضوعات جدیدی مانند تغییر اقلیم 
و ضرورت هــای پررنگــی همچــون حفاظــت از 
منابع آب و رعایت مالحظات زیست محیطی 
به دولت دوازدهم تقدیم و بررسی در دولت و 
تقدیم الیحه به مجلس شورای اسالمی انجام 

خواهد شد.
آب،  بخــش  در  مهــم  دســتاورد  پنجمیــن 
و  مــرزی  تأســیس مرکــز مطالعــات آب هــای 
منابع اســت. با توجه به گســتردگی این عرصه 
در کشــور این مرکز برای توســعه ظرفیت سازی 
و  بخشــی  بیــن  کار  تقویــت  و  انســانی  نیــروی 
بیــن دســتگاهی در حوضه های آبریِز مشــترک 

تأثیرگذار خواهد بود.
دســتاورد ششــم یک اقدام مؤثر در توســعه 
گردشــگری است و صفحه جدیدی در استفاده 
از امکانــات ایجاد شــده در تعداد قابل توجهی 
از ســدهای کشــور تحت عنوان گردشــگری آبی 
ایجاد شد که تاکنون به دلیل دغدغه های کنترل 
کمــی و کیفــی آب ورود بــه ایــن مجموعه هــا و 
بهره بــرداری برنامه ریــزی شــده از آنها ممنوع 
بــود و در ایــن دوره بــا همــکاری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با رعایت 
همه مالحظات زیست محیطی و کنترل کیفی 
امکان ســرمایه گذاری بخش خصوصی را برای 
توسعه گردشــگری آبی در کشور فراهم کردیم 
تا هم اوقات فراغت مردم در کنار دریاچه های 
ایجــاد شــده فراهــم شــود و نیــز اشــتغال زایی 

مناسبی را ایجاد کند.
موضــوع  آب  بخــش  در  هفتــم  دســتاورد 
تقویــت مدیریــت مصــرف اســت کــه بــا طرح 
»آب امیــد« که ناظر بر کاهــش مصرف آب در 
بخش خانگی و تشــویق کم مصرف ها به ادامه 
مصرف کم و صفر کردن پرداخت آب بها برای 

این گروه است شروع شده است.
ë  چــه آب  حــوزه  ســازهای  و  ســاخت  بــرای 

اقداماتی انجام شــد و به چه کارنامه ای دســت 
یافتید؟

ایــن دولــت در ســاخت و ســازهای آبــی نیز 
دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــته اســت؛ تا 
پایــان این دولت ۵7 ســد مخزنــی از اعتبارات 
ملی و ۵۶ تصفیه خانه بزرگ آب و ۱۰۱ تصفیه 
خانه فاضالب  که موجب بهره مندی 9 میلیون 
از آب ســالم  و 3۰۰ هــزار هموطــن روســتایی 
و پایدار شــده اســت در شــبکه خدمات رســانی 
قــرار گرفته انــد. در ایــن دولت به طور متوســط 
هــر ۵۰ روز یــک ســد مخزنــی، هــر دومــاه یک 
تصفیه خانه آب، هر یک ماه یک تصفیه خانه 
فاضــالب و هــر هفتــه 33 روســتای بهره منــد 
بهره بــرداری  مــدار  در  پایــدار  و  ســالم  آب  از 
قــرار گرفتنــد. البتــه بایــد اضافه کــرد مدیریت 
ســال های حدی »ســال های خیلی خشــک« و 
»ســال های خیلــی پــرآب و تــر« از تجربه هــای 
منحصر به فرد این دوره بود. سال آبی 9۶، 97 
خشکسال ترین سال ها در ۵ دهه اخیر بود و در 
اواخــر ســال 97 و اوایل ســال 98 نیــز به عنوان 
یکــی از ترســال ترین هــا در ۵ دهــه اخیــر ثبت 
شــد کــه مدیریت ایــن دو واقعه حــدی، تجربه 
منحصــر بــه فــردی بــرای مدیریت کشــور رقم 
زد کــه از جملــه عوایــد آن گزارش هیــأت ویژه 
ملی ســیالب ها بــود که با درخواســت وزیر نیرو 
و موافقــت رئیس جمهوری این هیأت تشــکیل 

شد.
ایــن گزارش 7 هــزار صفحــه ای منجر به ۱4 
دستور رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی 
شــد که در حال پیگیری اند و بیشــترین عایدی 
مدیریــت  عرصــه  شــناختن  رســمیت  بــه  آن 
ســیالب در کشــور به عنــوان یــک عرصــه بیــن 
بخشــی و چنــد انضباطه بــود که این دســتاورد 
قطعًا در شرایط تغییر اقلیم بسیار به کار کشور 

خواهد آمد.
ë  چــه اقداماتــی در حــوزه انــرژی بــرق انجــام

دادید؟
بــر  عــالوه  مــا  دســتاوردهای  دوم  بخــش 
ســاخت و ســازها کــه منجر بــه ایجــاد ظرفیت 
بیــش از 2۰هــزار مــگاوات بــرق نیروگاهــی در 
کشــور بــود، در عرصــه مدیریــت مصــرف نیــز 
کارهای مؤثری انجام شــد که سه مورد آن یکی 
تقلیل و تثبیت رشــد اوج بار ساالنه از 5 درصد 
بــه یک درصد، دومی تک رقمی شــدن تلفات 
انرژی در شــبکه توزیع و سومی طرح برق امید 
برای کاهش مصــرف خانگی از طریق تخفیف 

صدرصدی برق برای کم مصرف ها بود.
دســتاورد دیگــر؛ تقویــت و توســعه بــورس 
انــرژی، توســعه تبــادالت انــرژی با کشــورهای 
همســایه از جمله سنکرون ســازی بــرق ایران و 
عــراق و عملیاتی کردن اســتفاده از وام دولتی 

فدراســیون روســیه برای احــداث یــک نیروگاه 
۱4۰۰مگاواتی در ایران.

بخش ســوم دســتاوردها در عرصه عمومی 
وزارت نیرو اســت که هر دو بخش آب و برق از 
آن بهره مند می شود. دستاورد اول؛ تدوین و به 
کارگیــری فراینــد فراخوان عمومــی در انتخاب 
بــرق  ارشــد و میانــی صنعــت آب و  مدیــران 
اســت که از ســطح معاون وزیر نیــرو تا مدیران 
کل، مدیــران عامــل در اســتان ها و مدیــران در 
شهرســتان ها را در برمی گیــرد وامــروزه حــدود 
2۰۰ مدیــر صنعــت آب و بــرق از ایــن طریــق 
انتخــاب و منصوب به کار شــدند که اثر مهمی 
در شایســته گزینی و به کارگیری نیروی انســانی 
ارزنده به عنوان اصلی ترین سرمایه کشور دارد.
در  شــده  تعریــف  دوم؛حرکــت  دســتاورد 
جهت جوان گرایی و همچنین استفاده از امکان 
بازنشســته نمودن تعــداد قابــل مالحظه ای از 
مدیــران وزارت نیــرو با اختیار دســتگاه اجرایی 
اســت که تاکنون در این دولت در بخش دولتی 
32۰۰نفــر و در بخــش غیــر دولتــی وزارت نیرو 
3هــزار نفــر بازنشســته شــده اند و ایــن مســیر 
ادامــه  ابالغــی  دســتورالعمل های  براســاس 

خواهد یافت.
دستاورد سوم؛تأسیس مرکز امور اجتماعی 
آب و انرژی اســت که فصل نوینی در شناسایی 
عرصــه علوم اجتماعی بــرای توجه جدی تر به 

مقوله مصرف و تقاضا خواهد بود.
توانمنــدی  شناســایی  چهــارم؛  دســتاورد 
وزارت نیــرو و واگــذاری مســئولیت بیشــتر بــه 
ایــن وزارتخانــه در توســعه روابــط اقتصادی با 
همسایگان بود که در دولت دوازدهم منجر به 
پیشــنهاد وزارت امور خارجــه و تصویب هیأت 
وزیران برای واگذاری مسئولیت کمیسیون های 
مشترک اقتصادی با عراق، روسیه، افغانستان 

و قطر عالوه بر کشورهای قبلی بود.
دســتاورد پنجــم در عرصه عمومــی؛ انجام 
وظیفــه وزیــر نیرو با دســتور ریاســت جمهوری 
بــرای تســریع فرایند الحاق جمهوری اســالمی 
ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــود که 
مرحلــه الحــاق موقــت بــه تصویــب دولــت و 
مجلــس رســید و عملیاتــی شــد کــه در طــول 
مالحظــه  قابــل  افزایــش  بــه  منجــر  یکســال 
ایــن  عضــو  کشــورهای  نفتــی  غیــر  صــادرات 
اتحادیه شد و مراحل دائمی آن در حال انجام 

است.
دســتاورد ششم؛ توســعه دولت الکترونیک 
در این دوره بود که از طریق روش های مختلفی 
کاهــش  کاغــذی،  قبــوض  حــذف  جملــه  از 
مراجعــات حضــوری مــردم و هوشمندســازی 
سیســتم های خدمت رســان آب و بــرق انجــام 

گرفت.
دســتاورد هفتم؛طراحــی و اجــرای پویــش 
هــر هفته الف ب ایــران در نیمه دوم ســال 98 

من درخواست و تأکیدم به همکاران دولت آتی در عرصه آب و 
برق استمرار توجه جدی به موضوع منابع انسانی و شایسته گزینی 

است، چرا که این مسأله به عنوان زیرمجموعه تمام تحوالت بعدی 
به شمار می رود. عالوه بر این، دوری از موقعیت های مواجه شدن 
با تضاد منافع یکی از ضرورت هاست و این عرصه نیاز به آموزش 

وسیع در صنعت آب و برق دارد و یکی از بخش هایی است که به 
زعم من کارهای باقی مانده فراوانی در آن داریم

این تشخیص باید در قوه مجریه فراهم باشد که مدیریت منابع 
آب کشور کار هیچ تک وزارتخانه ای نیست، امنیت غذایی کار 

هیچ تک وزارتخانه ای نیست، مدیریت مصرف انرژی کار هیچ 
تک وزارتخانه ای  نیست و این واقعیت ها هم لزوماً به معنای 

تجمیع وزارتخانه ها نیست، عالوه بر آن باید بدانیم که دولت 
جمع جبری تعدادی وزارتخانه در کنار همدیگر نیست و قبول 

داشته باشیم که دولت به تعداد عرصه ها و طرح ها و پروژه های 
بین دستگاهی یا بین بخشی اش است که تعریف می شود و 

هویت پیدا می کند

اگر عرصه مدیریت آب بدرستی و آن گونه که واقعیت دارد 
به رسمیت شناخته شود، مرزهای این عرصه محدود و 

منحصر به سازمان دولت نخواهد بود و بخش های مختلفی 
در جامعه را در داخل این مرزها خواهیم دید که دولت 

هم یک بخش از آن است و به نوعی آن دستگاه و سازمان 
دولتی نقش دبیرخانه ای و هماهنگ کننده ای را عهده دار 

خواهند شد
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درخواست بیش از 1400 خبرنگار و فعال فضای مجازی از رئیس قوه قضائیه

با عامالن اختالل غیر قانونی »کالب هاوس« برخورد شود
و  خبرنــگاران  از  نفــر   1400 از  بیــش 
فعــاالن فضــای مجــازی از رئیس قوه 
قضائیه خواســتند برای احقاق حقوق 
عامه، با عامالن »اختالل غیرقانونی« 

کالب هاوس با جدیت برخورد شود.
به گــزارش» ایــران« شــبکه اجتماعی 
کالب هــاوس کمتر از یک هفته اســت 
که دچار اختالل شــده اســت، اختاللی 

که هیچ نهادی مسئولیت آن را نمی پذیرد، اما منجر به ضرب االجل وزارت ارتباطات به سه 
اپراتورشد.گفتنی است با پایان ضرب االجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، 
ایرانســل و مخابرات بــرای ایجاد اختالل عمدی در شــبکه اجتماعی کالب هاوس، ســازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( از این اپراتورها شکایت کرد.
شــکایت ســازمان رگوالتــوری با موضــوع اختالل عمــدی اپراتورهــای مذکور در ســامانه های 
رایانه ای و مخابراتی و با اســتناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســالمی به دادسرای عمومی و 
انقالب تهران تسلیم شد.براســاس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی ایجاد هرگونه اختالل 
در ارتباطات کشور جرم تلقی می شود. اما موضوع دولت در خصوص فعالیت کالب هاوس 
چیست در این رابطه سخنگوی دولت گفت: کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد؛ 
برخی خودشان توانایی گفت  و گو با مردم و نخبگان ندارند و از صحبت دولتمردان با مردم 
هراسان شده اند.وی با اشاره به دستور رئیس  جمهوری به وزیر ارتباطات گفت: اوالً جزئیات را 
به مردم بگویند و ثانیاً مطابق قانون از اختالل کنندگان شکایت و از اهرم های قانونی موجود 
برای پاسخگویی متخلفان و نیز برای حفظ فضای ایجاد و باز شده استفاده کنند. دیدگاه دولت 

مبنی بر باز بودن این شبکه اجتماعی است.

صدور پروانه تولید نرم افزار در کشور 19 درصد افزایش یافت
»در ســال گذشــته، ۹۹ شــرکت نرم افزاری موفق به دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری 
اطالعات )نرم افزار( شــدند که این تعداد در مقایســه با سال 1۳۹۸ رشد 1۹.۲ درصدی داشته 
است.«به گزارش »ایرنا«، فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات 
وزارت صمت با بیان مطلب فوق افزود: باتوجه به محدودیت های به وجود آمده در شــرایط 
اپیدمی کرونا در سال گذشته، پس از بررسی های کارشناسی و تأیید مستندات فنی و حقوقی 
شرکت های متقاضی دریافت پروانه، ۹۹ شرکت نرم افزاری در سراسر کشور موفق به دریافت 

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار شدند.
به گفته وی، در این ۹۹ شــرکت با حجم ســرمایه گذاری بیش از چهار هزار و ۵00 میلیارد 
تومانی و ثبت رکورد افزایش ۲1۷ درصدی در میزان ســرمایه گذاری نســبت به سال قبل، 
هشــت هــزار و 1۹۶ نفر مشــغول بــه کارهســتند و توانســته اند بیش از یک هــزار محصول 
نرم افزاری کاربردی تولید کنند یا آن را توسعه دهند.مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری 
اطالعــات وزارت صمــت ادامــه داد: همچنیــن بــه منظــور حفظ تعامــالت میان بخش 
خصوصی و ستاد وزارتخانه و در راستای ایجاد تسهیل برای شرکت های نرم افزاری دارنده 
این پروانه، در شرایط موجود، دوره زمانی ارسال گزارش های عملکرد از سوی شرکت ها از 

۶ ماه به 1۲ ماه افزایش پیدا کرد.
به گفته اســماعیل زاده، آذرماه گذشــته پس از هماهنگی های صورت گرفته میان این دفتر و 
مرکز شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سازمان 
امور مالیاتی طی بخشنامه  ای فهرست اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات به همراه 
محصــوالت نرم افــزاری تولیدی را جهت بهره مندی از معافیت پنج ســاله مالیات بر درآمد 
حاصــل از فــروش تولیدات نرم افزاری -وفــق موضوع بند )د( مــاده 1۳۲ قانون مالیات های 

مستقیم اصالحی- ابالغ کرد.

