
 روحانی در جلسه کمیته های تخصصی مقابله با کرونا:

حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه 
برای موفقیت در مسیر مقابله با کرونا 

ضروری است
در صفحه سیاسی بخوانیددر صفحه اقتصادی بخوانید

بــــرخـــــــاف تصــــــور 
طـــراحــــــــان حملـــــه 
تروریستی به تأسیسات 
غنی ســازی نطنــز، نــه 
تنهــا ایــن واقعــه تأثیر 
رونــد  بــر  بلندمدتــی 
هسته  ای  فعالیت های 
نداشــت بلکه حتی به 
خــود  سیاســی  هــدف 
یعنی تعویــق و تعلل 
در تداوم مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ به منظور 
رفع کلیه تحریم ها و بازگشت همه طرف ها 
به تعهدات هم نرســید. بیانات هوشمندانه 
مبــارک  مــاه  آســتانه  در  معظــم  رهبــری 
رمضان، در واقع پاسخی برآمده از عقانیت 
و اقتــدار ایــران به این اقــدام شــرورانه بود و 
زمینه را برای به پیش بردن استراتژی جامع، 
پاســخگو، اطمینان بخش و قاطع را به پیش 
آورد و در حقیقت اهداف رژیم صهیونیستی 
علیــه زندگی عادی و شــرافتمندانه ایرانیان 
را نــاکام گذاشــت. دولــت ایران با شــناخت 
اهداف ثانویه این خرابکاری موضوع ابعاد و 
آثار این حادثه را در جلسه روز یکشنبه هیأت 
دولــت مــورد بررســی قــرار داد. آقــای دکتر 
صالحی که با تأخیر از نطنز به تهران رسیده 
بــود گزارشــی از چگونگــی خرابــکاری و آثار 
فنی آن به جلســه ارائه کرد. در همان جلسه 
تصمیم گرفته شــد IR۱ های آســیب دیده با 
IR6 پیشــرفته جایگزیــن شــود و نمایندگان 
آژانــس نیــز در جریــان خرابــکاری و اقــدام 
ایــران قــرار گیرنــد. تحلیلی از هــدف اصلی 
اقدام کننــدگان حادثــه توســط دکتــر ظریف 
ارائــه شــد. اعضــای دولت هــم از جنبه های 
مختلــف موضــوع را بحث کردنــد. حتی در 
تحلیل هــا به ایــن تصور دشــمنان ایران هم 
اشاره شد که این خرابکاری اهداف چندگانه 
را دنبال می کند. در یک هدف می خواهد به 
طرف هــای مذاکره ایران القــا کند که توانایی 
ایران کاهش یافته است و در یک هدف دیگر 
ایــران را در شــرایطی قرار دهد که در پاســخ 
به این اقدام خرابکارانه تروریســتی خود نیز 
تصمیمی تند علیه مذاکرات اتخاذ کند و در 
هدفــی دیگر مردم را دچار یــأس و ناامیدی 
جلســه  آن  در  نیــز  رئیس جمهــوری  کنــد. 
جمع بنــدی هوشــمندانه ای کــرد مبنــی بــر 
تقویت ســازمان انرژی اتمی و فعالیت های 
نطنــز و جبــران خســارات و اتخــاذ گام هــای 
بلندتر در فعالیت های هســته ای صلح آمیز 

ایران و ادامه مذاکرات از سوی دیگر.
دنبــال  ســه گانه  پاســخی  طبیعــی  به طــور 
خواهــد شــد: اول حــق خــود را بــرای اقــدام 
علیــه عاملین و آمرین و مباشــرین محفوظ 
دانسته و مجازات خواهند شد. پاسخ دوم ما 
پیشرفت و گسترش فعالیت های صلح آمیز 
هســته ای بــه منزلــه حــق مدنــی ایــران در 
بهره مندی از فناوری های نو در کشــور است. 
پاسخ سوم در عرصه سیاسی با عقب راندن 
تحریم هــا و تــاش مضاعــف بــرای کســب 

حقوق ملت ایران است. 

یادداشت

 علی ربیعی
دستیار ارتباطات 
اجتماعی رئیس جمهوری 
و سخنگوی دولت

دوقطبی مجعول

ادامه در صفحه  4

محمدجواد ظریف:

سید حسن خمینی:

تراکتور، فوالد و پرسپولیس امشب در لیگ قهرمانان ادامه می دهند

خوب یا بد امسال بار آموزش روی دوش مادران بود

استقالل خواب را از سر آسیا پراند

 فارسی در آشپزخانه
ریاضی در اتاق خواب
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داستان واکسن
 گزارش »ایران« از روند واکسیناسیون ، واردات واکسن و میزان تزریق به گروه های هدف

   توزیع  ۸۹۵ هزار دوز واکسن تاکنون   میزان  واکسن های تزریق شده   ۴۸۴ هزار و ۴۷۰ دوز 
)۳۷۲ هزار و ۹۵۱ نفر دوز  اول -  ۱۰۸ هزار و ۶۹۱ نفر نیز دوز دوم (   پرستاران: سهمیه ۱۸۰هزار 

دوز میزان تزریق ۳۵ درصد     بیماران نادر و خاص مانند تاالسمی، هموفیلی، کلیوی، 
سرطانی و ام اس:سهمیه ۴۵۰ هزار دوز میزان تزریق ۲۰ هزار دوز    سالمندان بهزیستی: 

 سهمیه ۷۵ هزار دوز میزان تزریق ۱۳ هزار و ۱۶ دوز     پزشکان مطب دار و داروسازان
 باالی ۵۰ سال: ۴۵ هزار دوز تزریق شده   کارکنان پسماند ۲۰۰ نفر واکسینه شدند ؛ ۱۱۰ نفر 
 پرسنل جمع آوری پسماند و ۹۰ نفر مسئول آرادکوه   پرسنل بهشت زهرا حدوداً ۶۰۰ نفر 

 هر دو دوز واکسن    ۱۸۵ نفر از ورزشکاران المپیک تاکنون واکسن کرونا دریافت کرده اند
      ۹ هزار نفر از جامعه ایثارگری شامل جانبازان دو چشم نابینا، ضایعه نخاعی، 