دستورالعمل »الزامات ارتقای سواد رسانه ای 
در حــوزه محتــوا و خدمــات فرهنگی فضای 
مجــازی« با هــدف ارتقــای آگاهــی، دانش و 
مهارت کاربران برای استفاده بهینه از فضای 
مجازی و ضرورت افزایش محتوای مرتبط با 
فرهنگ سازی و سواد مجازی از سوی شورای 
عالــی فضــای مجــازی بــه وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اسالمی ابالغ شــد. در پی این ابالغیه، 
روزنامه ایران نظر کارشناسان سواد رسانه ای 
در فضــای مجــازی را درباره این اقــدام جویا 

شده است.
رویکرد جدید به جای محدودیت �

امیدعلــی مســعودی رئیــس هیــأت مدیــره 
انجمن ســواد رســانه ای ایران اعتقــاد دارد با 
صــدور این ابالغیه، یــک نقطه عطفی اتفاق 
افتــاده و آن این اســت که مســئوالن به جای 
برخــورد و فیلترینــگ، رویکرد جدیــدی را در 
پیــش گرفته اند و به دنبال حمایت و تشــویق 
و نظارت هســتند تا فضای مجــازی در حوزه 
محتــوا بــه ســمت بهتــر شــدن و تأثیرگذارتر 
شــدن حرکت کند.مســعودی گفت: پیش از 
این بــا تصمیمــات حذفــی روبــه رو بودیم و 
تجربه نشان داده تصمیمات حذفی و ایجاد 
محدودیت هــا چنــدان مؤثر نبــوده و حتی با 
اجرای محدودیت هــا ضرر و زیان های جدی 
برای کاربران در فضای مجازی به وجود آمده 
و در کل متضرر شــده ایم اما حال مسئوالن با 
تصمیمات بهتری در تالش هستند تا محتوا 

در فضای مجازی را ارتقا دهند.
دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه سوره افزود: 
چه بخواهیــم و نخواهیــم در فضای مجازی 
داده هــای جدیــد، پلتفرم هــا، تحلیل هــا و... 
بســیاری وجــود دارد و بــه عبارتــی بــا انفجار 
اطالعات و داده هــا در فضای مجازی مواجه 
هســتیم و دیگــر گزینش رســانه ای بــر عهده 
خود کاربران اســت به همیــن دلیل ضرورت 
ارتقای سواد رسانه ای برای افرادی که در این 

حوزه فعالیت دارند، یک ضرورت است.
ایــن مدرس دانشــگاه معتقد اســت از منظر 
روانــی مــا در حــوزه ارتباطــات هــر زمــان که 

تشــویق و اغنا شــویم، بهتر می توانیم ارتباط 
برقــرار کنیــم از ایــن رو وقتــی مــردم ببیننــد 
کاربــران در فضای مجازی تشــویق و ترغیب 
می شــوند و دارای ســواد رســانه ای و دانــش 
باالیــی هســتند، آنهــا هــم بــا امنیــت خاطر 
بیشتری وارد فضای مجازی می شوند و حتی 
می توانند به دلیل اغنایی کــه اتفاق افتاده به 
ســمت تولید محتواهای خوب بومی حرکت 
کنند.مســعودی در ادامــه دربــاره اینکــه آیــا 
صــرف ابالغیه بــه یــک وزارتخانــه می تواند 
رشــد و آگاهی در حوزه سواد رسانه ای فضای 
مجــازی را ارتقا دهد، گفــت: به نظرم همین 
که ارتقای سواد رسانه ای را به بخش فرهنگ 
و هنر فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی ســپرده اند، اقدام خوبی است، چرا 
کــه ایــن بخــش دارای قوانیــن الزم در حوزه 
رســانه های دیجیتالی و دارای ســاز و کارهای 
بــا  می توانــد  و  اســت  نظارتــی  و  تشــویقی 
اجرایی کردن آنها و از ســوی دیگر با تشــکیل 
کارگروه هــا و تشــکل ها با همــکاری نهادهای 
مسئول تعیین شده، ســواد رسانه ای کاربران 
را در فضــای مجــازی ارتقــا دهد.ایــن اســتاد 
دانشــگاه نقش بخش خصوصی را در جهت 
ارتقای دانش و آگاهی و سواد رسانه ای مردم 
در فضــای مجــازی مهــم دانســت و افــزود: 
خوشــبختانه انجمــن ملــی ســواد رســانه ای 
بــا برنامه هایــی که بــا دولت، مجلــس و قوه 
قضائیه دارد ســعی می کنــد به عنوان بخش 
خصوصــی به ارتقای ســواد رســانه ای کمک 
کند و معمــوالً در کارگروه هایی که پیش بینی 
شده، حضور دارد ولی باید گفت ارتقای سواد 
رســانه ای کاربــران در فضای مجــازی نیاز به 
همکاری تمام نهادهــا دارد و به عبارتی باید 
نهضتی در این زمینه با حضور رهبران فکری، 
اســتادان دانشــگاه، مدیران و روحانیون آغاز 
شــود تا با ارتقای سواد رســانه ای هم کاربران 
ایمن شوند و هم منابع ملی و شخصیت های 
مــا از گزنــد تحریف ها و اخبــار جعلی نجات 

پیدا کنند.
استقبال از ورود سیاستگذاران �

محمد لسانی دیگر کارشناس سواد رسانه ای 
و  دســتورالعمل  ارائــه  اســت  معتقــد  نیــز 

باالدســتی  بخــش  ورود  اول  گام  ابالغیــه 
ورود  از  بایــد  و  هاســت  سیاســتگذاری  بــه 
سیاستگذاران به حیطه های آموزشی، تربیتی 
و اســتخراج محورهــا  و توســعه این بخش ها 
چنیــن  البتــه  گفــت:  کرد.لســانی  اســتقبال 
ابالغیه هایــی به صورت مســتقیم نمی تواند 
در ارتقای ســواد رســانه ای کاربران مؤثر باشد 
امــا می توانــد به صــورت میانجی بــا ترغیب 
کنشــگران از یک طرف و نظام اطالع رســانی 
از طــرف دیگــر مردم را به ســمت کنشــگران 
و محتــوا ســوق دهــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
ارتقای سواد رسانه ای دستوری نیست، افزود: 
ســواد رســانه ای بایــد جوششــی و از الیه های 
اجتماعــی باشــد، با ایــن حــال حمایت های 
و  ســرمایه گذاری ها  حاکمیتــی،  و  دولتــی 
برندسازی ها چه از سوی  نهادها و چه از سوی 
اشخاص، محصوالت و... می تواند در تسهیل 
دسترسی مردم به دانش رسانه ای مؤثر واقع 
شود.این کارشناس سواد رسانه ای در فضای 
مجــازی معتقــد اســت بــرای نتیجــه بخش 
بــودن چنیــن ابالغیــه ای، مهم ترین مســأله 
ساختار غیررسمی و ایجاد برندهای پوششی 
تخصصی اســت تا حمایت های حاکمیتی را 
جذب کنند اما نبایــد در گیر و دار جابه جایی 
صندلی ها، پســت های دولتی هــا و نهادهای 
تخصصی تغییری در اجرای این ســند ایجاد 
شــود و تنــزل پیــدا کنــد. وی بــه نقش بخش 
خصوصــی در ایــن میان اشــاره کــرد و گفت: 

بخش خصوصی در راســتای مسئولیت های 
اجتماعــی خــود می توانــد در ایــن حــوزه بــه 
خوبــی ورود کنــد، چــرا کــه ایــن کار می تواند 
ضمن کمــک به برندینــگ، باعــث افزایش 

سود و مشارکت در برند آنها نیز بشود.
ایــن کارشــناس معتقــد اســت نبــود ســواد 
در  کاربــران  بــرای  بــدی  تبعــات  رســانه ای 
انســجام  و  ســالمت  اقتصــادی،  حوزه هــای 
خانوادگی دارد و مصرف بســته های ترافیک 
اینترنت در بخش اقتصادی مصداق دارد. در 
بحث سالمت، سالمت روح و روان کاربر را به 
خطر می اندازد. بــه عبارتی فضای مجازی و 
دیجیتالی به انزوای اجتماعی فرد می انجامد 
بــرای همیــن اگــر مــا بــا تکنیک هــای ســواد 
رســانه ای ارتباطــات را حفظ کنیــم، عماًل در 
این فضا انســجام خانوادگــی و آرامش روانی 
افــراد افزایش پیــدا می کند. وی اعتقــاد دارد 
بیشتر کشورها بخصوص کانادا سیستم بسیار 
قــوی در حــوزه تربیتــی، آمــوزش و پــرورش 
از یکســو و از ســوی دیگــر ســاختار رســانه ای 
دارنــد و عمــاًل وزارت ارتباطات این کشــور، از 
ســایت های مرجع سواد رســانه ای کشورشان 
حمایــت می کنــد و یــک نظــام چنــد الیه ای 
آموزشــی ترویجی و رســانه ای دارد که باید از 

آنها در این راستا الگوبرداری کرد.
سواد رسانه ای حلقه کلیدی حاکمیت �

مــدرس  و  پژوهشــگر  منصورنــژاد  عبــاس 
رســانه های مجــازی نیــز معتقــد اســت هم 

اینکــه بــرای حــوزه ســواد رســانه ای فضــای 
مجازی و محتوای دیجیتالی در ســطح کالن 
اهمیــت قائــل شــده اند، موضوعــی بســیار 
مثبــت و راهگشــا و راهبردی اســت و به نظر 
می رسد رســانه های مجازی و مسائل مرتبط 
با آن )محتوای دیجیتال و سواد رسانه ای( به 

حلقه های کلیدی حاکمیت تبدیل شده اند.
منصورنــژاد با بیان اینکه ســطح بلوغ مردم 
و سواد رســانه ای آنهاست که تعیین می کند 
یــک جامعــه به کــدام ســمت حرکــت کند، 
افزود: این که هر خبر کذبی در جامعه بشدت 
مورد اقبال قرار می گیرد و در گروه ها باز نشــر 
می شــود، نشــان از ســطح غیرمطلوب سواد 

رسانه ای ما در فضای مجازی است.
این مدرس دانشــگاه در ادامه گفت: معمواًل 
و  هســتیم  تســلیم  رســانه ها  مقابــل  در  مــا 
رســانه های مجــازی می تواننــد در شــئونات 
مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی و... تأثیــرات 
سنگین و گاه نامطلوبی بگذارند و اینکه ما به 
جای کنشــگری، نظاره گر هستیم، برگرفته از 

پایین بودن سطح سواد رسانه ای است.
منصورنژاد با اشــاره به این پرســش که تا چه 
حد مســائل مرتبط با رســانه های موج سوم، 
بــا ابالغ ها و نگاه های بــاال به پایین به فضای 
مطلوب نزدیک خواهند شد؟ گفت: مسائل 
مرتبط با محتوای دیجیتال و ســواد رسانه ای 
مســائلی از جنــس مســائل نــرم و فرهنگــی 
هســتند و به طور طبیعی نوع نــگاه و ورود به 
این مســائل نیز باید توأم با گفتمان فرهنگی 
باشد. زمانی مشکالت ما در حوزه رسانه های 
نویــن تعدیــل می شــود که تخصصــی بودن 
ایــن بخش را نیز بپذیریم و بدانیم این حوزه 
نیز مثل ســایر حوزه ها )مثاًل پزشــکی( نیاز به 

متخصصان خود دارد.
وی افزود: برای ورود کارآمد به این حوزه ابتدا 
باید بستری مهیا کرد تا فضای نخبگانی این 
حوزه تشکیل شــود. این فضای نخبگانی نیز 
باید فــارغ از نگاه های تعصبــی و با یک نگاه 
صرفــاً علمــی و تخصصی به مســأله باشــد، 
چرا که با ایجاد گروه نخبگان، راه برای تجویز 
هدفمنــد و اثربخــش در مســائل مربــوط به 

سواد رسانه ای باز می شود.
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»هفت شــهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر 
خم یــک کوچه ایم« این توصیف مولوی از شــیخ 
فرید الدیــن محمــد عطار نیشــابوری، ســرآمدی 
این شــاعر خراســانی را در طریقت عرفان آشــکار 
می کنــد. آرامــگاه عطار تا پیش از کرونا هر ســال و 
همــه وقت وعده گاه شــیفتگان ادبیات فارســی و 
طریقــت عاشــقی و عبــادت و عرفان بــود. زائران 
و  ششــم  قــرن  شــاعر  ایــن  آرامــگاه  در  مــزارش 
اوایــل قــرن هفتم هجــری وعــده می گذاشــتند و 
محفل های شــعرخوانی آثــار عطار بویــژه در این 
روزهــا که مصــادف با 25 فروردین مــاه »روز ملی 
شــیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری« است، 
گرم می شــد. اما رنگ کرونایی نیشــابور این روزها 
ماننــد بســیاری از نقاط ایــران قرمز اســت و راه بر 
کســانی که  زائر مزار عطار در این روزهایند بســته؛ 
بنابرایــن روز ملــی عطــار امــروز مجــازی برگــزار 

می شود.
رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اســامی نیشابور 
بــا بیان این مطلب در گفت و گو بــا »ایران« گفت: 
دیروز اختتامیه جشــنواره »بال ســیمرغ« و شــب 
شــعر دانشــجویی به صــورت مجازی برگزار شــد. 

عاوه بر آن شــب گذشته، برنامه »شبی با عطار« 
شــامل برنامه هــای فرهنگــی و هنــری به صــورت 
مســتقیم از آرامــگاه عطــار نیشــابوری بــا حضــور 
حــدود 5 نفــر برگزارکننــده توســط اداره میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در فضای 

مجازی اجرا شد. 
علیرضا ســیدآبادی افزود: همچنین مراســم 
گلباران آرامگاه عطار نیشابوری را هم برای امروز 
25 فروردیــن مــاه داریــم که بــا حضــور 15 نفر از 
اعضای شــورای فرهنگ عمومی بــه نمایندگی از 
مسئوالن و مردم این شهر ساعت 10 صبح انجام 
می شــود. دبیر ســتاد بزرگداشــت روز ملــی عطار 
نیشــابوری اظهار داشــت: امروز همچنین ساعت 
14عصــر اختتامیــه مســابقات فرهنگــی، هنــری 
دانش آموزان را داریم که به همت دبیرخانه اداره 
آموزش و پرورش قطب شــهید شوشتری نیشابور 
برگــزار می شــود. ســاعت 17 نیز همایــش علمی 
عطــار نیشــابوری توســط دانشــگاه آزاد اســامی 
مســابقات  داد:  ادامــه  وی  شــد.  خواهــد  برگــزار 
فرهنگی، هنــری عطار در بخش دانشــجویی هم 
داریــم کــه این مســابقات نیز طــی فروردیــن ماه 
توســط دانشگاه های آزاد برگزار شده و ادامه دارد. 
مســابقات کتابخوانــی و پویش شــعر بــا موضوع 

اشــعار و زندگینامــه عطــار نیشــابوری نیــز جــزو 
برنامه هاســت که مســئولیت برگزاری آن را اداره 

کتابخانه های عمومی نیشابور برعهده دارد.
دبیر شــورای فرهنــگ عمومی نیشــابور ادامه 
داد: نمایشگاه مجازی عکس آثار عطار نیز توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نیشابور با همکاری 
انجمن ســینمای جوان برگــزار می کند. همچنین 
پادکســت،  شــامل  عطارشناســی  مســابقات 
ویدئوکــت، نرم افــزار موبایل و فیلم کوتــاه از آثار 
از  و زندگینامــه و اندیشــه های عطــار نیشــابوری 
دیگــر برنامه هایــی بــوده کــه در طــول فروردیــن 
ماه توســط آمــوزش و پــرورش اجرا شــده و امروز 
اختتامیــه آن برگــزار می شــود. وی در خصــوص 
چگونگی دسترسی عاقه مندان به شرکت در این 
برنامه ها و مســابقات گفت: آدرس دسترســی به 
این برنامه ها برای مشاهده عاقه مندان از طریق 
فراخوان هایی به عموم مردم اطاع رســانی شده 
اســت به طوری که برخی از این برنامه ها در شبکه 
شــاد، کانال های فضای مجازی اداره ها و... انجام 

می شود.
ســیدآبادی اضافه کرد: عاوه بر این برنامه ها 
صــدا  می شــود،  انجــام  مجــازی  فضــای  در  کــه 
گزارش هایــی  نیــز  رضــوی  خراســان  ســیمای  و 

به صــورت خبری، تصویری، نشســت علمــی و... 
در خصــوص بزرگداشــت عطــار نیشــابوری تهیه 
کــرده که بــا حضــور مســئوالن، هنرمنــدان و... در 
ساعات مختلف پخش می شود. وی تصریح کرد: 
به دلیل اینکه وضعیت کرونایی در این شهرستان 
از هفته قبل قرمز شــده، آرامگاه عطار نیشــابوری 
نیز برای بازدید عموم مردم تعطیل شده است و 
فقط امروز تعداد محدودی از مسئوالن به صورت 
نمادین در آرامگاه حضور می یابند در صورتی که 
قرار بود تعدادی از هنرمندان را هم دعوت کنیم و 
شــب شعری با حضور این افراد در آرامگاه داشته 

باشــیم امــا این برنامه لغو شــد. وی خاطر نشــان 
کــرد: امیدواریم وضعیت بهتر شــود تا بتوانیم در 
ســال های آینــده از حضــور اســتادان و هنرمندان 
بــرای برگــزاری ویــژه برنامه هــای ایــن مناســبت 
اســتفاده کنیــم و تاش هــای آنها را پــاس بداریم 
چون در فضــای مجازی آن طوری که می خواهیم 
نمی توانیم حق مطلب را ادا کنیم که امید اســت 

در سال های آینده جبران کنیم.
گفتنی اســت تا پیش از محدودیت های کرونا، 
ســاالنه 650 هــزار  گردشــگر ایرانــی و خارجــی از 

آرامگاه عطار بازدید می کردند.

زهره توکلی
خبرنگار

زهرا کشوری
خبرنگار

توقف رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه
ارومیــه - مدیر اســتانی ســتاد احیــای دریاچه ارومیــه گفت: در حــال حاضر 

رهاسازی آب به سمت این تاالب بین المللی متوقف شده است.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، فرهاد ســرخوش از توقف رهاســازی آب 
ســدها به  ســمت دریاچه ارومیه در ســال  جــاری خبر داد و اظهار کــرد: وزارت 
نیرو بر خاف مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه غیرقانونی عمل کرده و به 
تعهداتش در خصوص دریاچه ارومیه پایبند نبوده است. وی با بیان اینکه بر 
اســاس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال آبی ۹۹ و 1۴00 باید ۶۴0 
میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی شود، 
عنــوان کرد: تاکنون تنها 1۶۵ میلیون مترمکعب آب از ســدهای حوضه آبریز 

بــه ســمت دریاچــه ارومیه 
رهاســازی شــده که کمتر از 
وزارت  قانونــی  تعهــدات 
ســرخوش  اســت.  نیــرو 
اضافــه کرد: بر این اســاس 
مقرر بود از ســد بوکان ۴۵0 
میلیون مترمکعب، از ســد 

مهاباد ۵7 میلیون مترمکعب، ســد زوال 10 میلیون مترمکعب، ســد ســاروق 
2۵ میلیون مترمکعب و از ســد دریک ۵ به همراه ســد شهرچایی ۴0 میلیون 
مترمکعب به ســمت دریاچه ارومیه رهاســازی شــود که تاکنون از ســد بوکان 
1۳2 میلیون مترمکعب، سد مهاباد 2۶ میلیون مترمکعب، سد شهرچایی دو 
میلیون متر مکعب رهاسازی شده و از سدهای زوال و ساروق رهاسازی صورت 

نگرفته است. 
مدیر اســتانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ســطح تراز فعلی دریاچه ارومیه  را 
1271.۴۳ اعام کرد و گفت: با توجه به الیه های نمکی زیاد در ســال های ۹2 و 
۹۳ کمترین سطح تراز را داشتیم که از سال ۹۶ تا ۹۹ براساس طرح پژوهشکده 
فضایــی الیه های نمکــی دریاچه از بین رفتــه و هر آبی وارد دریاچه می شــود 

حجم آن را افزایش داده و تراز افزایش نمی یابد.

5 هزار خوزستانی به  دلیل کرونا فوت کرده اند
اهواز - اســتاندار خوزســتان گفت: تاکنون 5 هزار خوزســتانی به  دلیل کرونا 

فوت کرده اند که ۹ درصد جمعیت کل فوتی های کشوراست.
قاســم ســلیمانی دشــتکی در صــدا و ســیمای مرکز خوزســتان اظهــار کرد: 
تاکنــون در کشــور، ۶۴ هزار بیمــار کرونایی جان خود را از دســت داده اند که 
این میزان در اســتان، پنج هزار نفر اســت که ۹ درصد تعداد جان باختگان 
کشــور را شــامل می شــود. با توجه به اینکه  تنها 5 درصد جمعیت کشور در 
اســتان خوزســتان اســت، این آمار فاجعه آمیز است. وی با اشــاره به اینکه 
اجرای طرح شــهید سلیمانی موجب قطع حلقه بیماری و شناسایی بیشتر 
بیمــاران می شــود کــه در این طرح بــه ازای هر بیمــار مثبت، 10 نفر تســت 
می شــوند و نیز خطر مرگ و میر بیماران پرخطر کمتر می شــود، بیان کرد: 
در برخی از روزها 27 هزار تســت کرونا در اســتان انجام می شــد، اما اکنون 
روزانه حدود ۶ هزار تســت در اســتان انجام می شود که درخواست افزایش 

کیت های تست رپید و پی سی آر داده ایم. 
اســتاندار خوزســتان ادامــه داد: در حــال حاضــر 2۵ درصــد مــوارد ابتــا 
بــه بیمــاری بــر اثــر تمــاس در خانواده هــا، 2۳ درصد بــه  دلیل شــرکت در 
میهمانی هــا و دید و بازدیدها، 1۸ درصد در ترددهای مکرر درون شــهری، 
11 درصد بر اثر حضور در تجمع و ۹ درصد به  دلیل شــرکت در مراســم عزا 

و عروسی است. 
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ا روز ملی »عطار« مجازی برگزار شد

نیشابور در وضعیت کرونایی قرمز

آتــش افتاده به جان مراتع کوهســتانی قیر  
و کارزیــن  بعــد از دو روز خامــوش شــد. ایــن 
آتش ســوزی ســی و پنجمین حادثه  ای اســت 
کــه در فروردیــن ماه ســال جاری شــعله های 
جنگل هــای  و  مراتــع  جــان  بــه  را  ســرکش 
اســتان فارس می انــدازد . عامل آتش ســوزی 
جنگل های فارس به گفته عبدالحسین صمد 
نــژاد مدیرکل منابــع طبیعی فارس، انســانی 
اســت. خشکســالی هــم بــا همدســتی بــاد در 
آتــش دمیــده تــا وســعت بیشــتری از منابــع 
طبیعــی اســتان طعمــه حریــق شــود. فارس 
یکــی از اســتان هایی اســت که خشکســالی در 
آن شــدت گرفتــه و آن طــور که صمدنــژاد به 

روزنامه ایران می گوید:» باعث شــده اســت تا 
امســال آتش سوزی ها نســبت به سال گذشته 
زودتــر آغــاز شــوند.« البتــه او وســعت آتــش 
ســوزی ها را نســبت به سال گذشــته کمتر می 
دانــد و علــت آن را آمادگــی نیروهــای منابــع 
طبیعــی و گروه هــای مردمــی برمی شــمارد. 
بــه گفته صمد نــژاد،  عامان آتش ســوزی ها 
در مراتــع و جنگل های اســتان فارس کســانی 
هســتند که بــرای برداشــت گیاهــان دارویی و 
عســل کوهــی به مراتع مــی روند. آنهــا تنها با 
برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی به طبیعت 
آســیب نمی رسانند بلکه با  آتش به جا مانده 
از آنهــا کــه ســوار بــر بــاد مــی شــود بــه منابع 

طبیعی یورش می  برند.
خشکســالی، پوشــش گیاهــی در مراتــع و 

جنگل هــای کشــور را بــه انبــار بــاروت تبدیــل 
کرده اســت که با یک جرقه خسارت غیر قابل 
جبرانــی بــه طبیعت می زنــد. ایــن وضعیت 
امسال در اســتان های جنوبی و جنوب شرقی 
، سیســتان و  فــارس، هرمــزگان  ایــران مثــل 
بلوچستان و... خســارت های احتمالی زیادی 
را بــه بار مــی آورد. کاهش 7۵ درصدی بارش 
در سراســر ایــران تــن جنــگل هــای زاگرســی، 
هیرکانی، ارسباران و تورانی را به لرزه  انداخته 

است. 
صمدنــژاد در پاســخ بــه این ســؤال که چه 
نظارتــی روی منابــع طبیعی بــرای جلوگیری 
از برداشــت غیرمجاز گیاهان دارویی و به تبع 
آن جلوگیــری از وقــوع آتــش ســوزی ها دارد، 
می گوید:» وسعت مراتع و جنگل های استان 

فــارس 10.02 میلیون هکتار اســت. ما مناطق 
را بــه مناطــق بحرانی، نیمه بحرانــی و عادی 
بلــوک بندی کرده ایــم و از ظرفیت قرقبان ها 

استفاده می کنیم.«
البتــه او نظــارت بــر منابــع طبیعــی بــرای 
جلوگیری از برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی 

را ممکــن نمی دانــد. او صعب العبــور بودن 
مراتــع قیر   و کارزیــن  را یکــی از دالیل طوالنی 
شــدن اطفــای حریــق می دانــد و مــی گوید:» 
بــا توجه به قرارداد ســاالنه ســازمان جنگل ها 
از هلی بــرد هال احمــر بــرای اطفــای  مراتــع 
کوهســتانی قیــر  و کارزیــن  اســتفاده کردیــم.« 
همزمــان با گفت و گــوی صمدنژاد با روزنامه 
ایــران، هلی بــرد  هــال احمر بــا پایــان یافتن 
عملیات اطفای حریق، در حال انتقال نیروها 
به پایین دست اســت. صمد نژاد در پاسخ به 
این ســؤال که آیا امکان شعله ور شدن دوباره  
آتــش در منطقه وجود دارد یا نه؟ می گوید:» 
پــس از پایش منطقه نیروهــا را برگرداندیم.« 
وســعت آتش سوزی مراتع قیر  و کارزین  هنوز 

برآورد  نشده  است.

برداشت کنندگان  گیاهان دارویی طبیعت قیر و کارزین را به آتش کشیدند
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مرگ هولناک دو سارق در تونل بنزین
گروه حوادث/ دو ســارق که برای ســرقت بنزین از داخل تونل تأمین و 
نگهداری پاالیشــگاه کهریزک ناگهان در میــان حجم زیادی از بنزین و 

گاز سمی گرفتار شده بودند جان باختند.
به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود ساعت ۱۱ شب دوشنبه 
۲۳ فروردین مرد جوانی هراسان با آتش نشانی کهریزک تماس گرفت 
و گفت: من و دوســتانم داخل تونل تأمین و نگهداری پاالیشگاه نفت، 
میــان حجم زیادی از بنزین گیر افتاده ایم و نیاز به کمک داریم. بنزین 

و گاز مسموم با سرعت زیاد در حال انتشار و جانمان در خطر است.
بــه  دنبال اعالم ایــن تماس بالفاصلــه مأموران آتش نشــانی کهریزک 
وارد عمل شــدند؛ با ورود مأموران بــه محل آنها با تونلی ۱۷ متری مواجه 
شــدند کــه ســارقان حفر کــرده و به خــط تأمین و نگهــداری انتقــال بنزین 
پاالیشگاه متصل شده بود.  تونل پر از بنزین شده بود و دو مرد جوان داخل 
آن گرفتار شــده بودند؛ در بررســی های صورت گرفته مشخص شد دو مرد 
جوان برای ســرقت بنزین راهی پاالیشــگاه شــده  و با حفر تونلی ۱۷ متری 
خود را به خط تأمین و نگهداری ۵۰۰ متری نفت پاالیشگاه رسانده بودند. 
آنهــا با رســیدن بــه خط تأمین اقدام به ســوراخ کــردن لوله کرده تــا از این 
طریق بنزین ســرقت کنند، اما ناگهان با هجوم بنزین از داخل خط تأمین 
و نگهداری و همچنین گاز مســموم مواجه شــدند. دو مرد جوان که هویت 
آنهــا تا کنون مشــخص نشــده اســت در میان بنزیــن و گاز مســموم گرفتار 
شــدند، امــا شــدت انتشــار گاز و هجوم بنزین به قــدری در تونــل زیاد بوده 
که آنها را غرق کرده اســت. آتش نشــانان برای بیرون آوردن جسد دو مرد 
ناشناس تالش های خود را آغاز کرده و حتی چند نفر از آنها در بنزین روان 
گرفتار شــده که توســط همکاران دیگرشــان نجات یافتند. با کشــف اجساد 

این دو مرد تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

قتل همسر به خاطر درخواست طالق
گــروه حوادث/ مرد جوان وقتی فهمید همســرش درخواســت طالق داده 
او را در آتشــگاه کــرج به قتل رســاند. به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
عصــر روز دوشــنبه چند خانواده کــه برای تفریح به محدوده آتشــگاه کرج 
رفتــه بودند ناگهان با شــنیدن صــدای فریادهای زنی جوان به ســمت وی 
رفته و با صحنه عجیبی روبه رو شــدند. مردی جوان با چاقو در حال ضربه 
زدن بــه پیکر زن جوان بود. مرد خشــمگین که می خواســت گوش های زن 
جــوان را ببرد با دیدن مردم پا به فرار گذاشــت. پــس از انتقال زن مجروح 
بــه بیمارســتان وی بر اثر شــدت خونریزی جــان باخت. با اعــالم موضوع 
به پلیس مشــخص شــد ضارب همســر این زن ۲۱ ســاله بوده است. وقتی 
خانــواده مقتــول از ماجــرا باخبــر شــدند در تحقیقــات بــه پلیــس گفتنــد 
دخترشــان ۲ سال قبل ازدواج کرده اما به خاطر اعتیاد و بیکاری همسرش 
بــا او اختالف داشــته و درخواســت طالق داده بــود. بدین ترتیب متهم ۲6 
ساله تحت تعقیب قرار گرفت و کارآگاهان جنایی پلیس استان البرز چند 

ساعت بعد وی را دستگیر کردند.
ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز درباره این 
پرونــده به خبرنــگار »ایران« گفت: متهم که وضع مالــی خوبی نیز دارد با 
اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را از این جنایت درخواست وی برای 

طالق عنوان کرد.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از هشــتم اســفند ســال گذشــته به دنبال مراجعه 
زن جوانــی به یکی از کالنتری های مالرد شــروع شــد او به 
افســر پلیس گفت همسرش ناپدید شده است و اطالعی 

از سرنوشت او ندارد. 
به دنبال اظهــارات این زن تیمــی از کارآگاهان جنایی 
پلیــس آگاهی مالرد موضوع را در دســتور کار قرار دادند و 
تحقیقات خــود را آغاز کردند. در حالی که جســت وجوها 
برای یافتن مرد جوان ادامه داشــت در نخســتین روزهای 
فروردین امسال یک خانواده که برای تفریح به بیابان های 
صالح آباد تهران رفته بودند با مشاهده جسد سوخته یک 
مــرد در میــان درختــان موضــوع را به پلیس خبــر دادند. 

در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده پلیس هویت جســد 
را شناســایی کــرد و مشــخص شــد متعلق به همــان مرد 
گمشده است. بنابراین با توجه به تأیید وقوع قتل بار دیگر 
به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند. اما این بار دو دختر 
8 و ۱۲ ســاله مقتول ســرنخ کشف این جنایت را به پلیس 

دادند.
 وقتی مأموران از آخرین باری که آنها پدرشان را دیده 
بودند پرســیدند هر دو خواهر مدعی شدند مادرشان یک 
روز آنها را به خانه یکی از اقوام برده و چند ساعت بعد هم 
به دنبالشــان رفت و آنها را به خانــه برگرداند اما وقتی به 
خانه رسیدند پدرشان نبود بعد هم مادرشان تأکید کرده 
اگر کســی از شــما پرســید پدرتان را آخرین بــار کی دیدید 

بگویید صبح که از خانه بیرون رفت دیگر برنگشت. بدین 
ترتیــب اظهارات دو خواهر کوچــک ظن پلیس را به مادر 
خانواده بیشتر کرد. بنابراین در ادامه تحقیقات دقت خود 
را بر رفتار و ارتباطات زن جوان متمرکز کردند و خیلی زود 
دریافتند زن جوان با پســر همسایه طبقه باالیی در ارتباط 
بوده اســت. بدین ترتیب همســر مقتول و پســر همســایه 
دستگیر و برای بازجویی فنی به اداره پلیس آگاهی مالرد 
منتقــل شــدند. ســرهنگ منصــور خدایی رئیــس پلیس 
شهرســتان مالرد بــا اعالم این خبــر به »ایــران« گفت: با 
اعتراف های این زن جوان و همدســتش سرانجام راز این 
جنایــت مرموز فاش شــد و هر دو متهم با دســتور مرجع 

قضایی روانه زندان شدند.

گروه حوادث / رســیدگی به پرونده جوانی که 10 سال قبل پس از مسافرت با دوستش 
دیگــر به خانه برنگشــت در حالــی ادامه دارد که دوســتش قرار بود بــه اتهام قتل وی 
محاکمه شــود اما در دادگاه حاضر نشــد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود 
10 ســال قبل مردی ســالخورده با مراجعه به پلیس مدعی شد پسرش پس از رفتن به 
شمال کشــور دیگر برنگشته است. او در تشــریح ماجرا گفت: پسرم مسعود به همراه 
دوســتش ســیامک به شــمال رفتند و دیگر خبری از او نــدارم این در حالی اســت که 
چنــد وقت بعد ســیامک بــه در خانه ما آمد و ســراغ پســرم را گرفت و پســر کوچکم 
که او را دیده بود گفته ســیامک کاپشــن مســعود را پوشــیده بود و ســوار بــر خودروی 
پســرم بوده و حاال هم من به او مشــکوک هســتم و فکر می کنم سیامک پس از کشتن 
مســعود اموالش را سرقت کرده و به تهران آمده است. پس از این شکایت، سیامک 
۳0 ســاله که ۲ سابقه ســرقت از خانه را نیز در پرونده اش داشــت، بازداشت شد و به 
مأموران گفت: من و مسعود به شمال رفتیم بعد از چند روز هم به تهران آمدیم و او 
خودرواش را به من داد و رفت و پس از آن هم هیچ خبری از او ندارم.  8 ســال پس از 
این شکایت با پیگیری پدر مسعود پرونده در شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان تهران 
تحت رســیدگی قرار گرفــت و ســیامک محاکمه شــد. در ابتدای جلســه دادگاه پدر 
مســعود به جایگاه رفت و گفت:  سیامک در تمام این ســال ها با پنهان کاری و دروغ 
ما را عذاب داده و نمی گوید با پسرم چه کرده است به همین خاطر او را نمی بخشم و 

برایش درخواست قصاص دارم. در ادامه متهم به جایگاه رفت. 

در این لحظه قاضی از متهم پرسید: چرا تلفن همراه مسعود دست تو بوده است؟
متهم پاسخ داد: چون شــارژ تلفن همراهش تمام شده بود و به همین خاطر سیم 
کارتش را   در گوشــی من انداخت و گوشــی خودش را به من داد. بعد در راه برگشت 
بــه تهران پرایــدی را دید که قفل نداشــت. او پشــت فرمان نشســت و براحتی آن را 
روشــن کرد و با همان خودرو به ســمت تهران حرکــت کرد و پراید مشــکی را که قباًل 
دزدیــده بود به من داد. ما پس از مصرف شیشــه به ســمت تهــران حرکت کردیم اما 

چون جاده مه آلود بود من ماشین او را گم کردم و دیگر او را ندیدم.
 من نمی دانم چه بالیی ســر او آمده اســت. شــاید مســعود زنده اســت و پدرش 
قصد اخاذی از من را دارد. چون قباًل در ازای رضایت 400 میلیون پول از من خواسته 
بــود.  اینکه او به من فشــار می آورد و من را مدام به دادگاه می کشــد برای این اســت 
کــه وادارم کند پولی که خواســته به او بدهــم. درحالی که من چنین پولــی ندارم و از 
سرنوشــت پســرش هم بی خبرم. بعد از اظهارات متهــم دادگاه رأی بر برائت او داد 
اما پدر مســعود به رأی صادره اعتراض کرد و مدعی شــد که متهم باید قصاص شود. 
تا اینکــه حکم در دیوان عالی کشــور نقــض و اعتراض شــاکی پذیرفته شــد و پرونده 
برای رســیدگی دوباره به شــعبه 10 فرستاده شــد. قرار بود یکبار دیگر این پرونده مورد 
رســیدگی قرار گیرد که به دلیل عدم حضور متهم رســیدگی به ایــن پرونده به تعویق 
افتاد و بار دیگر برای متهم احضاریه صادر شــد که در صورت عدم حضور او در دادگاه 

حکم بازداشتش صادر خواهد شد.