دو عضو قطع و بیشتر، جانبازان شدید شیمیایی

 مخالفان 

 آرزوی تأخیر

 در احیای برجام 
را کنار بگذارند

 به عنوان یک کنشگر 
در عرصه حضور خواهم داشت

نگاهی به انیمیشن »سیم ششم« روایت 
 زندگی آهنگساز و نوازنده دوران ساز  

 در گفت وگو با بهرام عظیمی کارگردان 
و فردین خلعتبری آهنگساز اثر
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دنیای سیاه و سفید 
 درویش خان 

به روایت تصویر

 تزریــق قطره چکانی واکســن کرونا و چرایــی تأخیر در تزریق 
واکســن های وارداتی از جمله پرســش های بحــث بر انگیزی 
اســت که این روزهــا در پی طغیان بی ســابقه ویــروس کرونا 
درمحافل علمی و پزشــکی کشــورمطرح اســت تــا جایی که 
انتقادهــا بــه بحث هــای پیرامــون عــدد و رقم هــای واردات 
واکســن کرونــا، توزیــع، تزریــق و گروه هــای دریافــت کننده 
واکســن و چگونگی نظــارت بر تزریق واکســن کرونا از ســوی 
افکار عمومی بیشتر شده است. همچنین کاربران شبکه های 
و  کرونــا  ویــروس  بی ســابقه  خیــز  به دنبــال  هــم  اجتماعــی 
افزایش روند ابتال و فوتی ها از شــفاف نبودن آمارهای وزارت 
بهداشــت در ایــن باره ســخن می گویند. البتــه متخصصان 
حوزه ســالمت و تحلیلگران اجتماعی در این باره معتقدند 
دسترســی به واکســن نســخه مهم عبــور از وضعیــت فعلی 
اســت. این مطالبه در حالی مطرح می شــود که رئیس ستاد 
ملــی مقابلــه با کرونــا نیز چنــدی پیــش از وزارت بهداشــت 
درخواســت کــرد اطالعــات مربوط به اعــداد و ارقــام میزان 

واکســن های وارداتــی و هــر آنچــه را کــه تاکنون تزریق شــده 
اســت در دســترس مــردم قــرار دهنــد. با وجــود ایــن طبق 
اطالعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت از زمان شروع 
واکسیناســیون سراســری در ایران یعنــی در ۲۱ بهمن ماه ۹۹ 
و تــا ۲۵ فروردین ماه از مجموع ۸۹۵هزار دوز واکســن توزیع 
شده، میزان واکسن های تزریق شده ۴۶۲هزار و ۶۴۲ دوز بوده 
کــه این رقــم در ۲۶ فروردین ماه با افزایش حــدود ۵۲۰۰تایی 
به ۴۶۷هزار و۸۷۱ دوز رسیده اســت که از این میزان تا کنون 
۳۶۱ هزار و ۹۵۱ نفر دوز اول واکســن کرونا و ۱۰۰ هزار و ۶۹۱ نفر 
نیز دوز دوم را تزریق کرده اند. دیروزهم وزیر بهداشت در این 
 باره گفت آنچه که روس ها برای واکســن به مــا دادند با هزار 
کش و قوس ۴۰۰ هــزار دوز بود.همزمان با چینی ها نیز ما وارد 
مذاکره شــدیم که آنها درخواســت داشــتند مرحله ۳ بالینی 
را در کشــور ما انجــام بدهند که زیــر بار این موضــوع نرفتیم 
و تنها راه آزمایش روی مردم را ســاخت مشــترک واکســن با 
چینی ها ذکر کردیم. البته در ادامه قرار شــد واکسن داخلی را 

در مرحله ۳ انجام دهیم که این کار را با رضایت مردم انجام 
خواهیم داد . به  هــر حال با چینی ها قــرارداد خرید ۴۲۰ هزار 
دوز واکسن را انجام دادیم که ۲۰۰ هزار به ما دادند و قراردادی 
بــا هندی ها برای خرید ۲ میلیون دوز واکســن بســتیم که پول 
۵۰۰ هــزار دوز آن را پرداخــت کردیــم و آنها ۱۲۵ هــزار دوز را 
به ما دادنــد و ۳۷۵ هزار دوز دیگر در زمــان حمل در فرودگاه 
دهلی هند به دستور دادســتان این کشور متوقف شد که هنوز 
هم در سردخانه فرودگاه هند قرار دارد. سعید نمکی افزود: با 
کواکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن قرارداد بسته و پول 
آن را نیز پرداخت کرده بودیم و قرار بود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 
دوز تا قبل از ســال به ایران برســد که با تأخیر سه هفته ای ۷۰۰ 
هزار دوز به ما دادند. وی با اشــاره به اینکه تاکنون ۴۰۰ هزار نفر 
را در کشور واکســینه کرده ایم، گفت: واکسیناسیون ۸۰۰ هزار 
نفر را آغاز کرده ایم و ان شــاء اهلل با کمک بسیج و طرح شهید 

سلیمانی واکسیناسیون ادامه خواهد یافت.

رئیس قوه قضائیه:

 شفافیت در همه بخش ها 

جلوی رانت و فساد را می گیرد

 رئیس سازمان انرژی اتمی دستیابی ایران
 به اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد را تأیید کرد

 پررنگ شدن امیدها در وین 
 همزمان با غنی سازی

 60 درصدی در نظنز

روحانی برای تسریع واکسیناسیون شخصًا به میدان آمد 
 رئیس جمهوری: هر کدام از شرکت های خصوصی که در فرایند واردات واکسن مشکل دارند

  مستقیماً با دفتر من نامه نگاری کنند. شخصاً این مسأله را پیگیری خواهم کرد
    باید اردیبهشت و خرداد واکسیناسیون گسترده را شروع کنیم

صفحه 5 را بخوانید

 تیراندازی مرگبار در امریکا 
قتل نوجوان ۱۳ ساله توسط پلیس در شیکاگو
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سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

 حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی 

ناشی از خطای انسانی بود
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات منتسب به »اولکسی 
دانیلــوف« دبیــر شــورای دفــاع و امنیــت ملــی اوکرایــن را رد و تأکیــد کــرد: 
جمهوری اســالمی ایــران صراحتــاً اعالم کرده کــه حادثه ســقوط هواپیمای 

اوکراینی غیرعمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است. 
به گزارش فارس، کیوان خسروی با اشاره به سفر دبیر شورای دفاع و امنیت 
ملــی اوکرایــن به ایــران در اواخر بهمــن مــاه  98 و در مقطعی که وی از ســوی 
کشــورش مسئول پیگیری پرونده سقوط هواپیما بود، افزود: در جلسه مشترک 
دانیلوف با دریابان شــمخانی که نمایندگان ســازمان هواپیمایی دو کشــور هم 
 حضور داشتند، توضیحات فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر عمدی بودن 
این حادثه تلخ که ناشی از خطای انسانی بوده، تأکید شد. خسروی اضافه کرد: 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه مشترک با دانیلوف با اشاره 
به تحقیقات جامع و دقیقی که از ســوی گروه های متعدد کارشناسی کشورمان 
انجام شده، هرگونه احتمال و فرضیه دیگری را در این باره با قاطعیت رد کرد. او 
با بیان اینکه: تنها درخواست مشخص آقای دانیلوف از ایران، ارسال جعبه سیاه 
هواپیما برای بازخوانی به اوکراین بود و وی این موضوع را برای کشورش حیثیتی 
عنوان کرد و گفت: نظر اولیه ایران، انتقال تجهیزات تخصصی بازخوانی جعبه 

سیاه و بازخوانی آن در ایران بود که به دلیل فنی امکان آن فراهم نشد.
خسروی افزود: در توافق بین دریابان شمخانی و دانیلوف قرار شد جعبه 
ســیاه به اوکراین ارســال شــود، اما پس از بررســی دقیق کارشناســان سازمان 
هواپیمایی کشوری مشخص شد که اوکراین توانایی فنی الزم برای بازخوانی 
جعبه ســیاه را ندارد، لذا جعبه ســیاه به فرانسه ارســال و با حضور مجموعه 
کشورهای ذینفع بازخوانی شد. سخنگوی دبیرخانه  شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان گفت: انتشار اخبار غیر صحیح بر اساس برداشت اشتباه دانیلوف 
از اظهــارات صریــح دریابان شــمخانی در شــرایطی کــه دادگاه رســیدگی به 
پرونده سقوط هواپیما کار خود را آغاز کرده، می تواند ظن سفارشی بودن این 
اظهــارات بــرای ایجاد انحراف در افکار عمومــی و دامن زدن به یک جنجال 
تبلیغاتی بر پایه مطالب جعلی و ســاختگی را تقویت کند. خسروی با تأکید 
مجدد بر نظر کارشناســی و مســتند جمهوری اســالمی مبنی بر شــکل گیری 
این حادثه تلخ بر اثر خطای انسانی، فاصله گرفتن از رویکرد فنی و پیگیری 
اهداف و اغراض سیاسی در این پرونده را غیر قابل قبول و مردود اعالم کرد.

استفاده از سالح امریکایی در ترور شهید فخری زاده
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با اشــاره به 
اینکه رژیم صهیونیستی به تنهایی امکان خرابکاری یا انجام ترور در ایران را 
ندارد، اقدامات این رژیم را متکی به حمایت های امریکا دانســت و گفت که 
حادثه نطنز با استفاده از فناوری غربی اتفاق افتاد و در ترور شهید فخری زاده 
نیز از ســالح امریکایی اســتفاده شد. به گزارش برنا، شــهریار حیدری با بیان 
اینکه حادثه نطنز با همکاری رژیم صهیونیستی و برخی کشورها و با استفاده 
از تکنولوژی غرب اتفاق افتاد، اظهارکرد: رژیم صهیونیستی به تنهایی چنین 
تکنولــوژی را نــدارد، مانند حادثه ترور شــهید فخری زاده که ســالح اســتفاده 
شــده در این تــرور برای امریکا بود. او گفت: حادثه نطنز با اســتفاده از هوش 
جریان الکتریســیته اتفاق افتاد. ابعاد مختلف آن در دســت بررســی است و 
باید از ســوی نهادهای اطالعاتی و دیپلماســی مشخص شــود که چه جریان 

سازمان یافته ای دست به چنین اقدامی زده است. 
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مذاکرات وین و انتخاب ملی سیاستمداران
تمایــز قائــل شــدن میــان موضوعاتی کــه منافع 
ملی کشــور با آنها گره خورده اســت و رقابت های 
سیاســی داخلــی امری اســت که با وجــود تأکید و 
تکرار متأســفانه هنوز در فرهنگ سیاسی کشور ما 
نهادینه نشده اســت؛ از این رو است که این روزها 
در حالــی که دســتگاه دیپلماســی مذاکرات مهم 
ویــن را پیگیــری می کنــد و از حمایــت عالی ترین 
مقامات کشــور برخوردار است، شاهد آن هستیم 
کــه بــه انحــاء مختلف اصــل مذاکــره و اهــداف دیپلمات هــای کشــور در این 
مذاکرات مورد هجمه طیفی از سیاســتمداران قرار می گیرد، امری که جدید 
نیست اما تأسف برانگیز است. این مخالفت ها امتداد همان مواضعی است 
کــه در تمــام طول مذاکــرات منتهی به برجــام و پس از تصویب آن از ســوی 
جریــان سیاســی مخالف دولت مطــرح می شــد. جریانی که عالقه نداشــت 
شــعار اصلی روحانی که »می خواهیم هم چرخ اقتصاد کشــور بچرخد و هم 
چرخ سانتریفیوژها« محقق شود و به همین دلیل نه فقط مخالفت که حتی 
کارشــکنی می کرد و با طرح  اتهامات کذب علیه دولت و دستگاه دیپلماسی 
آن  تالش می کرد با خالی کردن پشــت تیم مذاکره کننده ایران کاری کند که 
مذاکرات به نتیجه نرســد و طرف خارجی همیشــه باورش این باشــد که این 