گــروه حوادث_مرجان همایونــی/  چهل 
و ســومین مرحلــه از طــرح رعــد پلیــس 
پیشــگیری پایتخــت بــا دســتگیری 864 
متهــم از جملــه یــک بهیــار قالبــی کــه 
تجهیزات پزشکی می دزدید و سارقی که 
فقط از زن ها سرقت می کرد پایان یافت. 
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
خبرنــگاران  جمــع  در  بــزرگ  تهــران 
گفــت: در این طرح 864 ســارق، مالخر، 
زورگیر و قاچاقچی بــا ۳۱۱ حکم قضایی 
دســتگیر شــدند و بــه ۴۹۳۳ فقــره انواع 
ســرقت اعتراف کردند. وی ارزش ریالی 
اقــالم مکشــوفه را بالــغ بــر ۹ میلیــارد و 
۶۰۰ میلیــون تومان برشــمرد و گفت: در 
مجموع بــه 8۳۴ پرونــده در اجرای این 

طرح رسیدگی شد.
ë  45 نقشه ســرقت هنگام زایمان/ زنی

ســاله بــا صورتی تکیــده که کبــودی پای 
چشــمش را نتیجه کتک های همسرش 
تجهیــزات  ســرقت  هنــگام  می دانــد 
بیمارســتان از ســوی مأمــوران کالنتــری 

۱۴8 انقالب بازداشت شده است.
چه شد که دســت به سرقت زدی؟مدتی 
قبل برای عمل ســزارین به بیمارســتان 
رفتــم وقتی دیدم بیماران و همراهانشــان گوشی هایشــان را بدون توجه به گوشــه ای 
رهــا می کننــد وتجهیزات بیمارســتانی نیز براحتی در دســترس بود نقشــه ســرقت از 
بیمارستان در ذهنم جرقه زد. چند روز بعد لباس بهیاری خریدم و وارد اتاق ها شدم 
و تجهیزات بیمارســتانی یا گوشی تلفن همراه ســرقت می کردم.  همسرم وقتی مواد 
ندارد و خمار می شود کتکم می زند و می گوید برو دزدی و از این راه هزینه مواد را تهیه 
کن. ۱۵ ســالی می شــود که همســرم مرا معتاد کرد. برای تأمین هزینه مواد مخدر به 

جرم جیب بری و سرقت چند بار بازداشت شدم.
ë  ســرقت از زنان برای انتقام/ آرایشــگر بوده و ســابقه نــدارد. ســوژه هایش فقط زنان

هستند، فکر می کند با سرقت از خانم ها می تواند انتقام عشق ناکامش را بگیرد.
چطوری ســرقت می کردی؟ ســر چهارراه ها می ایســتادم و زمانی کــه خانم ها در حال 
صحبت با تلفن همراهشان بودند آن را می قاپیدم. البته این یک شگرد برای سرقتم 
بود اما شگرد دیگرم به این صورت بود که خودروهایی که راننده اش خانم بود و شیشه 
هایشــان پاییــن بود را انتخاب می کردم و زمانی که راننده پشــت چــراغ توقف می کرد 

گوشی را از داخل خودرو سرقت می کردم.
چرا فقط از خانم ها سرقت می کردی؟ برای انتقام. من چند وقت قبل با دختری آشنا و 
عاشقش شدم می خواستم با او ازدواج کنم اما مرا رها کرد. بعد از شکست عشقی به 
فکر انتقام افتادم و چون می دانستم که گوشی تلفن همراه برای خانم ها خیلی مهم 

است تصمیم گرفتم گوشی هایشان را سرقت کنم.

ابهام 10 ساله در ناپدید شدن پسر جوان

864 مجرم در طرح رعد پلیس دستگیر شدند

سرقت های عجیب 
بهیار قالبی و آرایشگر کینه جو

کشف راز جسد سوخته 
در بیابان های صالح آباد

گــروه حوادث/ زن جوان که با همدســتی پســر همســایه ســناریوی قتل شــوهرش را 
طراحی واجرا کرده بود لب به اعتراف گشود.
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ژنرال های ایرانی امروز فرمان یورش به آسیا را صادر می کنند
 گل  محمدی:  شهامت هند قابل تحسین است 

اما از AFC انتظار بیشتری داشتیم
نشســت  در  محمــدی  گل  یحیــی 
الوحــده  بــا  بــازی  قبــل  خبــری 
امــارات اظهار داشــت: »جســارت و 
شــهامت هنــد بــرای میزبانــی قابل 
 AFC تحســین اســت اما از مسئوالن
بازیکنــان،  ســامتی  حفــظ  بــرای 
مربیــان و تمــام مســئوالن برگــزاری 
مســابقات انتظار بیشتری داشتیم و 

می خواســتیم امکانات بیشتری فراهم شــود. به هر صورت فکر می کنم 
رســیدن به این انتظارها مقداری ســخت اســت. شــرایط خوبی داریم و 
تیــم از لحــاظ آمادگی در وضعیت خوبی قرار گرفته اســت.« ســرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس افزود: »انتظار داشتیم دو جلسه تمرینی در این 
شــهر داشــته باشیم اما متأســفانه انجام نشد. شــاید از این لحاظ عقب 
باشــیم امــا بازیکنان ما ثابت کرده اند مرد روزهای ســخت هســتند و در 
بدترین و ســخت ترین شــرایط می توانند انتظارات هــواداران را برآورده 
کننــد.« گل محمــدی عنوان کرد: »انگیــزه زیادی بــرای موفقیت داریم 
که نشــأت گرفته از انرژی خوب هواداران اســت. تیم پرهواداری هستیم 
که حــدود 50-40 میلیون هوادار در ایــران دارد. همین تعداد هواداران 
سبب ایجاد انگیزه می شــود. در پرسپولیس نسل جنگنده و با روحیه ای 
از بازیکنان وجود دارند که نقطه قوت تیم ما همین بازیکنان و هواداران 
هســتند. شــرایط بــرای رســیدن بــه ســومین فینــال در چنــد ســال اخیر 
مهیاســت و بازیکنانم انگیزه خیلی زیادی برای رســیدن به دیدار نهایی 
دارند. با گذشتن از تمام سختی های پیش رو و با روحیه خوب می توانیم 

حضور در سومین فینال را هم تجربه کنیم.«

عالیشاه:  بازیکنان می دانند در چه تیم بزرگی هستند
امید عالیشاه، بازیکن پرسپولیس در 
نشست خبری قبل از بازی با الوحده 
امارات اظهار داشت: »طبیعتاً تمام 
بازیکنــان تــاش می کننــد بــا نتیجه 
گرفتــن الزم هــواداران را خوشــحال 
کنند. اطمینان دارم باز هم به حضور 
در فینال فکر می کنیم اما بدون تکبر 
و سرمســتی، بچه هــا می داننــد کجــا 

بــازی می کنند؛ تــاش می کنیم این اتفــاق بیفتد. هدف مان رســیدن به 
فینال اســت اما بایــد پله به پله جلو برویم تا این اتفاق خوشــحال کننده 
برای کشــور و هواداران بیفتد. بچه های پرســپولیس می دانند در چه تیم 
بزرگی توپ می زنند و با نتیجه گرفتنشــان می توانند دل هواداران را شاد 

کنند. امیدوارم امسال هم بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم.«

سرمربی الوحده: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم
الوحــده  کاتــه ســرمربی  تــن  هنــک 
در نشســت خبــری پیــش از بــازی با 
پرســپولیس گفت:»بازی مــا مقابل 
ســخت  شــک  بــدون  پرســپولیس 
خواهــد بود. در هند با مشــکل زمین 
تمرین مناســب مواجه هســتیم و به 
نظــرم میزبانــی هند مناســب نبوده 
و می توانســت بهتــر از ایــن بازی هــا 

باشــد. در ایــن بــازی اســماعیل مطــر حضــور نخواهــد داشــت. اقــدام 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در انتخــاب هنــد بــرای میزبانــی از گــروه ما 
مناسب نبود و ما در این زمینه خوش شانس نبودیم. آب و هوا در اینجا 
اکنون بســیار گرم است و با ورود ماه مبارک رمضان نمی توانیم عصرها 
تمریــن کنیــم. در بازی اول کار ســختی داریــم. تیم ایرانــی تاکنون در 3 
سال گذشته دوبار به فینال این رقابت ها رسیده و می دانیم بازی سختی 

داریم ولی با تمام قوا در بازی حضور پیدا می کنیم.«

ابهام در مورد غیبت سیدجالل در نشست خبری
در حالی که پیش بینی می شــد سیدجال حســینی به عنوان کاپیتان اول 
پرســپولیس همــراه گل محمــدی در نشســت خبــری امروز حضــور پیدا 
کنــد اما بــا صاحدید کادر فنی امید عالیشــاه در کنفرانس خبری حاضر 
شــد. این در حالی اســت که معمواًل رسم بر این است نفراتی در نشست 
خبــری حضور پیدا می کنند که در بازی حضور داشــته و به عنوان بازیکن 
ثابت به میدان بروند. همین موضوع این ابهام را ایجاد کرد که شاید گل 
محمدی قصد ندارد از حســینی در بازی با الوحده اســتفاده کند. هرچند 
در تماس با گوا، مسئوالن باشگاه اعام کردند غیبت سیدجال و حضور 
عالیشــاه در نشســت خبری و بازدید از زمین مســابقه هیچ دلیل خاصی 
نداشته و گل محمدی برای هر بازی یک نفر را با خود همراه خواهد کرد.

انتقاد پیروانی از همزمان نبودن بازی های پایانی
صبــح دیــروز جلســه هماهنگــی اولیــن دیــدار از مرحلــه گروهــی لیگ 
قهرمانان آســیا 2021 در گــروه پنجم به میزبانی کشــور هند و جزیره گوا 
به صورت آناین و وبینار برگزار شد. از سوی پرسپولیس، افشین پیروانی 
مدیــر تیــم و امیرعلی حســینی مدیر بین الملل باشــگاه حاضــر بودند. 
زمانــی کــه نوبــت بحث بــه پیروانی رســید، او نســبت به برخی مســائل 
اعتــراض کــرد و گفت:»وضعیــت ترانســفر و امکانــات از جمله محل و 
ســاعت تمرین هم جزو چالش های اساســی ما بوده و من که بیش از 3 
دهــه در فوتبال فعالیت می کنم، چنین شــرایط و برنامه ریزی را تجربه 
نکــرده  ام. بــازی پایانی ما در این گروه، در یک ســاعت برگزار نمی شــود 
و مــن چنیــن موضوعــی را در هیــچ کجای دنیــا ندیده بودم. مســئوالن 
کنفدراســیون فوتبال و میزبانان ما در کشــور هند محترم هســتند و ما به 
انتخاب شــهر گوا برای میزبانی احترام می گذاریم ولی نیازمند امکانات 
بهتری از سوی میزبان هستیم و امیدواریم این شرایط در روزهای آینده 

دچار تغییر شود.«

ساعت عجیب هندی ها برای تمرین پرسپولیس
برخــی از اخبــار دریافتــی از گوا بســیار عجیــب و غریب اســت. به حدی 
کــه میزبانــی هندی ها را بشــدت تحــت تأثیر قــرار می دهد. یکــی از این 
اخبار درخواســت هندی ها برای ســاعت تمرین پرسپولیس بوده است. 
مســئوالن برگزاری رقابت ها دوشــنبه شــب قبل از باشــگاه پرســپولیس 
خواســتند ســاعت ۸ صبح امروز تمرین خود را انجام دهند. موضوعی 
که با واکنش شــدید گل محمدی همراه شد و همین اعتراض باعث شد 
هندی ها ســاعت را تغییر داده و ســاعت تمرینی پرســپولیس را ساعت 
11 صبح اعام کنند. ســاعتی که باز هــم با مخالفت گل محمدی مواجه 
شــد. سرمربی پرسپولیس تأکید داشــت تمرین تیم باید در نوبت عصر 
برگزار شــود. این مخالفت به میزبان اعام شــد و در نهایت پس از کش 
و قوس های زیاد ســاعت تمرین پرسپولیس برای سومین بار تغییر کرد 

و به ساعت 1۷ منتقل شد.
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حامــد جیرودی / مســعود شــجاعی، وریا غفوری، ســیدجال 
حسینی و لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا؛ اینها ژنرال های فعلی 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آســیا هستند. فرماندهانی که 
به جای ستاره و قپه روی دوش شان، بازوبند کاپیتانی تیم را بر 
بازو دارند. از امروز چشــم امید میلیون ها ایرانی فوتبالدوست 

به آنها و یاران شان است و امیدوارند هر چند روز درمیان خبر 
پیروزی آنها را بشــنوند و فتوحات آنها را به چشــم ببینند. این 
یــک ماجراجویی تازه برای فوتبال باشــگاهی ایران در ســطح 
قاره است. با این امید که در پایان این فصل از مسابقات، تیمی 
ایرانی طلسم شکنی کند و باالخره جام را به خانه بیاورد. با این 

آرزو که یک تیم ایرانی را در مسابقات جام باشگاه های جهان 
فصل بعد ببینیم و شاهد مصاف غرورانگیز تیمی از کشورمان 
با غول های فوتبال جهان باشــیم. لوگوی باشگاه های تراکتور، 
اســتقال، پرســپولیس و فوالد همچــون مدال افتخــاری روی 
سینه تک تک بازیکنان می درخشد و آنها مفتخر به داشتن اش 

هســتند؛ لوگویی که در َپس آن کلی افتخار، قدمت و عظمت 
وجــود دارد و برای زنده ماندنش بازیکنــان و مربیان زیادی از 
بدو تأســیس باشــگاه زحمت کشــیده اند. بنابراین، مجموعه 
فعلی هر کدام از این ۴ تیم موظف هســتند برای ارتقای  شأن 

باشگاه شان تاش کنند و از جان مایه بگذارند.

حضــور بازیکنــی ماننــد وریــا غفــوری در هــر تیمــی 
نعمت اســت. ســتاره ای جنگنده و متعصــب که این 
خصوصیــات را به ســایر هــم تیمی های خــود منتقل 
می کند. غفوری در دفاع راســت نفوذهای خوبی دارد 
و بــه هافبــک و حمله هم اضافه می شــود. شــاخصه 
دیگــر غفوری تخصص او در زدن ضربات ایســتگاهی 
و پنالتــی اســت که باعث شــده او گل های حساســی را 
هم به ثمر برســاند. وریا که در آخرین سال حضورش 

در سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت، در 
4 فصل بعدی هم با استقال در این رقابت ها حضور 
داشــته تــا 5 فصل پیاپــی در این مســابقات به میدان 
رفته باشد. او 25 بازی در لیگ قهرمانان انجام داده و 
3 گل هم برای آبی پوشان به ثمر رسانده و این تجربه 
مطمئنــاً به  کار فرهاد مجیدی می آید. مربی ای که در 
2 دوره لیــگ قهرمانان در 4 بازی ســرمربی اســتقال 

بوده و به وجود بازیکنی مانند وریا نیاز مبرم دارد.

نام: فرهاد مجیدی
سن: 44 سال

سرمربی استقالل: 
سومین دوره و از 

ابتدای فصل جاری 
تاکنون

وقتــی بازیکنــی خارجــی مانند شــیمبا نهمین فصل 
پیاپی حضورش در فوتبال ایران را سپری و به راحتی 
فارســی هم صحبت می کند، دیگر می تــوان او را یک 
ایرانــی نامیــد. ســتاره ای برزیلــی کــه ایرانیزه شــده و 
صاحب بازوبند کاپیتانی فوالد اســت. لوســیانو با 52 
گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه فوالد است و با ۸4 
گل زده بهترین گلزن خارجــی تاریخ لیگ برتر ایران 
نیز به شــمار مــی رود. او در این فصل اگرچه 3 گل در 

لیگ و 3 گل در جام حذفی زده ولی در پلی آف آسیا 
با زدن 2 گل به العین امارات، شروعی موفق در لیگ 
قهرمانان داشــت و جواد نکونام را بسیار امیدوار کرد. 
پریرا در دوره قبلی حضورش در فوالد هم در 5 بازی 
لیگ قهرمانان 6 گل زد و در کل ۷ بازی این رقابت ها 
9 گل زده اســت و حاال ســرمربی فوالد که اولین دوره 
ســرمربیگری اش در این مسابقات را تجربه می کند، 

می تواند روی گلزنی او حساب ویژه ای باز کند.

نام: لوسیانو پریرا
سن: 37 سال
پست: مهاجم

 تعداد بازی ملی: 
صفر

 حضور در فوالد: 
 نخستین مقطع )2 فصل( 
و از لیگ هجدهم تاکنون 
)سومین فصل پیاپی(

نام: جواد نکونام
سن: 40 سال

سرمربیگری فوالد: 
از ابتدای لیگ 

نوزدهم تاکنون

ســیدجال حســینی نشــان داده که سن و ســال برای او 
تنها یک عدد اســت. بازیکنی که در آســتانه 40 ســالگی 
در تمــام بازی های پرســپولیس در لیــگ و جام حذفی 
به صــورت فیکــس بــه میــدان رفتــه و تنها یک بــازی را 
به دلیــل مصدومیت از دســت داده اســت؛ مدافعی که 
3 گل 3 امتیــازی در لیــگ زده و بــا 4 گل دومیــن گلزن 
برتــر تیمش اســت. ســیدجال در لیــگ قهرمانان هم 
یکــی از قدیمی ترین ها به شــمار مــی رود. بازیکنی که از 
فصــل 200۷ تاکنــون در 10 دوره ایــن رقابت هــا حاضــر 
بــوده و در 60 بازی به میدان رفته او که رکورد بیشــترین 
بــازی بین بازیکنــان ایرانی را داراســت 4 گل هم به ثمر 

رســانده است. حســینی در 6 دوره اخیر لیگ قهرمانان 
به صورت پیاپی بوده و در یک دوره با نفت تهران و در 5 
دوره دیگر با پیراهن پرسپولیس به میدان رفته است. او 
ستاره ای است که یحیی گل محمدی به او اعتماد کامل 
دارد و همیــن یــک مــاه پیش دربــاره اش گفــت: »باید 
اسم ســیدجال را جزو بهترین بازیکنان لیگ بگذاریم 
و بهترین شــان هم ســیدجال اســت. وقتی ســاعت 12 
تمریــن داریــم، ســاعت 10 می آید کارهایــش را می کند 
و آماده تمرین می شــود. در تمرینــات خیلی خوب و با 
انگیزه باال حضور دارد. از لحاظ بدنی خودش را در فرم 
خیلی خوبی نگه داشته و زندگی سالم و حرفه ای دارد.«

نام: سیدجالل حسینی
سن:39 سال
پست: مدافع میانی
تعداد بازی ملی: 115

حضور در پرسپولیس: 
نخستین مقطع )2 فصل( 
و دومین مقطع )امسال 
پنجمین فصل پیاپی(

نام: یحیی گل محمدی
سن: 50 سال

سرمربی پرسپولیس: 
 نخستین مقطع )1391( 

 دومین دوره 
 و از نیم فصل دوم 

لیگ هجدهم تاکنون

اگــر به ســابقه بازیکنــان حاضــر در فوتبال ایــران نگاه 
کنیم، شاید به کمتر بازیکنی با سابقه مسعود شجاعی 
برخــورد کنیــم. ســتاره ای کــه در 3 دوره جــام جهانی 
برای تیم ملی به میــدان رفته و از این لحاظ رکورددار 
اســت. 10 فصــل در فوتبــال اروپــا حضــور داشــته و 5 
فصــل بازی در اللیگا را تجربه کرده اســت. او 3 فصل 
در لیگ های امــارات و قطر به میدان رفته و اگرچه در 
لیگ قهرمانان آسیا ســابقه بازی ندارد ولی با فوتبال 
آســیا و مختصات آن آشــنایی کامــل دارد. نکته ای که 

شــجاعی را از ســایرین متمایز می کند این اســت که او 
در این فصل در 10 بازی به صورت موقت سرمربیگری 
تراکتــور را برعهــده داشــت و حــاال خــودش به عنوان 
بازیکن در کنار هم تیمی ســابقش در تیم ملی یعنی 
رسول خطیبی اســت. مربی ای که برای دومین بار به 
نیمکت تراکتور برگشته و نخستین حضورش به عنوان 
سرمربی را در لیگ قهرمانان آسیا تجربه خواهد کرد. 
در این شــرایط قطعاً خطیبــی روی کمک و همراهی 

شجاعی حساب ویژه ای باز کرده است.