تیم مذاکره کننده فاقد هرگونه پشتوانه ملی است.
خب مقصود آنها با روی کار آمدن ترامپ محقق شد و در مقابل این 
تصــور غیــر واقعی جامعه کــه برجام می تواند همه مشــکالت اقتصادی 
کشــور را حــل کند با خــروج امریــکا از برجــام و وضع تحریم هــای جدید 
علیــه ایــران کاماًل شــرایط را بــرای حملــه مخالفان به دولت و سیاســت 
خارجــی اش فراهم کرد. این احتمال وجود داشــت که بــا تجدید حضور 
ترامــپ در کاخ ســفید شــرایط بــه همان صــورت پیش برود بــا این حال 
انتخــاب بایدن به ریاســت جمهوری ســبب شــد که امریکا دســت کم در 
مواضــع اعالمی موضع متفاوتــی اتخاذ کند. هر چند ایــن تصور که همه 
مشــکالت بــا روی کار آمدن بایدن برطرف می شــود هم تصور اشــتباهی 
بــود. اما در هر حال آنچه برای دســتگاه دیپلماســی باید اهمیت داشــته 
باشــد و حتمــاً دارد، تأمیــن منافــع ملی، تالش بــرای از میان برداشــتن 
تحریم های ظالمانه و کمک به بهبود شرایط کشور در هر شرایطی است. 
دیپلمات های ما در شرایط نامتوازن از حیث قدرت بین المللی به دنبال 
آن هســتند که در جنگ اقتصادی نابرابــر پیش روی یک ابرقدرت امتیاز 
بیشتری بگیرند و منافع بیشتری حاصل کنند و از این حیث باید گفت که 
در حال حاضر در کشور ایران امری مهم تر از این مذاکرات و تالش برای 

رفع تحریم ها وجود ندارد.
رهبــر معظم انقــالب هم در یکــی از آخرین سخنرانی هایشــان موافقت 
ضمنــی خود بــا مذاکرات را مطرح کردند، ایشــان قطعــاً در جریان جزئیات 
هستند همچنان که در جریان ریز مذاکرات برجام بودند؛ حمایت می کنند و 
البته هشدار و تذکر هم می دهند. اما برخالف  حمایت ایشان شاهد هستیم 
کــه معــدودی با تصــور اینکــه می توانند در انتخابــات پیش رو بنــای پیروزی 
خود را بر ویرانه های برجام بســازند، همچنان علیــه تالش مذاکره کنندگان 
بــرای رفع تحریم ها موضع می گیرند و از هراس آنکــه مبادا مذاکرات وین و 
نتایج آن ممکن اســت به حســاب جناح اعتدالگرا و اصالح طلب تمام شود 
و نامــزد مورد حمایت آنها رأی بیاورد، ســنگ اندازی می کننــد. فارغ از اینکه 
معتقدم این تصور اشتباه است و بدگمانی حاصل از آنچه بر سر برجام آمد 
ســبب خواهد شــد که مردم در کوتــاه مدت نتایج احتمالــی مذاکرات وین را 
در انتخاب شــان مؤثر ندانند، امیدوارم دست کم برای یک بار سیاستمداران 
همه جناح های سیاســی به این بینش برســند که در بیــرون از مرزهای ایران 
همه ما به عنوان یک هویت واحد شــناخته می شویم و بر همین قیاس باید 
نگاهی ملی به مسائل سیاست خارجی داشته باشیم، مگر آنکه تصور کنیم 

دوستان مخالف اعتقادی به دیپلماسی ندارند.
ت
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رئیس ستاد انتخابات کشور اعالم کرد:

تأیید صالحیت 90 درصد داوطلبان انتخابات شورای شهر در هیأت های اجرایی

دبیرکل کارگزاران سازندگی:

بین الریجانی و یک فرد تندرو، اصالح طلبان از الریجانی حمایت می کنند

معــاون سیاســی وزیــر کشــور و رئیــس 
ستاد انتخابات کشور از تأیید صالحیت 
9۰درصد داوطلبان انتخابات شــورای 
شــهر خبر داد و گفت: افرادی که تأیید 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  نشــده اند 
هیأت نظــارت، مراتب اعتــراض خود 

را اعالم کنند.
عــرف  جمــال  ایســنا،  به گــزارش 
برنامه هــای  و  تمهیــدات  توضیــح  بــا 
چهــار  در  کشــور  انتخابــات  ســتاد 
انتخابــات، شــوراهای اســالمی شــهر و 
روســتا، انتخابات ریاســت جمهوری و 
میاندوره ای خبرگان رهبری و مجلس 
شــورای اســالمی گفت: رویکرد اصلی 
برگــزاری  بــر  کشــور  انتخابــات  ســتاد 
در  پرشــور  و  مشــارکتی  انتخاباتــی 
کشــور اســت و در ایــن عرصــه تمامی 
تمهیدات الزم از سوی ستاد انتخابات 

اتخاذ شده است.
رکــورد  ثبــت  بــه  اشــاره  بــا  عــرف 
ثبت نام ۲۴۶ هزار و ۴۷9 نفر داوطلب 

اســالمی  شــوراهای  انتخابــات  بــرای 
روســتا بــه افزایــش محســوس حضور 
و  پرداخــت  انتخابــات  ایــن  در  زنــان 
داوطلبــان  درصــد   ۷ حــدود  گفــت: 
انتخابــات شــوراهای روســتا از بانــوان 
بودنــد که نســبت به میانگیــن ۴ الی ۵ 
درصــدی دوره هــای گذشــته، افزایش 
قابــل مالحظــه ای را نشــان می دهــد. 
او در ادامــه گفــت: بیــش از ۷۱ درصد 
از ثبت نــام کنندگان، کمتر از ۵۰ ســال 
سن دارند و این نشان دهنده استقبال 
خــوب جوانان با انگیزه اســت. معاون 
وزیر کشور همچنین گفت: در این دوره 
از ثبت نــام، حدود ۱۷ درصد و در واقع 

۴۳ هزار نفر از اهل سنت هستند.
در  کشــور  انتخابــات  ســتاد  رئیــس 
ادامــه زمــان ثبت نــام از کاندیداهــای 
انتخابات ریاست جمهوری را از تاریخ 
۲۱ اردیبهشــت و بمــدت ۵ روز اعــالم 
کــرد و افزود: با توجــه به اهمیت باالی 
انتخابات ریاســت جمهوری، ثبت نام 