نام: مسعود شجاعی
سن: 36 سال
پست: هافبک
تعداد بازی ملی: 87

حضور در تراکتور: از 
لیگ هجدهم تاکنون 
)سومین فصل پیاپی(

نام: رسول خطیبی
سن: 42 سال

سرمربی تراکتور: 
نخستین 

مقطع)1393( و از نیم 
فصل دوم فصل جاری 

تاکنون

آدرینــا ورشــینگر / مرحلــه گروهــی لیگ 
قهرمانان آسیا 2021 در حالی از امروز آغاز 
می شــود که ایران تنها کشــوری از منطقه 
غرب آسیاست که 4 تیم در این رقابت ها 
دارد. پرســپولیس، تراکتــور و فــوالد امروز 
برابــر حریفان خــود به میــدان می روند و 
اســتقال هــم بامــداد جمعــه بازی های 
خــود را آغاز می کند. آن هم در شــرایطی 
کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا در ادامــه 
تصمیم هــای جنجالی و پر ســر و صدای 
خــود علیه فوتبــال ایــران، میزبانــی را به 
نمایندگان فوتبال کشــورمان نداد تا آنها 
در 3 کشور متفاوت بازی کنند. با این حال، 
تیم های ایرانی معموالً نشان داده اند که 
می توانند کاری کنند کارستان و در روزهای 
سخت هم با تعصب و انرژی فراوانی که 
به نمایش می گذارند، می توانند وضعیت 

را به سود خود تغییر دهند.
ë شروع کار تراکتور با خطیبی

در گروه B و از ساعت 19:30 پاختاکور 
شــهر  شــارجه  ورزشــگاه  در  تراکتــور  و 
شــارجه امارات به مصــاف هم می روند. 
سرخپوشان تبریزی که به عنوان قهرمان 
جــام حذفی ایــران پا به لیــگ قهرمانان 
اولیــن  شــرایطی  در  گذاشــته اند،  آســیا 
بــازی خــود را در ایــن فصــل از رقابت ها  
برگزار می کننــد که باید با قهرمان فصل 
گذشته لیگ ازبکستان بازی کنند. تیمی 
کــه بــا 13 قهرمانــی در ســوپرلیگ و 12 
قهرمانــی در ازبــک کاپ )جــام حذفی( 
پرافتخارترین تیم کشورشــان محســوب 
می شــوند. پاختاکور در 5 بازی اخیر خود 
در فصــل جدیــد ســوپرلیگ ازبکســتان 

هــم به پیــروزی رســیده کــه آخریــن آن 
بــرد 2-1 برابر نوبهار بوده و باعث شــده 
تــا مقتدرانه با 15 امتیــاز در صدر جدول 
قــرار بگیــرد. ایــن تیــم کــه تاکنــون 2 بار 
بــه مرحله نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان 
رســیده اســت، فصــل گذشــته نیــز برابر 
تیم هــای ایرانی قرار گرفــت و در مرحله 
یــک چهارم نهایــی 2-1 اســتقال را برد 
ولــی در مرحلــه یک چهــارم نهایی 0-2 
برابر پرسپولیس بازنده شد. هدایت این 
تیم را پیتر هویسترا هلندی بر عهده دارد 
و از 3 بازیکــن ملی پــوش هم در ترکیب 
خود بهره می برد. ارن دردیوک سوئیسی 
و دراگان چــران صربســتانی 2 مهاجــم 
خارجــی و خطرنــاک ایــن تیــم در خــط 
حمله هســتند که در فصل گذشته لیگ 
قهرمانان هم توانایی های خود را نشــان 
دادنــد. اما تراکتور هم تیمی اســت که با 
انگیزه هــای فراوانــی پا به ایــن رقابت ها 
گذاشــته اســت. پرشــورها که حاال رسول 
دارنــد،  نیمکت شــان  روی  را  خطیبــی 
امیدوارنــد با ایــن مربی بومی کــه اولین 
فصل مربیگری اش در آسیا را پشت سر 
می گذارد به موفقیت برســند. بازیکنانی 
همچون اشکان دژاگه، مسعود شجاعی 
و محمد عبــاس زاده ســتاره های تراکتور 
محســوب می شوند که هواداران این تیم 
امیدوارند تیم شان بتواند در این بازی به 
موفقیت برسد و سپس شارجه امارات و 
نیروی هوایی عراق را هم شکست دهد و 
از مرحله گروهی صعود کند. دیگر دیدار 
ایــن گــروه را شــارجه و نیــروی هوایــی از 

ساعت 22:30 برگزار می کنند.

ë نکونام به دوست قدیمی اش رسید
در گــروه D و از ســاعت 22:30 الســد 
و فــوالد در ورزشــگاه ملــک فهــد ریــاض 
می گیرنــد.  قــرار  هــم  برابــر  عربســتان 
ایــن  اهــوازی در حالــی در  سرخپوشــان 
دیــدار برابــر حریــف قطری خــود حضور 
پیــدا می کنند که با موفقیت در پلی اف پا 
به این مرحله گذاشته اند. شاگردان جواد 
نکونام موفق شــدند با نتیجــه پرگل 0-4 
العین امارات را شکست دهند تا شروعی 
مقتدرانه در آســیا داشته باشند. آنها حاال 
باید برابر الســدی قــرار بگیرند که همین 
چنــد روز پیش با پیــروزی 3-0 برابر قطر 
اس سی در هفته پایانی لیگ ستارگان قطر 
بدون ثبت حتی یک شکست، مقتدرانه و 
بــا 60 امتیاز قهرمــان این رقابت ها شــد. 
تیمــی کــه هدایــت آن را همانند 2 ســال 
گذشته، ژاوی هرناندز ستاره سابق فوتبال 
جهان و بارسلونا بر عهده دارد و حاال باید 
تیمش را برابر فوالدی به میدان بفرستد 
که نکونام کاپیتان ســابق تیــم ملی ایران 
و بازیکن پیشــین اوساســونا هدایت آن را 
بر عهــده دارد و تقابل این دو که دوســتی 
خوبی با هم دارنــد و در اللیگا مقابل هم 
قرار می گرفتند، بسیار جالب توجه خواهد 
بود. السد که 11 بازیکن ملی پوش دارد، از 
بازیکنان سرشناس دیگری مانند سانتی 
کازورال هافبــک ســابق تیــم ملی اســپانیا 
و آرســنال، نــام تاتــه هی ملی پــوش کره 
جنوبــی و بغــداد بونجــاح مهــاج زهردار 
الجزایــری در ترکیــب خود بهــره می برد. 
بــا این حــال، فوالد هم که فصل گذشــته 
به مقام ســوم لیگ ایران رســید و در حال 

حاضر هم با 2 بازی کمتــر و 2۷ امتیاز در 
رده هفتم لیگ ایران اســت، از بازیکنانی 
مانند لوســیانو پریرا برزیلــی بهره می برد 
کــه مقابــل العین دبــل کــرد و در کنــار او 
آیاندا پاتوســی هافبک طراح و گلزن اهل 
آفریقای جنوبــی قــرار دارد. ضمن اینکه 
ستاره هایی مانند صالح حردانی هستند 
کــه نکونام به آنها دل بســته اســت و باید 
دید او در مقابل دوست قدیمی خود چه 
نتیجه ای می گیــرد. دیگر بــازی همزمان 
ایــن گــروه را هــم الوحــدت اردن و النصر 

عربستان برگزار می کنند.
ë نایب قهرمان آسیا در سودای قهرمانی

در گروه E هم و از ســاعت 19 ورزشگاه 
فتــوردا یــا جواهر لعــل نهرو در گــوا هند، 

الوحــده  و  پرســپولیس  دیــدار  پذیــرای 
گذشــته  فصــل  قهرمــان  نایــب  اســت. 
لیــگ قهرمانــان آســیا در این بــازی باید 
بــا نماینــده ای از امــارات بازی کنــد که با 
پیروزی 2-1 مقابل الزورا عراق در مرحله 
پلــی آف پــا بــه ایــن مرحلــه از رقابت ها 
گذاشته است. البته الوحده اوضاع چندان 
مناســبی در لیــگ برتــر امــارات نــدارد و 
بــا 35 امتیــاز در رده هشــتم جــدول 14 
تیمی این رقابت ها قرار دارد اما شــرایط 
لیــگ قهرمانــان با لیگ هــای داخلی هر 
کشــوری متفــاوت اســت و سرخپوشــان 
پایتخــت هم بخوبی از ایــن موضوع آگاه 
هســتند. الوحــده که 4 قهرمانــی در لیگ 
امــارات دارد، از 2 بازیکــن ملــی پــوش 

در ترکیــب خــود بهــره می بــرد. در خــط 
حمله ایــن تیم هم عمر خربین ســوریه 
ای حضــور دارد کــه بــا الهال عربســتان 
در ســال 201۷ مقابــل پرســپولیس بازی 
بــاز  را  پرســپولیس  بــار دروازه  و 3  کــرد 
کــرد تــا در نهایت تیم ســعودی با نتیجه 
پــرگل چهار بر صفــر برنده شــود. با نگاه 
بــه آمــار مهاجــم اخراجــی از تیــم ملی 
ســوریه در لیگ امارات متوجه می شوید 
این بازیکن به دوران اوج برگشــته است. 
خربیــن در 9 بــازی اخیــر خود بــه همراه 
الوحده ۷ گل به ثمر رسانده و 2 پاس گل 
داده اســت.  با تمام این اوصاف، به نظر 
می رســد شــاگردان یحیــی گل محمدی 
برتری خوبی نســبت به الوحده در تمام 
باشــند. ملــی پوشــانی  خطــوط داشــته 
مانند حامد لک، محمد حسین کنعانی 
زادگان، سیامک نعمتی، احمد نوراللهی 
و وحید امیری که در کنارشــان ستاره های 
دیگری مانند سیدجال حسینی و مهدی 
ترابی حضور دارند. پرسپولیسی ها که در 
برد آخرشــان برابر نساجی شاهد گلزنی 
عیســی آل کثیر بودند امیدوارند او مانند 
فصــل گذشــته در آســیا بدرخشــد و پای 
شــهریار مغانلــو و مهدی عبــدی هم به 
گلزنی باز شود. آنچه مشخص است این 
است که پرسپولیسی ها باز هم امیدوارند 
تیم شــان باز هــم تا مراحــل پایانی پیش 
برود و بدرخشــد و آنها بــه آرزوی دیرینه 
خــود دســت پیــدا کننــد و قهرمــان لیگ 
قهرمانان شــوند. در دیگر بازی این گروه 
و از ســاعت 21:30 گوا هند میزبان الریان 

قطر است.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از امروز آغاز می شود

سرخ های ایران بدرخشید

نام: وریا غفوری
سن: 33 سال
پست: دفاع راست
تعداد بازی ملی: 27

حضور در استقالل: 
از لیگ شانزدهم 
تاکنون )پنجمین 
فصل پیاپی(
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گاتزتا دلو اسپورت )ایتالیا(
آنتونیــو کونتــه ســرمربی اینتــر در دومین 
فصــل حضــورش روی نیمکــت این تیم، 
 A نراتــزوری را به ســمت قهرمانــی ســری
می بــرد و حــاال اینتــر قــدرت اول فوتبــال 
ایتالیاســت؛ موضوعی که ایــن روزنامه آن 
را سوژه خود کرده و تیتر »سوپر استاد« را با 
طرحی از عکس کونته در لباس ســوپرمن 

روی جلد برده است.

میرر اسپورت )انگلیس(
و  پــوش  ملــی  ســتاره  اســترلینگ  رحیــم 
انگلیســی منچسترســیتی برای رقبای این 
تیــم خــط و نشــان کشــید. او می گویــد اگــر 
ســیتی زن ها، بروســیا دورتمونــد را در بازی 
امشــب کنــار بزننــد، شــانس قهرمانــی در 
لیگ قهرمانان اروپا خواهند بود؛ موضوعی 
که ایــن روزنامــه در تیتر یک خــود »پرواز و 

بزرگی« توصیف کرده است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
نیمار هنوز برای تمدید قرارداد با پاری ســن 
ژرمــن بــه توافق نرســیده. از طرفی باشــگاه 
فرانســوی هنوز لیونل مســی را بــرای فصل 
بعد می خواهد و بارســا می خواهــد نیمار را 
به صــورت آزاد بــه خدمت بگیرد یا بخشــی 
از معاملــه حضور عثمان دمبلــه در پاریس 
باشــد. این روزنامــه هم در این شــرایط تیتر 

»پازل نیمار« را روی جلد برده است.

بیم و امید تیم های ایرانی در آسیا
کــه  دارد  زیــادی  مشــکالت  ایــران  فوتبــال 
بخــش زیــادی از آن به گذشــته برمی گردد. 
متأســفانه ما قدرتــی در ای اف ســی نداریم 
و ایــن موضــوع تبعات زیادی بــرای فوتبال 
نداشــتن  و خواهــد داشــت.  ایــران داشــته 
قدرت در ای اف سی باعث شده فوتبال مان 
در ایــن ســال ها در جایگاه اصلــی خود قرار 
نگیرد اما ایران از نظر نیروی انســانی ســرآمد اســت. از سویی صدماتی 
بــه فوتبــال مــا وارد شــده کــه مهم تریــن آن مســائل قــرارداد بــا مارک 
ویلموتــس اســت و در چنین شــرایطی آنچه باعث برابــری فوتبال ما با 
تیم های عربی می شــود همین نیروی انســانی است اما در طرف مقابل 
کشــورهای عربــی زیرســاخت های خوبــی دارنــد. ایــن کشــورها از ایران 
برتــر نیســتند اما عوامل بیرونی همچون داشــتن نفرات در کرســی های 
ای اف ســی بــه ایــن کشــورها کمک می کنــد که از مــا ســبقت بگیرند. با 
ایــن وضعیت هــواداران فوتبــال همواره دچار حســی متشــکل از بیم و 
امیــد هســتند. بیم نشــأت گرفته از زیرســاخت های خوب رقبــا و حضور 
بازیکنان و تئوریســین های خوب خارجی اســت و حــس امیدمان همان 
نیروی انســانی مســتعد و خوب مان اســت. تیم های ما از نظر فنی بهتر 
هســتند اما رقبای آســیایی به دلیل وضعیت خوب اقتصادی بازیکنان و 
مربیان خوبی به کشــور خود می آورند که این موضوع باعث می شــود تا 
ضعف فنی شان پوشیده شود؛ این در حالی است که در کشور ما قانونی 
به عنــوان منــع ورود بازیکنــان و مربیــان خارجــی وجــود دارد. بــا تمام 
این اوصاف امســال پرســپولیس، اســتقالل، تراکتــور و فــوالد 4 نماینده 
کشــورمان در لیــگ قهرمانان آســیا هســتند. ســرخ های پایتخت طی 3 
ســال گذشــته 2 بار فینال آســیا را تجربه کردند و این اعتماد به نفس را 
دارند که در این دوره هم به نتیجه دلخواه برســند. آنها به یک انســجام 
تیمی رســیده اند و از نظر روحی و روانی قدرتمند شــده اند و به این باور 
رســیده اند که می توانند نتایج خوبی کســب کنند و این موضوع اهمیت 
زیــادی دارد. البته هیچ تیمی کامل نیســت و پرســپولیس هــم ایراداتی 
دارد. ایــن تیــم در خطوط دفاعــی و میانه میدان کمبــود بازیکن دارد و 
مصدومیــت و محرومیــت عواملــی اســت کــه می توانــد به آنهــا ضربه 
بزند. اســتقالل تیمی اســت که برای کســب نتیجــه نیاز به انگیــزه دارد. 
آنهــا در چندســال اخیر ثبات مدیریتی نداشــتند و در طول فصل جاری 
هــم 2 مربی به تیــم آوردند که این موضوع به تشــکل تیمی آنها ضربه 
زده اســت. آنهــا در رقابــت با رقیــب دیرینه خــود )پرســپولیس( از نظر 
کســب عناویــن عقب افتاده انــد که این موضــوع باید انگیــزه مضاعفی 
برای آبی های پایتخت شــود. اســتقالل در خط حملــه بازیکنان خوب و 
قدرتمندی دارد و این نقطه قوت این تیم اســت که می تواند در آسیا به 
آنها کمک کند. تراکتور در چند ســال اخیر حرکتی سینوســی داشته و در 
جدول لیگ برتر هم جایگاه قابل توجهی ندارد اما هواداران پرشــمار از 
این تیم توقع کســب نتایج درخشــان دارند. این تیم به صورت شخصی 
اداره می شود و به نظر می رسد که از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارد 
چرا که ماشین ســازی، تیم تحت حمایت مالک تراکتور در شرایط نیمه 
تعلیق قرار دارد. تراکتور تیم باثباتی نیست و با توجه به جایگاه این تیم 
در جدول نمی توان چشــم انداز خوبی برای این تیم داشت. با این حال 
این امید وجود دارد که تراکتوری ها در آسیا بدرخشند. فوالد مدیر خوبی 
به نــام ســعید آذری دارد و در لیــگ برتر هم نتایج خوبی گرفته اســت. 
حضور جواد نکونام در فوالد اتفاق بســیار هوشــمندانه ای اســت چرا که 
او ســابقه درخشــانی دارد. درحــال حاضر فوالد تیم با برنامه ای اســت؛ 
آنها خیلی خوب از تمام نقاط زمین اســتفاده می کنند و بســرعت جمع 

می شوند. فوالد تیمی دوست داشتنی است.