انتخابات ریاســت جمهوری حضوری 
و در محــل تعییــن شــده وزارت کشــور 
طبــق  عــرف  به گفتــه  بــود.  خواهــد 
تقویــم انتخاباتی در نظر گرفته شــده، 
بعــد از طــی مراحــل ثبت نــام و تأیید 
صالحیت ها از هفتم خرداد ماه، ستاد 
انتخابات کشــور افراد تأیید شــده برای 
رقابت های ریاســت جمهوری را آگهی 
خواهــد کــرد. رئیــس ســتاد انتخابــات 
کشــور با اشاره به مســأله مهم و خطیر 

تبلیغات انتخاباتی در شرایط کرونایی 
گفت: در این خصوص تجربه برگزاری 
انتخابات در سراســر دنیا مورد بررسی 
قــرار گرفتــه و ســتاد انتخابــات وزارت 
کشــور تمامی تمهیدات الزم در جهت 
رعایــت اصول بهداشــتی را پیش بینی 
کرده است. او در این باره با بیان اینکه 
»تبلیغــات طبق قانــون از هفتم تا روز 
۲۶ خــرداد ماه خواهد بود. در گذشــته 
میتینگ هــا و همایش هــای انتخاباتی 
را داشــتیم که در این دوره یا نخواهیم 
داشــت یــا اینکــه به صــورت حداقلــی 
خواهــد بــود«، افــزود: برنامــه اصلــی 
ســتاد بــر ایــن اســت کــه تبلیغــات در 
فضــای مجــازی و رســانه ها بخصوص 

صداوسیما دنبال شود.
در  کشــور  انتخابــات  ســتاد  رئیــس 
بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
تأکید کرد: اگــر اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری تا روز ثبت نام نهایی 

نشود دیگر مالک اجرا نخواهد بود.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران 
حمایــت خــود از علــی الریجانــی برای 
انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب و 
درعین حال تأیید کرد که بین الریجانی 
و یک فرد تنــدرو، همه اصالح طلبان از 

الریجانی حمایت می کنند.
غالمحســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کرباســچی در دیدار مجــازی با اعضای 
این حزب در اســتان گلســتان در پاسخ 
به پرسشــی درباره حمایــت از نامزدی 
الریجانی برای انتخابات پیش رو، اظهار 

کــرد: ایــن مســأله دروغ  یا انحــراف در 
گفته هایم هست. در انتخابات مجلس 
دهــم، مــن در قم از آقــای الریجانی در 
برابر جناح تندرو حمایت کردم و گفتم 
کــه ما باید تا می توانیــم از جناح مقابل 
یارگیــری کنیم اما بــرای انتخابات اخیر 
حرفــی در حمایــت خــودم یا حــزب یا 

اصالحات از ایشان نزده ام.
او بــا بیــان اینکــه معتقــد بــه تــرک 
صحنه سیاســی نیســتیم، افــزود: البته 
این ســناریو وجــود دارد کــه در انتخاب 

بیــن آقــای الریجانی و یک فــرد تندرو، 
جمیع اصالح طلبان به آن ســو حرکت 
کنند. این انتخاب بر مبنای یک انتخاب 
اســت. باالخــره نیروی سیاســی باید در 
همــه صحنه هــا حضور داشــته باشــد و 
انتقــادات و اشــکاالت نبایــد جلوی این 

امر را بگیرد.
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی 
ایران در پاســخ به کســانی که می گویند 
شــرکت نکردن در انتخابــات هم راهی 
بــرای تأثیرگــذاری در انتخابات اســت، 

گفــت: بلــوغ سیاســی این اســت کــه تا 
زمان تأثیرگذاری، در انتخابات شــرکت 
همــه  کــرد:  اظهــار  کرباســچی  کنیــم. 
مدعی هســتیم برای آبادانی و توســعه 
کشــورمان می خواهیــم تــالش کنیــم، 
پس اینکه چه کســی قدرت را در دست 
می گیرد نبایــد اولویت باشــد. اولویت، 
سرنوشــت کشور اســت. پس اگر نیروی 
مــا را رد صالحیــت کردنــد هــم باید از 
انتخــاب کســانی کــه کشــور را بــه ورطه 

سقوط می کشانند، جلوگیری کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

 تغییر در زمان انتخابات میاندوره ای خبرگان 

یا مجلس نیازمند قانون است
عضــو حقوقدان شــورای نگهبان با بیان اینکه از گوشــه و کنــار تقاضاها و 
پیشــنهادهایی مبنی بــر عقب انداختن انتخابات میانــدوره ای خبرگان و 
میانــدوره ای مجلــس یــا در یک روز برگزار نشــدن این دو ارائه می شــود، 
گفــت: به طــور قطــع تغییــر در تاریــخ انتخابــات نیازمنــد تصمیمــات 
قانونگذار اســت و شــورای نگهبــان نمی تواند این تغییــرات را ایجاد کند 
ضمــن اینکه طبیعتاً درباره انتخابات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 

نمی توانیم اظهارنظری داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، محمدحسن صادقی مقدم در همایش دفاتر استانی 
نظارت و بازرسی انتخابات که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با بیان 
اینکه  آخرین هیات نظارتی برای خارج از کشور هم تدارک شد، انجام شد، 
تأکیــد کرد: بین ما و وزارت کشــور هم همکاری خوبــی در تأمین مقدمات 
انتخابــات انجام شــده اســت. او با اشــاره به بررســی صالحیت حــدود ۱6 
هزار ثبت نام کننده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: با توجه به حجم باالی ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس 
یازدهم، شرایطی به وجود آمد که باید در مدت بسیار کوتاه ۱6 هزار پرونده 
بررسی می شد و شاید اشتباهی هم رخ داده باشد؛ لذا در بررسی صالحیت 
ثبت نام کنندگان انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم، اگر احیاناً حقی از 
کسی تضییع شده باشد باید حق او را برگردانیم و از او هم پوزش بطلبیم 
و به همین دلیل در بررسی صالحیت ها همچون گذشته دقت کافی و الزم 

را انجام خواهیم داد.
ســیامک ره پیــک، قائــم مقــام دبیر و معــاون اجرایــی امــور انتخابات 
شــورای نگهبان نیز با بیان اینکه بین ما و وزارت کشــور، همکاری خوبی در 
تأمین مقدمات انتخابات انجام شــده اســت، گفت: توان انسجام بخشــی 
باالی دولت ها نشــانه قوی بودن دولت اســت، به عوان مثال اگر نقدینگی 
در کشــور ســه تا چهار برابر بودجه کشــور اســت و از مشــکالت بودجه رنج 
می بریم، یعنی انســجامی وجود ندارد؛ پول هســت، امکانات هســت، اما 

انسجامی نیست که در جهت اهداف کشور مصرف شود. 
او بــا بیــان اینکــه دولــت قــوی از قــدرت قانونــی و مشــروع خــود برای 
مقابله با نابســامانی ها و فساد استفاده می کند، افزود: اگر نظارت، نظارت 
مســتحکمی باشــد، اعتماد مردم به انتخابات بیشــتر خواهد بود، از این رو 
شورای نگهبان با توجه به وظیفه ای که در حوزه نظارت بر انتخابات دارد، 
نقش بسیار اساسی و مهمی هم از جهت ایجابی و هم جهت سلبی دارد؛ 
ایجابی یعنی همین کارهای نظارتی که در ایام انتخابات انجام می دهیم 
و در اجــزای انتخابــات تأثیر می گذاریم که در اعتمادســازی تأثیر بســیاری 
دارد و در بخش سلبی هم که اگر خدایی ناکرده کسی خواست در انتخابات 
اخاللی یا تهدیدی ایجاد کند، شورای نگهبان نقش مهمی در مقابله دارد.

ضرورت برخورد با بازشدن پای رژیم صهیونیستی در منطقه

سیدحسن خمینی: به عنوان یک کنشگر در عرصه حضور خواهم داشت

روحانی در گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد

رئیــس جمهــوری چهارشــنبه گذشــته 
در گفت و گــوی تلفنی بــا »رجب طیب 
ترکیــه،  جمهــوری  رئیــس  اردوغــان« 
با اشــاره به تحــرکات اخیــر و اقدامات 
در  صهیونیســتی  رژیــم  تروریســتی 
منطقه و همچنین تروریسم هسته ای، 
تأکید کرد: همکاری کشــورهای منطقه 
بــرای تأمیــن امنیــت و صلــح و ثبــات 
ضــروری اســت، بــاز شــدن پــای رژیم 
را  منطقــه  در  صهیونیســتی  غاصــب 
خطرناک می دانیم و برخورد جدی با 

آن ضروری و الزم است.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
حجت االســالم  جمهــوری،  ریاســت 
حســن روحانــی بــا تبریک فرارســیدن 
ماه مبــارک رمضان به دولــت و مردم 
ایــن کشــور، اظهارکرد: روابط دو کشــور 
بر پایه دوســتی و صمیمیت بنا شــده و 
توسعه همکاری های دو کشور می تواند 
به تحکیم مناســبات دوســتانه و ایفای 

نقش بهتر در منطقه کمک کند.

بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
بــرای  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
برگزاری بیســت و هشتمین کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و ترکیه در اردیبهشــت ماه سال جاری، 
از کمیســیون مشــترک به عنوان نقشه 
راه روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور 
نام برد و ابراز امیدواری کرد با برگزاری 
ارتقــای  زمینــه  نشســت،  ایــن  موفــق 
همکاری هــا در زمینــه انــرژی، حمل و 
نقــل و مبادالت تجــاری و کاالیی میان 
دو کشــور بیــش از پیــش فراهــم شــود. 
روحانــی با تأکیــد بر ضرورت اســتفاده 
از همه ظرفیت های همکاری میان دو 
کشــور برای توسعه و تعمیق مناسبات 
ظرفیت هــا  از  اســتفاده  دوجانبــه، 
و  خصوصــی  بخــش  توانمنــدی  و 
دو  در  فعــال  اقتصــادی  شــرکت های 
کشــور را بــرای تحقــق این هــدف مورد 
اشــاره قــرار داد. او همچنیــن با اشــاره 
به شــیوع گســترده موج جدید بیماری 

کوویــد ۱9 در کشــورها از جملــه ایــران 
و ترکیــه، بــر همــکاری دو کشــور بــرای 
مقابلــه با ویــروس کرونا و به اشــتراک 

گذاشــتن تجربیــات و توانمندی هــا در 
زمینــه این بیمــاری تأکید کــرد. رئیس 
جمهــوری بــا اشــاره بــه همکاری های 

تهــران – آنــکارا در زمینــه موضوعــات 
منطقــه ای و بین المللــی از جمله حل 
بحــران ســوریه از مســیر گفت و گوهای 

آستانه، بر تداوم این همکاری ها تأکید 
کــرد و گفت: همکاری ایــران و ترکیه به 
عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار منطقه 
می توانــد در حــل و فصــل مشــکالت و 

بحران های منطقه ای تأثیرگذار باشد.
رئیــس جمهــور ترکیــه نیــز در ایــن 
متقابــل  تبریــک  بــا  تلفنــی  تمــاس 
بــه  مــاه مبــارک رمضــان  فرارســیدن 
دولــت و مــردم ایــران، بــر اراده جدی 
آنــکارا بــرای توســعه و تعمیــق روابط 
دوســتانه بــا جمهــوری اســالمی ایران 
تأکیــد کــرد. رجــب طیــب اردوغــان با 
ابراز خوشــحالی از اینکه همکاری های 
دو کشــور حتی در دوره شــیوع ویروس 
کرونا نیز همچنان ادامه داشــته است، 
برگزاری نشســت کمیســیون مشــترک 
اقتصادی ایران و ترکیه در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری را نمونــه بارزی از عزم 
و اراده بــاالی دو کشــور برای توســعه و 
تعمیــق مناســبات دوجانبــه بویژه در 
حوزه های اقتصادی و تجاری دانست.