علی نژاد: جزو اولین کشورهایی هستیم که 
ورزشکاران مان واکسن زدند

واکسیناســیون ورزشــکاران المپیکی روز گذشــته با حضور معاون توسعه 
ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان، رئیس فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی آغاز شــد. ایــن فرایند تحــت تدابیر بهداشــتی و رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی انجــام شــد و مجتبــی عابدینــی ســتاره المپیکی 
شمشــیربازی نخســتین ورزشــکاری بود که واکســن کرونا را دریافت کرد. 
همچنیــن دیــروز ملــی پوشــان والیبــال، کاراتــه و تکوانــدو هــم واکســینه 
شــدند. مهــدی علی نــژاد، معــاون ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانــان گفــت: »ایــران جز اولین کشــورهایی هســت کــه کاروان 
المپیکی و پارالمپیکی خود را واکســینه می کنــد. حدود 125 نفر از کاروان 
پارالمپیکی ها و حدود 300 نفر از ورزشکاران المپیکی مرحله اول واکسن 
را دریافت کردند. همه واکســن ها مورد تأیید ســازمان بهداشــت جهانی 

است.«

رئال و سیتی به دنبال صعود به نیمه نهایی
بازی هــای برگشــت مرحلــه یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپا، 
امشــب بــا برگزاری 2 دیــدار دیگر به پایان می رســد تا 4 تیــم راه یافته به 
مرحلــه نیمه نهایــی ایــن رقابت ها بــه  صورت کامل مشــخص شــوند. از 
ســاعت 23:30 و در ورزشگاه آنفیلد، لیورپول پذیرای رئال مادرید است. 
شــاگردان یورگــن کلوپ بــازی رفت را 3-1 واگــذار کردنــد. در دیگر دیدار 
همزمان، بروســیا دورتموند در ورزشــگاه ســیگنال ایدونا پارک دورتموند 
مقابل منچسترســیتی قرار می گیرد. بازی رفت 2-1 به سود شاگردان پپ 

گواردیوال خاتمه یافت.

کسر ۲۰ درصد از قرارداد ۲ بازیکن استقالل
در روزهای گذشته اخبار و شایعاتی در مورد بحث و اختالف نظر بین 
رشــید مظاهری و احمد مددی مدیرعامل باشــگاه استقالل مطرح 
شــد. به گزارش تســنیم، ماجرا از این قرار است که مظاهری به دلیل 
اســتفاده از الفاظ رکیک علیه ســعید عزیزیان مربی دروازه بان  های 
پیشین اســتقالل و نرفتن همراه آبی پوشان به رفسنجان برای بازی 
با مس از ســوی کمیته انضباطی باشــگاه استقالل به کسر 20 درصد 
از قــراردادش محکوم شــد. مظاهری که انتظار چنیــن جریمه ای را 
نداشــت، بشــدت به مددی اعتراض کرد و مدیرعامل استقالل هم 
توضیح داد که ارکان انضباطی باشــگاه مســتقل هســتند و براساس 
شــواهد و مســتندات رأی می دهنــد و مدیریــت باشــگاه دخالتی در 
تصمیمات آنها ندارد. باشگاه استقالل از مدت ها قبل بحث مبارزه 
با بازیکن ســاالری را آغاز کــرده و نمی خواهد اتفاقات گذشــته تکرار 
شــود و بــه همین دلیل اقــدام به جریمه دروازه بــان ملی پوش خود 
کــرد. این باشــگاه از مظاهری خواســته به دور از حواشــی تمرکزش 
را بــرای مســابقات حســاس پیــش رو بگــذارد تــا ماننــد به گذشــته 
آبی پوشــان کمــک کند. همچنین محمد دانشــگر، مدافع اســتقالل 
نیــز به دلیــل مســائل انضباطی 20 درصــد از مبلغ قراردادش کســر 
شده است. مدافع اســتقالل یک پرونده انضباطی دیگر نیز دارد که 
هنوز درباره آن تصمیم گیری نشــده است. داریوش شجاعیان دیگر 
بازیکنی اســت که از ســوی کمیته انضباطی جریمه شده که هنوز به 

او ابالغ نشده است.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

مهدی پاشازادهیونس باهنرفرشاد پیوسابراهیم میرزاپور

نقاط قوت برای درخشش در مسیر سخت
»ایران« در گفت و گو با 4 پیشکسوت شرایط 4 نماینده مان در لیگ قهرمانان را بررسی کرد

لیــگ  گروهــی  مرحلــه  مســابقات 
آغــاز  امــروز  از   2021 آســیا  قهرمانــان 
ایــران  فوتبــال  و نماینــدگان  می شــود 
بــا حکــم ای اف ســی بایــد دور از خانــه 
بــه مصــاف حریفــان خــود برونــد. بــا 
اســتقالل،  پرســپولیس،  حــال  ایــن 
پرامیــد  نماینــده  تراکتــور4  و  فــوالد 
کشــورمان هســتند. تیم هایــی کــه جزو 
پرطرفدارتریــن تیم هــای فوتبال ایران 
محســوب می شــوند و قطعــاً خــارج از 
مرزها هم از خیل هواداران خود انرژی 
مثبــت می گیرنــد. نکتــه حائزاهمیــت 
اینکــه پیشکســوت های هر کــدام از این 
نقــاط  تیم شــان  معتقدنــد  باشــگاه ها 
قــوت مهمــی دارد کــه می تــوان بــرای 

موفقیت به آنها دل بست.
ë  پرسپولیس یحیی، بهتر از پرسپولیس

برانکو
گلــزن  مهاجــم  پیــوس،  فرشــاد 
پرســپولیس در دهه 70 و برترین گلزن 
تاریــخ ایــن باشــگاه با اشــاره بــه اینکه 
شــرایط سرخپوشــان بــرای حضــور در 
لیــگ قهرمانــان خــوب اســت، گفــت: 
»پرســپولیس هــم از نظر فنــی و هم از 
لحــاظ روانی شــرایط خوبــی دارد. این 
تیــم در هر پســت دو بازیکــن خوب در 
اختیــار دارد، بازیکنانــی کــه می تواننــد 
عالوه بر پست خود در پست های دیگر 
هــم حضــور یابنــد و عملکــرد خوبــی 
داشته باشند، مثل سیامک نعمتی که 
در پست هافبک و دفاع حضور می یابد 
و انصافــاً در هــر دو پســت خــوب بازی 

می کند و کاماًل در خدمت تیم است.«
او معتقــد اســت پرســپولیس برای 
موفقیــت ابــزار الزم را در اختیــار دارد: 
ایــن  از  پیــش  پرســپولیس  »ضعــف 
کمبــود مهاجــم بــود کــه خوشــبختانه 
بــا اتمــام محرومیــت عیســی آل کثیر 
و جــذب شــهریار مغانلو، حــاال در این 
زهــرداری  و  خــوب  بازیکنــان  پســت 

حضــور دارنــد. مهاجمان پرســپولیس 
به خودباوری رســیده اند کــه می توانند 
توانمنــد و اثرگذار باشــند. پرســپولیس 
امســال هم یکــی از تیم هــای قدرتمند 
و  آسیاســت  در  قهرمانــی  مدعــی  و 
از تیم هــای عربــی  یــک ســر و گــردن 
پرســپولیس  به نظــرم  اســت.  باالتــر 
یحیــی از پرســپولیس برانکو هــم بهتر 
اســت. این تیــم قــدرت زیــادی دارد و 
از رمــوز موفقیت شــان همدلــی  یکــی 
بازیکنــان و کادرفنی اســت.« آقای گل 
ســال های دور ســرخ ها صحبت هایش 
را این گونــه ادامه داد:»پرســپولیس در 
3 ســال گذشــته 2 بار به فینــال صعود 
کــرد و ایــن موضــوع باعــث بــاال رفتن 
تجربــه و خودباوری در بازیکنان شــده 
اســت. امســال هم این امید می رود که 
شاگردان یحیی یک پای فینال باشند و 

ان شاءاهلل بتوانند قهرمان شوند.«
ë  احســاس قدرت اســتقاللی ها در خط

حمله
میانــی  مدافــع  پاشــازاده،  مهــدی 
اســتقالل در دهه 80 صحبت هایش را 
اینگونه شــروع کرد:»امســال اســتقالل 
دو روی متفاوت داشته است؛ استقالل 

فکــری کــه یکــی از ضعف هایش عدم 
ثبــات در ترکیــب تیــم و نتیجه گیــری 
بود، اســتقالل مجیدی که از نظر فنی و 
نتایــج به یک ثبات خوب دســت یافته 
اســت. گرچه شرایط در لیگ قهرمانان 
با لیــگ برتر تفاوت های بســیاری دارد 
و تیم هــای حاضــر در ایــن مســابقات 
بازیکنــان بــزرگ و شــاخصی دارند. در 
ضمــن آنهــا از نظــر ســخت افزاری و 
نرم افزاری پیشرفته هستند و تیم های 
ایرانی به گرد پای آنها هم نمی رسند.«

نظر پاشــازاده درباره نقاط ضعف و 
قوت آبی پوشان چنین است:»استقالل 
به دلیــل جابه جایی های زیاد مدافعان 
اش ضربه خــورد و این موضوع باعث 
تــا بازیکنــان هماهنــگ نباشــند.  شــد 
عالوه بــر این یکی از ایرادات اســتقالل 
در فصــل جاری عدم جــذب جایگزین 
مناســب برای علی کریمــی بود. نقطه 
قــوت ایــن تیــم در خط حمله اســت و 
بازیکنانــی همچــون دیاباتــه،  حضــور 
قایــدی و مطهــری باعــث می شــود تــا 
در ایــن خــط احســاس قــدرت داشــته 
اســت  هفتــه ای  چنــد  البتــه  باشــند. 
کــه دیاباتــه، قایــدی و مطهــری از آن 

آمادگی گذشــته به دور هســتند و هنوز 
نتوانســته اند انتظارات را برآورده کنند 
امــا ایــن امیــدواری وجــود دارد که این 
ســه مهاجم تا شــروع لیــگ قهرمانان 
مدافــع  برســند.«  کامــل  آمادگــی  بــه 
اســبق اســتقالل و تیــم ملــی در پایــان 
در  ســختی  کار  بپذیریــم  افزود:»بایــد 
پیش اســت نــه تنهــا اســتقالل بلکه 4 
تیــم ایرانی حاضــر در لیــگ قهرمانان 
روزهای ســختی خواهند داشــت. البته 
موضوع قابل اتکای اســتقالل، اصالت 
ایــن تیم در آسیاســت و رقبا از این تیم 

می ترسند.«
ë  حضــور تراکتــور؛  در  مهــم  اتفــاق 

شجاعی و دژاگه
یونس باهنر، مدافع تراکتور در دهه 
80 در خصــوص حضــور ایــن تیــم در 
لیــگ قهرمانــان آســیا گفت:»نیمکت 
تراکتــور در لیــگ بیســتم بــا تغییــرات 
زیادی همراه بود با وجود این، امســال 
این تیم نســبت به سال گذشته شرایط 
بهتری دارد و با حضور رســول خطیبی 
به عنوان سرمربی، کیفیت تراکتور بهتر 
شــده و با این شــرایط گام در مسابقات 
لیــگ قهرمانــان گذاشــت. از نظــر من 

تراکتور مســتحق حضور در رده هشــتم 
لیگ نیســت و این تیــم باید در جایگاه 
بهتــری قــرار بگیــرد. امیــدوارم پس از 
موفقیــت در مرحلــه گروهی آســیا، در 
ادامه مســابقات لیگ شــرایط این تیم 
تغییــر و در جایگاه بهتری قرار بگیرد.« 
گونــه  ایــن  را  خــود  صحبت هــای  او 
ادامــه داد:»ایــن تیــم بازیکنــان خوب 
باتجربــه ای دارد و حضــور مســعود  و 
تراکتــور  اشــکان دژاگــه در  و  شــجاعی 
 B می توانــد یــک اتفــاق مهم در گــروه
مسابقات لیگ قهرمانان باشد. این دو 
بازیکــن که ســال ها در باالترین کیفیت 
بــرای تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده 
و چهره هایی شناخته شده در قاره آسیا 
بــه شــمار می روند، بــا پیراهــن تراکتور 
مقابــل نماینــدگان امارات، ازبکســتان 
بــا  قطعــاً  و  می گیرنــد  قــرار  عــراق  و 
تجربیــات خــود می تواننــد بــه تراکتور 
کمک کننــد.« مدافع ســابق تراکتور به 
عملکــرد ایــن تیم در آســیا خوشــبین 
است:»شــرایط در آسیا به دلیل حضور 
تیم های قدرتمند سخت است اما من 
بــه کادرفنــی و بازیکنــان ایمــان دارم و 
فکــر می کنم که تراکتور در گروه خود به 

نتایــج مطلوبی دســت یابــد و بتواند از 
گروه خود صعود کند.«

ë جواد نکونام، نقطه قوت فوالد
ابراهیم میرزاپور، دروازه بان ســابق 
تیــم ملــی و فــوالد صحبت هایــش را 
با اشــاره بــه برد ارزشــمند ایــن تیم در 
پلــی آف مقابــل العیــن شــروع کــرد: 
»فوالد در مقابل العین بازی کم نقصی 
به نمایش گذاشــت و مــزد آن را با یک 
پیــروزی پــرگل و راهیابــی بــه مرحلــه 
گروهــی گرفــت. امســال دومین فصل 
حضــور جواد نکونــام در فوالد اســت و 
درایــن مدت تیم از نظر تاکتیکی رشــد 
محسوســی داشــته اســت. ایــن تیم در 
حال حاضر شرایط خوبی دارد و خیلی 
صعــود  باالتــر  مراحــل  بــه  امیــدوارم 
کنــد.« او افزود:»فــوالد در لیــگ نتایج 
خوبی گرفتــه و بازی های خوبی هم به 
نمایش گذاشــته البته شــرایط بازی در 
آســیا با لیگ برتر خیلی متفاوت است 
و تیمــی در این مســابقات به موفقیت 
می رســد که خودباوری و تجربه داشته 
باشد. گرچه فوالد بازیکنان جوانی دارد 
امــا خوشــبختانه تعــدادی از بازیکنان 
هــم تجربه حضــور در لیــگ قهرمانان 
را دارند. نکونام و شــاگردانش کار خود 
را در آســیا خیلی خوب شــروع کردند و 
مطمئناً حریفان آنهــا را آنالیز خواهند 
کــرد. بنابرایــن در بازی هــای آینــده به 
مراتب کار ســخت تری نسبت به بازی 
با العین خواهند داشت اما با شناختی 
کــه از مربیــان فــوالد دارم، مطمئنــم 
حواسشــان بــه تمــام جوانــب اســت.« 
میرزاپــور بــه تجربه جــواد نکونــام هم 
اشــاره کرد:»نکونــام تجربــه حضور در 
تیــم ملی و لیــگ اســپانیا را دارد و این 
نقطــه قــوت فــوالد اســت. قطعــاً ایــن 
موضــوع باعث می شــود تا تیــم از نظر 
روحی و روانی شــرایط مطلوبی داشته 
باشــد. کادرفنــی فــوالد با آنالیــز خوب 
موفــق  می توانــد  حریفــان  از  دقیــق  و 

باشد.«

ë  24 برگــزاری 39 دوره لیگ قهرمانان با
قهرمان مختلف

توئیتــر رســمی لیگ قهرمانان آســیا 
ایــن  بازی هــای  آغــاز  آســتانه  در   2021
رقابت ها به مرور معرفی قهرمانان قاره 
کهن پرداخت. در توئیتر لیگ قهرمانان 
با انتشــار لوگــوی تیم هــای قهرمــان در 
آســیا نوشــت: »تاکنــون 39 دوره از ایــن 
رقابت ها برگزار شــده و 24 تیم مختلف 
قهرمانی آســیا را کسب کردند. استقالل 
بــا دو قهرمانــی در آســیا پرافتخارتریــن 
تیــم ایــران در ایــن رقابت هــا بــه شــمار 
می آید. همچنین پاس تهران نیز با یک 
قهرمانی دومین تیم ایرانی صاحب این 

جام ارزشمند به شمار می آید.«
ë  از پرســپولیس  باشــگاه  عذرخواهــی 

هندی ها
باشگاه پرســپولیس با انتشــار پیامی 
به دلیل پســتی که چند روز پیش درباره 

حملــه نادرشــاه افشــار بــه هندوســتان 
منتشر شده بود، رسماً عذرخواهی کرد. 
ایــن باشــگاه کــه در روزهــای گذشــته با 
انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامش، 
ورود پرســپولیس بــه هنــد را بــا حملــه 
نادرشــاه افشــار بــه ایــن کشــور مقایســه 
کــرده بــود، عذرخواهی و اعــالم کرد که 
»فوتبــال تنهــا بهانه ای اســت تــا مردم 
نزدیــک شــوند.« در  بــه یکدیگــر  دنیــا 
پرســپولیس  باشــگاه  بیانیــه  از  بخشــی 
آمــده اســت: »رابطــه دو کشــور ایــران و 
هنــد بــه امروز و دیــروز مربوط نیســت و 
ریشــه در تاریخ دارد. در روزی که کاروان 
پرسپولیس برای رقم زدن موفقیتی تازه 
آســمان ایــران را به ســمت هندوســتان 
ترک کرد، پســتی در صفحه اینســتاگرام 
باشــگاه منتشــر شــد که این اتفاق بدون 
هماهنگی بــود و به همین علت وظیفه 
خــود می دانیــم بابت اتفاقــات رخ داده 

عذرخواهی کنیم.« در این مطلب اشاره 
شده که باشگاه پرسپولیس برای فردی 
که عامل انتشار چنین پستی بوده، تنبیه 

و توبیخ در نظر گرفته است.
ë  فــرزاد مجیــدی بازهــم نتوانســت به

عربستان برود
مجیــدی  فــرزاد 

شــب  دوشــنبه 
گذشــته اعالم کرد 
بــرای  مشــکلش 

به عربســتان  ســفر 
حل شده و به فرودگاه 

می رود تا به سمت عربستان پرواز کند. 
امــا او دیــروز وقتــی به فــرودگاه رفت، 
متوجــه شــد مشــکلش هنــوز پــا برجا 
اســت و نمی تواند به عربســتان برود. 
مجیــدی احتمــاالً طی روزهــای آینده 
دوبــاره برای ســفر به عربســتان اقدام 

خواهد کرد.