چنــد روز پس از انتشــار خبر دیدار ســید 
حســن خمینی با مقام معظم رهبری و 
ایــن توصیه که »نامــزدی او در انتخابات 
بــه صــالح نیســت و در شــرایط فعلــی 
یــادگار  نکنــد«،  ورود  عرصــه  ایــن  بــه 
امــام)ره( در دیداری با فعاالن سیاســی 
اصالح طلــب گفت که نه بــه عنوان یک 
نامــزد انتخابــات، بلکــه بــه عنــوان یک 

کنشگر در عرصه حضور خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، ســید حسن خمینی 
اعضــای  بــا  گذشــته اش  روز  دیــدار  در 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره 
ماجرای حضــور در انتخابات پیش روی 
ریاســت جمهوری بــا بیان اینکــه »اصاًل 
خــودم بنای حضور نداشــتم برای اینکه 
احساس مسئولیت نمی کردم و معتقد 
بــودم افــراد زیــادی بــرای تصــدی ایــن 
مســئولیت حضور دارند«، گفــت: »تنها 
عاملی که مــن را در تصمیم گیری مرّدد 
کــرده بــود - البتــه تصمیم هــم نگرفته 
بــودم - این بود که نکند فــردای قیامت 
پیــش خــدا، روح امام، شــهدا و آیندگان 
شرمنده شوم و بگویند یک موقعی کاری 
از شما می آمد و نکردید. یادگار امام)ره( 
درباره فرایند بررســی و احراز صالحیت 
هم اضافه کــرد: فرآیند شــورای نگهبان 
هــم خیلی برایــم مهم نبود. اگــر هم رد 

می کردند اتفاق مهمی نمی افتاد.«
او ســپس تأکید کرد: »همه نسبت به 
مملکــت، آینده، فرزندان مان و گذشــته 
تاریخی مان مســئولیت داریم؛ تلقی من 
هم این بود که شــاید بتوانیم کاری کنیم 
کــه این امر در مورد شــخص بنــده دیگر 
امکانــش فراهــم نیســت، اما نه بــه این 
معنــا که بــه عنــوان یک کنشــگر، فعال، 
توصیــه کننــده و همدل حضور نداشــته 
باشــم؛ بلکــه در عرصــه حضــور خواهم 

داشت.«
تشــریح  در  خمینــی  حســن  ســید 
وضعیت کنونی کشــور با اشاره به شرایط 
سخت معیشــت مردم، افزود: در چنین 
شرایطی طبقه متوسط ما مدام ضعیف تر 
شــعار  هــر  شــرایط  ایــن  در  و  می شــود 
پوپولیستی می تواند موج ایجاد کند و این 
امــر برای کشــور بســیار خطرناک اســت. 
او بــا بیــان اینکه حــل مســائل اقتصادی 
کشــور را در گــرو مســائل سیاســی و رفــع  
عزتمندانــه مشــکالت در حوزه سیاســت 
خارجــی می داند، افــزود: وظیفــه رئیس 
اســت.  ریــل«  دادن  »تغییــر  جمهــوری 
کار رئیــس جمهــوری صرفــاً اقتصــادی 
نیست. بلکه مدیریت همه جهات کشور 
اســت.  مگر هر رئیــس جمهوری در همه 
حوزه هــا تــوان تخصصــی دارد؟  قاعدتــاً 

او بــا همــه حوزه هــای فرهنــگ، اقتصاد، 
آشــنا  و...  پتروشــیمی  نفــت،  اجتمــاع، 
نیســت، بلکــه وظیفــه او این اســت که با 
سیاســتگذاری های کالن، ریل ها را عوض 
کند. سیدحســن خمینی ادامه داد: گاهی 
خود جامعه به هر علتی تصمیم می گیرد 
که ایستادگی کند. در این صورت کار خیلی 
راحــت اســت؛ چــون خــودش تصمیــم 
گرفته اســت.  لذا محکم می ایستد و مثل 
ســال های اول انقالب بــه صف نفت هم 
مــی رود و ماننــد دوران جنــگ در صــف 
همــه کاالها هم می ایســتد؛ در واقع چون 
احســاس  می گیــرد،  تصمیــم  خــودش 
سختی نمی کند و یا احساس سختی اش 

را تحمــل می کنــد. ولــی وقتی احســاس 
کنــد دیگران برایــش تصمیم می گیرند و 
در فرایند تصمیم گیری، تصمیم سازی و 
عمل مدخلیت ندارد، »ایِنرسی سکون« 
پدیــد می آیــد و جامعه به یــک مقاومت 

بشدت منفی روی می آورد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه آینــده ایــران و 
مردم ایــران با آینده جمهوری اســالمی 
پیوند دارد در اهمیت تصمیم و انتخاب 
مــردم، گفــت: »هرچــه مــردم  تصمیم 
بگیرند حتماً درســت است ولی در مقام 
بــه درســتی نزدیک تــر  مقایســه بســیار 
اســت از تصمیماتــی کــه ممکــن اســت 
مخالفین شــان و جریان خاصی بگیرند. 

واقعیــت این اســت کــه جریــان افراطی 
در کشــور مــا بعضــاً تصمیم های بســیار 
خطرنــاک ایدئولوژیــک می گیــرد. البته 
افــراد  ایــن  مــن معتقــد نیســتم همــه 
از  خیلــی  بلکــه  هســتند،  ایدئولوژیــک 
آنهــا کاســب هســتند ولــی بــه هــر حال 
تصمیماتــی بــا پایه هــای ایدئولوژیکــی 

می گیرند که غلط و خطرناک است.«
سید حســن خمینی با تأکید بر اینکه 
»امثــال مــا اگر گوشــت و پوســتمان هم 
بــرود نمی خواهیــم جمهــوری اســالمی 
از بیــن بــرود و هیچکــس نبایــد چنیــن 
توقعی را داشــته باشد«، گفت: اگر کسی 
روزی می خواهد به بنده اقبال کند بداند 

که مــا تا آخریــن لحظــه هیچوقت هیچ 
کاری نمی کنیــم کــه جمهوری اســالمی 
بخواهــد لطمــه ببینــد و اگــر هــم احیاناً 
کاری انجــام می دهیــم بــرای ایــن نکته 
)حفظ جمهوری اســالمی( است. لذا اگر 
فکــر کنیم یــک کار به فرایندی می رســد 
کــه نتیجــه اش تضعیــف کالن مملکت 
و جمهوری اســالمی اســت، بــه نظر من 
مصلحتــی بــر آن مترتــب نیســت. البته 
هرگــز از اصــول خود عــدول نمی کنیم و 