ë  اقدام دو بازیکن امید پرسپولیس برای
ویزای هند

با تصمیم کادرفنی پرســپولیس، در 
آخرین دقایق ارسال لیست پرسپولیس 
بــه AFC نــام خارکش )مدافــع میانی و 
چــپ(، عمــری )وینگر چــپ( و خدایی 
)مهاجــم و هافبک نفــوذی( از بازیکنان 
تیم امید و جوانان پرسپولیس به لیست 
آسیایی این تیم اضافه شد. البته خدایی 
همراه تیم به هند رفته اســت و خارکش 
و عمری هم برای اخذ ویزا اقدام کردند 
و تســت کرونا خواهند داد تــا در صورت 

لزوم منعی برای سفر نداشته باشند.
ë  استقاللی ها مجوز سفر به مکه و حج را

پیدا نکردند
اعضای تیم استقالل که برای حضور 
در لیــگ قهرمانــان آســیا در شــهر جده 
عربستان اقامت پیدا کرده  اند، عالقه مند 
هســتند کــه بــرای انجــام مناســک حج 

بــه مکــه مکرمه برونــد اما ایــن مجوز تا 
االن به آنها داده نشــده اســت. در کشور 
عربســتان محدودیت هــای جابه جایی 
بین شــهرهای مختلف به خاطر شــیوع 
کرونا وجود دارد و مســئوالن عربســتانی 
هــم به اســتقاللی ها مجوز ســفر به مکه 
مقــررات  دیگــر  ســوی  از  نداده انــد.  را 
و  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  بهداشــتی 
محدودیت های موجود اجازه نمی دهد 
که اســتقاللی ها به ســفر مکــه بروند. در 
این خصوص مدیران استقالل همچنان 
در تــالش هســتند مجــوز این ســفر یک 
روزه را اخــذ کننــد و بایــد دیــد در ایــن 

خصوص به چه نتیجه ای  می رسند.
ë  عمر السوما مقابل اســتقالل به میدان

می رود
عمر السوما مهاجم خطرناک و سوری 
االهلــی کــه در اردوی تیم ملی کشــورش 
در بحرین دچار آســیب دیدگی شــده بود، 

می تواند در دیدار حساس مقابل استقالل 
به میدان برود. نشریه الریاضیة عربستان 
نوشــته اســت که الرنســیو ریجکمپ طی 
روزهای گذشته جلسات درمانی فشرده ای 
را برای بهبود وضعیت مهاجم تیمش در 
نظر گرفته بود و حاال کادرپزشکی این تیم، 
چراغ سبز خود را برای حضور عمر السوما 

در برابر استقالل صادر کرده است.
ë  - حســین کعبــی تنها مشــترک فــوالد

السد
حســین کعبی مربی فــوالد در حالی 
به همراه تیمش در لیگ قهرمانان آسیا 
برابــر الســد قطر قــرار می گیرد کــه  تنها 
بازیکن مشترک فوالد و السد قطر است. 
او در فصل 5-2004 به الســد پیوســت و 
موفق شد یک قهرمانی نیز با این تیم به 
دست بیاورد. کعبی باید به همراه فوالد 
در برابــر الســد قــرار بگیرد و ایــن تقابل 

دیدنی خواهد بود.

امیر حاج رضایی
کارشناس فوتبال

عبدی و قایدی در بین 6 ستاره غرب آسیا از دید AFCعباس زاده جزو 6 مهاجم آماده در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲1
ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی 
بــه معرفــی 6 مهاجــم روی فــرم در لیــگ 
قهرمانان آسیا 2021 قبل از آغاز این رقابت ها 
پرداخت. 6 مهاجم روی فرم این رقابت ها از 
دید سایت AFC عبارتند از گومیس)الهالل 
عباس زاده)تراکتــور  محمــد  عربســتان(، 
ایران(، عمر خربین)الوحده امارات(، بغداد 
بونجاح)السد قطر(، میشل اولونگا)الدحیل 
هوایــی  حســین)نیروی  ایمــن  و  قطــر( 

عراق(. ســایت AFC درباره عباس زاده نوشــت: »محمد 
عباس زاده در طول دوران فوتبالی اش در دو تیم در رفت 
و آمــده بوده اســت. او اکنون در 30 ســالگی در لیگ ایران 
عملکرد خوبی در فصل جاری داشــته اســت. عباس زاده 
می خواهــد تراکتــور را در ایــن رقابت هــا کمــک کنــد تــا از 

مرحلــه گروهی صعــود کند. عبــاس زاده با 
نزدیک شــدن لیگ ایــران به نیمــه راه خود 
با به ثمر رســاندن 9 گل در رده سوم بهترین 
گلزنــان لیــگ ایــران قــرار دارد. او به صورت 
میانگیــن در هــر دو بــازی یــک گل بــه ثمــر 
رســانده اســت. مهاجم ایرانی امیدوار است 
ایــن عملکرد خوب خــود در لیگ را در لیگ 
قهرمانان آســیا تکرار و تراکتــور را کمک کند 
تا به مرحلــه حذفی صعود کند. عباس زاده 
3 ســال ســابقه بــازی بــرای پرســپولیس دارد. او در لیگ 
قهرمانان آســیا 2015 به همراه پرسپولیس حضور داشت 
ولی در اکثر بازی ها نیمکت نشین بود و زمانی برای بازی 
پیــدا نکــرد. بعــد از 6 ســال عبــاس زاده امیدوار اســت به 

همراه تراکتور عملکرد خوبی داشته باشد.«

فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت 
لیــگ  آســتانه شــروع  آســیا در 
قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
به معرفی ۶ ستاره این فصل از 
رقابت ها پرداخته اســت. ناصر 
ابراهیــم  )الهــالل(،  الدســاری 
بایش )نیروی هوایی(، ابراهیم 
خالــد  )پاختاکــور(،  یولدوشــف 
الغنــام )النصر(، مهدی قایدی 

)اســتقالل/ ایــران( و مهــدی عبــدی )پرســپولیس/ ایران( 
۶ ســتاره غــرب آســیا از دیــد AFCهســتند. این ســایت در 
مورد قایدی نوشــت: »درخشــش این بازیکن جوان باعث 
شــده او در 22 سالگی به ســتاره تیمش تبدیل شود و حتی 
بــه تیــم ملی فوتبــال ایران نیز دعوت شــود و توانســت در 

دیــدار برابــر بوســنی اولین گل 
ملــی خــود را بــه ثمر برســاند. 
اســتقالل برای موفقیت در این 
آســیا  قهرمانــان  لیــگ  فصــل 
جــوان  ســتاره  درخشــش  روی 
خــود حســاب ویژه ای بــاز کرده 
اســت.« در مــورد عبــدی هــم 
نوشــت: »او کــه در مــاه ژوئیه با 
پرســپولیس قهرمان لیگ شد، 
بــه اوج شــکوفایی در نیمــه دوم ســال رســید؛ جایــی که او 
نمایش های باکیفیتی را در باشگاه تا فینال لیگ قهرمانان 
آســیا 2020 ارائه داد. با این حــال او در فصل جاری تنها 2 
گل در 18 بازی برای تیمش به ثمر رسانده است و امیدوار 

است در لیگ قهرمانان درخشش خود را شروع کند.«

کوتاه از لیگ قهرمانان



به  گفتــه گروهــی از متخصصــان آثــار هنری، 
دزدیــده شــدن بهترین اتفاقی اســت که برای 
یــک اثر هنــری می افتد چرا کــه ارزش و بهای 
آن را افزایــش می دهــد. دکتــر نــواه چارنــی، 
متخصــص جرایــم هنــری می گویــد: »از دید 
پرستیژ هنری، این احتماالً بهترین اتفاق برای 
یک اثر هنری است. ما همین مسأله را در سال 
1911 در مورد نقاشــی مشــهور مونا لیزا تجربه 

کردیم.«
آثــار هنرمنــدان مشــهوری چــون ونســان 
ونگــوگ، پل ســزان و کلود مونــه، بارها هدف 
دزدان آثــار هنری بوده اند، گرچه این اتفاق به 
ســود این آثار بوده و بهــای آن را افزایش داده 
اســت. اثر مشهوری از ونســان ونگوگ از موزه 
لــوور پاریس دزدیده شــد در حالی که بخشــی 
از یک کلکســیون به شــمار می رفت. تا زمانی 
کــه دزدان آثار را بــه موزه باز گرداننــد، این اثر 
به مشــهورترین اثر هنری در دنیا تبدیل شــد: 
»ســرقت، ارزش این نقاشی را بسرعت برق و 
باد باال برد، البته مشــابه این امــر در مورد آثار 
هنــری نه چنــدان ارزشــمند و مهم نیــز دیده 
شده که پس از سرقت، تیتر تمام خبرگزاری ها 
شده، شهرت پیدا کرده و ارزش باالیی یافتند.« 

اما فروش آثار هنری هم مسأله مهمی است: 
»فــروش آثــار هنــری مشــهوری کــه دزدیــده 
می شــوند کار آســانی نیســت. ســارقان بــرای 
یافتن یک مجموعــه دار ثروتمند اهل خالف 
کــه اثــر هنــری دزدیــده شــده را از آنهــا بخرد، 
تحت فشــار زیادی هســتند تا حدی کــه آثار را 
در ازای کاالهــای غیرقانونی چون مواد مخدر، 
اسلحه وغیره با گروه های خالفکار دیگر مبادله 
می کنند.« »در این روزها سرقت آثار هنری نیز 
همچــون بســیاری از حرفه ها به  علت شــیوع 
بیماری کرونا دچار رکود و مشکل شده است.«

به گفتــه دکتر چارنــی، در واقــع دزدها هم 
عالقه ای به بیمار شــدن ندارند پس با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی از خــود در برابــر این 
دیگــر  دلیــل  می کننــد.  محافظــت  ویــروس 
حضور ماشــین های پلیس و منع عبور و مرور 
در شهرهاســت. آثار هنری نیز در این شرایط، 
تحت مراقبت های بیشــتری از جانب موزه ها 
هســتند و بــه علــت تعطیلی مراکــز فرهنگی 
دسترســی عمــوم بــه آنها عمــاًل از بیــن رفته 

است.
با تمام این تفاسیر، هنوز هم دزدان فعالی 
در ایــن زمینه حضــور دارند. به گفتــه یورونیوز 
تابلــوی بی نظیــری از ونســان ونگــوگ در ماه 
مارس ســال 2020 طی شــیوع ویــروس کرونا 

به ســرقت رفــت. ایــن تابلوی شــش میلیون 
یورویــی از مــوزه ســینگر الرن هلنــد در جنوب 
شهر آمستردام دزدیده شده است. سارقان با 
شکســتن در ورودی موزه در ســاعت 3 صبح، 
اثر را به ســرقت بردند. مأموران پلیس و موزه 
با جای خالی نقاشی معروف ونگوگ با عنوان 
»باغ پرسوناژ در نوئنن در بهار 1884« روبه رو 
شدند. این اثر در اصل متعلق به موزه گرینگر 
در شــمال هلنــد بوده کــه به عنــوان امانت به 
مــوزه ســینگر داده شــده بــود. مســئوالن موزه 
گرینگر از این اتفاق بســیار شوکه شده و اظهار 
تأســف کردند چرا که این تنها اثر از ونگوگ در 
مجموعــه آنها به شــمار می رفــت. حال پس 
از گذشــت یک ســال و انــدی، پلیــس هلند از 
دستگیری مظنون این ســرقت خبر می دهد. 
او مــردی 58 ســاله اســت که در خانــه اش در 
دســتگیر  آمســتردام  جنــوب  کیلومتــری   40
شــده اســت. هویت او هنــوز اعالم نشــده و اثر 

هنری نیز پیدا نشــده اســت. پلیس اظهار کرد 
دارد.  ادامــه  آن  یافتــن  بــرای  جســت و جوها 
نقاشی به سرقت رفته ونگوگ در ابعاد 25 در 
57 سانتیمتر با رنگ و روغن روی مقوا کشیده 
شــده اســت؛ در این اثر مــردی در میانه باغی 
ایســتاده و بــه ما می نگرد. برج یک کلیســا نیز 
در دوردست نمایان است: »مهم ترین مسأله 
در حال حاضر بازگردانــدن اثر به موزه اصلی 
آن اســت.« این نخســتین بار نیســت که اثری 
بــا اهمیت از موزه ســرقت می شــود. در ســال 
2007 هفت اثر از باغ مجسمه موزه به سرقت 
رفــت کــه در میــان آنهــا نســخه ای برنــزی از 
مجسمه مشهور متفکر اثر رودن وجود داشت. 
مجســمه مشــهور پــس از چنــد روز پیــدا شــد 
البتــه با یک پای شکســته! پلیس بین المللی 
اینترپل در وب ســایت خود از به سرقت رفتن 
بیــش از پنجــاه هــزار اثر هنری خبــر می دهد، 
البته همگــی این آثار دارای هویت مشــخص 

و اطالعات دقیق شناســایی هســتند. اینترپل 
پــس از دریافــت اطالعــات مربــوط بــه اثــر از 
کشورها و سازمان های معتبر آنها را ثبت کرده 
و جهت تحقیق و جســت و جو به متخصصان 
خود می ســپارد. بر اســاس تحقیقــی دقیق تر 
توســط کانکلین عضو مرکــز تحقیقات هنری 
بین المللــی در امریکا، 11 درصــد از دزدی آثار 
هنری در جهان از گنجینه موزه ها و 37 درصد 
از گالری ها به ســرقت رفته است. علت عمده 
ایــن ســرقت ها نبود نگهبــان حرفــه ای، عدم 
اســتفاده از تجهیزات حفاظتی پیشــرفته و در 
دســترس بــودن اثــر بوده اســت کــه موجبات 

سرقت را فراهم کرده است.
یکی از جدیدترین سرقت ها که تصویر آن 
هم در شبکه های مجازی همه گیر شد و مورد 
تعجب و حیرت همگان قرار گرفت، ســرقت 
از گالری 5 در شــهر لس آنجلس در ماه ژوئن 
2020 است. این اتفاق در شلوغی های مربوط 

به اعتراض مردم به کشــته شدن جرج فلوید 
رخ داد. تعــدادی مرد جــوان به گالری حمله 
کرده و مجســمه های KAWS هنرمند مشهور 
معاصــر را در برابــر دیدگان عمــوم و براحتی 
از ویترین گالری برداشــته و سرقت کردند؛ هر 
کــدام از مجســمه ها حدود هشــتاد هــزار دالر 
قیمت داشتند و گالری بسیار متضرر شد. این 
تصاویر با ناباوری و اعتراض مردم زیادی رو به 
رو شد. کاربران زیادی در حمایت از این گالری 
توئیت کردند و خشم خود را نسبت به دزدان 
ابراز داشــتند. گالری 5 که اختصاصاً روی هنر 
خیابانــی یــا Street Art فعالیــت می کنــد بــا 
هنرمندان مشــهوری چــون بنکســی، کاوس، 
تاکاشی موراکامی و جف کونز همکاری می کند. 
این گالری در پیامی چنین سؤالی مطرح کرد: 
»زمانی که دزدان در را شکســتند و وارد گالری 
شدند، آیا آثار هنر خیابانی را دزدیدند یا خود 

قسمتی از یک پرفورمنس خیابانی بودند؟«
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ë  بهمن نامور مطلق، رئیس فرهنگســتان هنر 
طی احکامی حســن بلخاری اســتاد دانشــگاه 
تهران و سیدمحمدحسین نواب رئیس مؤسسه 
آموزش عالی هنر و اندیشه اسالمی را به سمت 

مشاوران خود منصوب کرد./ مهر
ë  معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اســالمی در پیامی درگذشت هادی باجالن، 
هنرمنــد تازه درگذشــته عرصــه موســیقی را 
تســلیت گفــت./ روابط عمومــی معاونت 

امور هنری
ë  مراســم پایانــی هفته هنــر انقالب اســالمی  

حضــور  بــا  مــاه  فروردیــن   ۲۳ شــامگاه 
حجت االســالم قمی رئیس سازمان تبلیغات 
مدیــران  از  محــدودی  تعــداد  و  اســالمی 
امــرودی،  حجت االســالم  هنرمنــدان؛  و 
محمدمهدی دادمان، محسن مؤمنی شریف، 
مجدالدیــن معلمــی، سیدمســعود شــجاعی 
طباطبایی، کــورش زارعــی، پیام فضلــی نژاد 
و کاندیداهــای چهــره هنــر انقالب اســالمی در 

محوطه بیرونی حوزه هنری برگزار شد./مهر
ë  کوچه هــای نامگــذاری  بــه  کوئیلــو  پائولــو 

رســول آباد )تاج آبــاد( همــدان بــا آثــار بــزرگ 
ادبیــات جهان واکنش نشــان داد. او در پســتی 
اینســتاگرامی نوشــت: »ابتــکار کتابخوان هــا 
رســول آباد  روســتای  بــه  ادبیــات  عاشــقان  و 
موقعیتی منحصربه فرد بخشــیده و این روستا 
را در منطقه مطرح کرده اســت. کوچه های این 
روســتا در اســتان همــدان همه با شــاهکارهای 
ادبیات جهان نامگذاری شــده اســت.« یکی از 
محله های این روســتا به نام کتــاب »کیمیاگر« 

نامگذاری شده است./ خبرآنالین

نگاهی به ماجراهای سرقت آثار هنری

سرقتارزشراباالمیبرد!
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یکی از مجسمه های دزدیده شده کاوس KAWS نقاشی دزدیده شده ونسان ونگوگ با نام »باغ پرسوناژ در نوئنن در بهار 1884«

فرشته فرمانی
مدرس و نقاش

فرهنگــی/ »جایــگاه جشــنواره در ســینمای 
بــه  انقــالب« در نشســتی مجــازی  از  پــس 
میزبانی دانشــکده ســوره، با حضــور محمد 
حمیــدی مقــدم مدیرعامل مرکز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربی و دبیر جشــنواره 
موســوی  ســیدصادق  »ســینماحقیقت«، 
مدیرعامل انجمن ســینمای جوانــان ایران 
و دبیــر جشــنواره فیلم هــای کوتــاه تهــران و 
علیرضــا تابــش مدیرعامل بنیاد ســینمایی 

فارابی و دبیر جشــنواره فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان بررســی شــد. طبق اطالعات ارائه 
شده در مهر، علیرضا تابش در بخشی از این 
نشســت از آسیب شناسی مسیر بنیاد فارابی 
در حمایت از آثار صرفاً جشــنواره ای ســخن 
گفــت: »روزی که به فارابی آمدم با ۴8 فیلم 
آرشیو شده و اکران نشــده رو به رو بودم چون 
هیچکــدام قابلیــت اکــران و حتــی آوردن به 
شــبکه نمایش خانگی را نداشــتند به همین 

دلیــل ایــن رونــد را قطع کردیم و خواســتیم 
جریــان را نوســازی کنیم در چند ســال اخیر 
فارابــی تولیــدی کــه صرفــاً بــا عجلــه بــرای 
رســاندن به جشــنواره داشــته باشــد، مطلقاً 
نداشته است. لزوماً بررسی های فیلمنامه ای 
ما منجر به تولید نمی شود، عنصر جذابیت 
بــرای کــودکان امــروزی و توجــه بــه ژانرهای 
مهجور و اقتباس برای ما مهم بوده اســت.« 
معضــل اولویت و اصالت یافتــن حضور در 

جشنواره ها بخشــی از صحبت های حمیدی 
مقدم، دبیر جشــنواره ســینما حقیقــت بود. 
او در ایــن بــاره گفــت: »چــرا آقــای درویــش 
می گویند ما ســینمای جهانــی نداریم؟ باید 
بدانیــم گــره کار کجاســت چــرا ســینمای ما 

بــه معنی ارتباط بــا توده های مــردم جهانی 
نمی شود.جریان سینما در حوزه های مختلف 
باید بعد از ۴2 سال خود را از جشنواره ها جدا 
کنــد. امروز معضل ما اصل شــدن حضور در 
جشنواره هاســت.« او همچنیــن در بخشــی 

از صحبت هایــش تأکیــد کرد که بایــد به بازار 
ســینمای جهــان ورود کنیــم. ایــن بــازار تنها 
به معنــی نمایش در ســینماها نیســت بلکه 
حضور در پلتفرم ها و نمایش های تلویزیونی 
و البته نشان دادن گسترده فرهنگ ایرانی هم 
مهم است. سیدصادق موسوی اما جشنواره 
فیلــم کوتــاه تهــران را فرصتــی برای کشــف 
اســتعدادها دانســت. او ســرزندگی و پویایــی 
جشــنواره را برگرفتــه از جریــان زنــده فیلــم 

کوتاه عنوان کرد: »هم جشنواره ها توانسته اند 
چهره هــا را معرفــی کننــد و فرصــت دیــده 
شدن به افراد بدهند هم فیلم های خوب در 
جشنواره ها حضور دارند. فیلم های پرفروش 
دو، ســه ســال اخیر حاصــل کار کســانی بوده 
که با فیلــم کوتاه و انجمن ســینمای جوانان 
ایران شــروع به کار کردند. جریان فیلم کوتاه 
توانســته به معرفی فیلم کوتاه و به سینمای 

بلند کمک کند.«

در نشست مجازی ۳ مدیر سینمایی مطرح شد

باید به بازار سینمای جهان ورود کنیم
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با شرایط پیش آمده مشخص نیست که اجرای نمایش »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد« کی 
خواهد بود چون این روزها با تنها چیزی که نمی توان جنگید کرونا است و اتفاقات پیش رو قابل پیش بینی 

نیست. دورخوانی ها و تمرین های ابتدایی نمایش شروع شده بود و همه چیز بخوبی پیش می رفت اما 
متأسفانه شرایط جدیدی که پیش آمده و قرمز شدن وضعیت تهران باعث نگرانی ام شده است چون 

تعداد بازیگران نمایش زیاد است بنابراین ترسیدم که خدای نکرده افراد گروه مبتال شوند از همین رو طی 
صحبت هایی که با مجموعه تئاتر شهر داشتم قرار بر این شد در طول مدتی که تهران در قرنطینه است 

تمرین های »دکتر نون« نیز تعطیل شود. به هر حال مجبور به پذیرش این شرایط هستیم و نباید گروه را به 
خطر بیندازیم.

کارگردان »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد« از توقف تمرین نمایشش به مهر خبر داد.

هادی مرزبان: نباید کسی را به خطر بیندازیم

گذر از احوال ناخوش این روزها همراه با عطار
بیست وپنجم فروردین ماه به نام 
عطــار نیشــابوری، شــاعر و عارف 
مطرح ادب فارسى گره خورده، به 
گمانــم یکى از وجوه شــاخص در 
تفکــر و آثار عطار حضــور پررنگ 
عرفــان اســت. اگــر عرفان مــان را 
مشــتمل بــر دو بخــش بدانیــم، 
یکى عرفــان خراســانى و دیگری 
همان عرفان مســلکى و مکتبى، 
دربردارنــده مفاهیــم نظــری بــر 
اســاس نظریات محى الدین ابن 
عربــى اســت. درایــن  بیــن عطار 
را مى تــوان یکــى از آخریــن ادبایــى دانســت که پیــرو عرفان 
خراسانى بوده   است. عرفان خراسانى متکى بر اصطالحات 
و دانش عرفانى نیســت. به گمانم عرفان از همان زمانى که 
از شهود شاعرانه و عارفانه افراد فاصله گرفت بیشتر به سوی 
عرفــان نظــری رفت و به همــان انــدازه از زندگى نیز فاصله 
گرفــت. از آن هنگام، عرفان خاص افراد برخــوردار از دانش 
و به نوعى تحصیالت مرتبط شد. بر همین اساس آثار عطار 
مردمى تر از اشعار و نوشته های دیگر ادبایى هستند که عرفانى 
بر اســاس نظریات ابن عربى دارند؛ عرفان عطار را مى توان 
بى نیاز از آشــنایى با سلســله اصطالحات تخصصى نظری 
خوانــد، آن را درک کرد و لــذت برد. از این بابت معتقدم که 

حتى آنهایى که هیچ آشنایى دانشگاهى یا حرفه ای با 
ادبیات و عرفان ندارند هم مى توانند مخاطب 

گنجینه هــای به یادگار مانده از او باشــند که 
این یک ویژگى مهم است. اما گذشته از 
این بحث، شــیخ عطــار در ادبیات کهن 

فارســى هم بر جایگاه رفیعى قرار دارد. او 
توانسته سابقه های عرفانى شعر فارسى 

دوره پیش از خود را به شاعران بعدی 
منتقل کند. از این بابت مى توان او را 
حلقه وصلى میان دو نسل دانست. 
اگــر بخواهم مثــال عینى تــر بزنم او 
حلقه ارتباطى میان ســنایى و موالنا 
اســت. بــه همیــن دلیــل عطــار یک 

ایستگاه مهم در شعر عرفانى فارسى محسوب مى شود، اگر 
بگویم شعر عرفانى مان از سنایى شروع  شده، سرمنزل بعدی 
آن بــه عطــار و بعد هــم به موالنا مى رســد. البته ایــن درباره 
شــاعران برتر اســت؛ وگرنه در همان دوره با شاعران متوسط 
هــم روبــه رو بوده ایــم. بنابراین اگر بــرای شــعر عرفانى مان 
پنج- شــش ایستگاه قائل شویم یکى از مهم ترین های آنها، 
شیخ عطار است. نکته دیگری که درباره آثار عطار خودنمایى 
مى کنند، فعالیت وی در حوزه های مختلف ادبى است. از او 
هم اثری نظیر مثنوی منطق الطیر باقى مانده و هم رباعیات 
و نثرهایى که در رأس آنها تذکرة االولیا است که بى تردید یکى 
از شاخص ترین آثار نثر عرفانى مان به شمار مى آید. همین 
تنوع قابل  توجه منجر به آن شده که برای مخاطبان آثار ادبى 
حق انتخاب ایجاد شــود. شــما اگر خواهان مطالعه ادبیات، 
در هر ســطحى که باشــید باالخــره یکى از آثــار عطار مطابق 
ســلیقه تان خواهد بود. به هرحال هر یک از ما ممکن اســت 
بیشــتر متمایل به مطالعه یکى از قالب های شعری باشیم 
و ایــن امکانى اســت کــه در مراجعه به آثــار عطار نصیبمان 
مى شود. از نظر مضمونى عطار بیش از همه به سراغ عشق و 
عرفان رفته است و از همین رو آثار به جای مانده از او مى تواند 
راهگشای حال نامطلوب این روزهایمان هم باشد. شاید یکى 
از بهترین راه ها برای بهبود حال روحى آشفته مان مراجعه به 
آثاری ازاین  دســت باشد. اما درمیان بزرگانى که درباره عطار 
کارکرده اند یکى از شــاخص ترین نام ها بى شک محمدرضا 
شفیعى کدکنى اســت که اتفاقاً طى یکى- دو 
سال اخیر تصحیح ایشان از »تذکرة االولیا« 
در دســترس عالقه منــدان قــرار گرفت. 
البتــه کارهایى که اســتاد کدکنى به روی 
آثار شیخ عطار انجام داده تنها به این 
تصحیح محــدود نمى شــود و »زبور 
پارســى« هم یکــى دیگــر از تألیفات 
شاخص ایشان است که با نگاهى به 
زندگى و غزل های عطار منتشرشده، 
این کتاب مى تواند شروع خوبى برای 
آنهایى باشد که برای نخستین مرتبه 
مى خواهنــد بــه ســراغ شــیخ عطــار 

بروند.

یادداشت

محمدکاظم کاظمی
شاعر، نویسنده وعضو 
گروه علمی برون مرزی 
فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی

اِئِمیَن َو ِقیاِمى ِفیِه  اللَُّهمَّ اْجَعْل ِصیاِمى ِفیــهِ ِصیاَم الصَّ
ِقیــاَم اْلَقاِئِمیــَن َو َنبِّْهِنى ِفیِه َعــْن َنْوَمــه اْلَغاِفِلیَن َو َهْب 
لِــى ُجْرِمى ِفیــِه یا إَِلَه اْلَعاَلِمیَن َو اْعــُف َعنِّى یا َعاِفیاً َعِن 

اْلُمْجِرِمیَن
خدایــا روزه ام را در ایــن مــاه روزه  روزه داران قــرار ده، و 
شب زنده داری ام را شب زنده داری شب زنده داران، و 
بیدارم کــن در آن از خواب بى خبران، و ببخش گناهم را 
در آن ای معبــود جهانیان، و از من درگذر، ای درگذرنده 

از گنهکاران.

دعای روز اول

 ای بهترین میزبان هستى!
ایستگاه اول ماه، نامه ای ست که از تو به دستم رسیده است. / مرا به میهمانى دعوت کرده ای 
در حالــى کــه راه و رســم آن را نمى دانــم. / حتى نمى دانم چــرا از بین این همه انســان، مرا 
پذیرفتــه ای. / امــا مگر مى شــود کریمى، تو را بخواند و دعوتــش را رد کنى؟ / پس مى آیم. با 
تمام قلبم. / با همه ســلول های وجودم که آن را هم تو به من بخشــیده ای. / مى آیم اما با 
دست هایى خالى... که با دلى پراز امید، آنها را به سمت تو دراز کرده ام. / حاال از تو مى خواهم 

که درهای رحمتت را به روی من بگشایى. همین!

روز اول 
ماه رمضان

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یک دقیقه با خدا

ماه مبارک رمضان

ارزش آزادی در اسالم
امام صادق )علیه الســالم( مى فرماید: گرچه روزه گرفتن سخت و دشوار است،  

ولــى لذت شــنیدن ایــن ندای خداونــد که مى فرماید »یــا أیها الذیــن امنوا کتب 
علیکم الصیام«  خستگى روزه را از انسان مى گیرد: »لذه ما فى النداء أزال تعب 

العباده والعناء« با شنیدن این ندا عبادت برای ما سهل و روان مى گردد.
 رســول خــدا )صلــى اهلل علیه و آله و ســلم( در آخرین جمعه ماه شــعبان 
خطبــه ای ایــراد فرمودند که: »یــا أیها الّنــاس آن أنفســکم مرهونه بأعمالکم 
ففکوها باستغفارکم« مردم شما آزاد نیستید؛ در قفس هستید و نمى دانید که در قفس هستید. گناهان 
تان شما را در قفس زندانى کرده است. در ماه مبارک رمضان با استغفار، خود را آزاد کنید. انسان گناهکار 
بدهکار است و بدهکار باید گرو بسپرد. اینجا خانه و زمین را به عنوان گرو قبول نمى  کنند؛ بلکه جان را 
بــه گرو مى گیرند. آنکــه مى گوید من هر چه بخواهم مى کنم، هرجا بخواهم مــى روم و هر چه بخواهم 
مى گویم، او اســیر اســت؛ آزاد نیســت. گرفتار هوس و آز، برده اســت نه آزاد.  هیچ ارزشــى در اســالم به 
اندازه ارزش آزادی نیســت. على )علیه الســالم( مى فرماید: »من ترک الشــهوات کان حّراً« آزاد کســى 
است که شهوت ها را ترک کند. معصومین )علیهم السالم( در بسیاری از کلمات به ما آموختند که آزاد 
بشــوید. آزاد شــدن از دشــمن بیرونى چندان مهم نیســت. آزاد شدن از دشــمن درونى مهم است.  راه 
تشخیص بنده یا آزاد بودن این است که اگر به دلخواه خود عمل مى کنیم معلوم مى شود در قفس آز 
و طمع زندانى هستیم؛ و اگر به خواسته خدای سبحان عمل کنیم، آزاد هستیم. انسان آزاد به غیر خدا 
نمى اندیشــد.  از برجســته ترین وظایف در ماه مبارک رمضان آزاد شدن و رهیدن است. انسان باید این 
قفس ها و میله های پوالدین را که با دســت خود ســاخته بشــکند.  راه آزادی، اســتغفار و طلب آمرزش 
است. از این رو گفته اند: در شبانه روز چندین بار بگویید »استغفر اهلل ربى وأتوب إلیه«. در نماز و غیرنماز 
برای خود و دیگران طلب آمرزش کنید، نه برای رهایى از آتش و نه برای رفتن به بهشت و متنعم شدن 
در آن بلکه باید هدف باالتر از این مســائل باشــد. امیرمؤمنان )علیه الســالم( در نامه ای به مالک اشتر 
مى فرماید: »إّن هذا الدین کان أســیراً فى أیدی األشــرار، یعمل فیه بالهوی ویطلب به الدنیا« این دین 
اسیر دشمنان بود، به میل خود عمل کرده و دنیاطلبى مى نمودند.  کسانى که در دنیا شکست مى خورند 
گرفتار اسارت نفس هستند. هم میل به ماندن در دنیا دارند و هم از رها شدن مى ترسند. اسالم این دو 
اصل را محکوم و دو اصل اصیل دیگری جایگزین آن کرده است: یکى اینکه به طبیعت دل نبندید، دیگر 

آنکه از ماورای طبیعت نترسید.
 على )علیه السالم( فرمود: »أال حرٌّ یَدُع هذه الّلماظه ألهلها« آیا انسان آزاده ای پیدا مى شود که این 
مانده الی دندان نسل گذشته را ترک کند؟ آنچه فعالً به  نام دنیا است مانند مقام، مسکن، زمین ، ثروت 
و... از آنها نســل قبل، اســتفاده کرده و الی دندانش مانده و امروز به شما رسیده است. آنچه فعاًل در روی 
زمین است، همه این مقام ها، ثروت ها، اوهام و خیال ها، ته مانده و ُلماظه ای است که انسان آزاده باید 
آن را رها کند.  در قرآن کریم مى فرماید: »کُل امرءٍ بما کسب رهین« یا: »کّل نفس بما کسبت رهینه« همه 
در ِگرو عمل خویش هستند. فقط یک عده آزادند: »إالّ أصحاب الیمین«. اصحاب یمین افرادی هستند 
که، مصاحب با میمنت و همنشین با یمن و برکتند. چیزی جز برکت از آنها انتظار نمى رود و آنها هم کاری 
جز یمن و برکت ندارند. این بهترین نعمت است که خداوند سبحان ما را به تحصیل آن فرا مى خواند.  
ماه رمضان، ماه آزاد شدن است؛ هر روز که مى گذرد، یک بند از بندهایى که با دست خود تنیده ایم، باید 

بگسلد تا آزاد شویم. بهترین راه برای آزاد شدن پى بردن به حکمت های عبادات است.

ماه میهمانی 
خدا
 آیت اهلل 
جوادی آملی