صالح  کشور را هم  در همین می دانیم.
وی خاطرنشــان کــرد: آینــده ایــران و 
مردم کشــورمان را هم چنــدان متفاوت 
از آینــده جمهــوری اســالمی نمی دانم. 
یعنــی معتقــدم بــه هر حــال ایــن دو با 
هــم پیونــد دارد. باالخره مــا عرق دینی، 
شــیعی و اســالمی داریــم و نمی توانیــم 
نســبت بــه تاریــخ بزرگــی هم که پشــت 

سرمان هست، بی تفاوت باشیم.
یادگار امام راحل تأکید کرد: اما به هر 
حــال وقتــی در مورد یــک تصمیم گیری 
صالح دیده نمی شود، مسئولیتی حاصل 
نخواهد شــد و در صورتی که آن تصمیم 
عملــی شــود، در آینــده مســأله ای پیش 
نرفته و مشکل مردم حل نمی شود. این 
در حالی است که قرار است آمدن امثال 

من مشکل گشا باشد.
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توضیح ظریف درباره چرایی گفت وگوی ایران با طالبان
چرایــی  دربــاره  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر  اینکــه،  اول  خبــر   
گفت وگوی ایران با طالبان و سفر آنان به تهران که در ماه های گذشته 
به یکی از موضوعات بحث برانگیز شــبکه های اجتماعی تبدیل شده 
بــود، توضیحاتــی ارائه کــرد. به گزارش ایســنا، محمدجــواد ظریف در 
نشست »رایســینیا ۲۰۲۱« در پاسخ به ســؤالی پیرامون بازدید طالبان 
از ایران گفت: ما گفت وگوهایی با طالبان داشته ایم. این گفت وگو اواًل 
به خاطــر منافــع ملی خودمان بــوده و دوماً برای این بــوده که آنان را 
متقاعــد کنیــم به صلح فراگیر در افغانســتان نیاز اســت. طالبان باید 
بخشــی از این صلح باشــند و نباید این صلح را کنترل کنند. او افزود: 
ایــران بــه طالبان القا کرد آماده اســت هرگونه نشســتی بــرای طالبان 
و دیگــر گروه هــا در افغانســتان بویــژه دولت افغانســتان مهیــا کند تا 
برای پیشــروی جهت رســیدن بــه صلــح در چارچوب قانون اساســی 

افعانستان وارد مذاکرات جدی شوند.

غبطه امارات به صنعت غنی سازی اورانیوم ایران
 خبــر دیگر اینکه، ســفیر امارات متحــده عربی در واشــنگتن از ناتوانی 
کشــورش در غنی ســازی اورانیوم ابــراز نارضایتی کرد. به گــزارش فارس، 
»یوسف العطیبه« در کنفرانسی ویدیویی با این ادعا که محدودیت زمان، 
در بــر نگرفتــن مســائل موشــکی و منطقه ای و امــکان تداوم غنی ســازی 
محدود اورانیوم از ســوی ایران، از کاســتی های برجام اســت، گفت: »چرا 
آنان باید بتوانند غنی ســازی داشــته باشــند که نهایتاً می توانــد آنان را به 
برنامه نظامی برســاند، در حالی که شرکا و متحدان شما برنامه هسته ای 
بدون غنی ســازی و بــدون فــرآوری مجدد را دارنــد؟« این مقــام اماراتی 
افزود: »فرض کنیم که به برجام بازگشــتید، چه چیزی کشورهای منطقه 
را از این کار منع می کند که به ســراغ امریکا بیایند و بگویند ما هم توافقی 

مانند آنچه ایرانی ها به دست آوردند می خواهیم؟«

ادعای عجیب یک اصولگرا: عمدًا کل کشور را 
قرمز کردند

 شــنیدیم که، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در 
اظهاراتی عجیب مدعی شــد قرمز شــدن شــرایط کرونایی در بیشــتر 
شــهرها با هدف کاســتن از میزان مشــارکت در انتخابات انجام شــده 
اســت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حمید رضا ترقــی در اظهارات 
خود مشــارکت مردم در انتخابات ۱4۰۰ را با دو مانع نارضایتی مردم 
از وضعیت معیشــتی و ادامه یافتن همه گیری کرونا مواجه دانست و 
مدعی شــد: سیاست دولت در ایام نوروز به گونه ای بود که توجهی به 
نظر کارشناســان بهداشت و درمان نکرد و دستور آزادی رفت و آمد و 
سفر را صادر کرد که به نظر یک عمدی در آن بود که کل کشور را قرمز 

بکنند و این قرمز بودن شهرها را تا انتخابات پیش ببرند.

تأکید یک اصولگرای دیگر بر رد صالحیت احمدی نژاد
 دست آخر اینکه، پس  از غالمعلی حداد عادل، این بار محمد حسن 
قدیــری ابیانه رد صالحیت محمود احمدی نژاد را قطعی دانســت. به 
گــزارش تابناک، قدیــری ابیانه با بیــان اینکه احمدی نــژاد قطعاً تأیید 
صالحیــت نخواهد شــد و هیچ چیز پشــت پــرده ای در این  میــان وجود 
نــدارد، دربــاره فعالیت های انتخاباتی اخیر احمدی نــژاد گفت: او تنها 
می خواهــد به طرفداران خود امید دهــد که من تأیید صالحیت و بعد 
رئیس جمهوری می شوم و امکانات کشور را در اختیار شما قرار می دهم 
تــا به این وســیله بتواند عــده ای را اطراف خود نگــه دارد. قدیری ابیانه 
افــزود: یکــی از دالیلی که احمدی نژاد با اینکه ســمتی نــدارد، اما افراد 
بــه او مراجعــه می کنند و او نامه به دست شــان می دهد، این اســت که 
این افراد امیدوار شــوند که اگر رئیس جمهوری شود، این نامه یا دستور 
عملی خواهد شــد و این طور با فریــب مردم می خواهد یار تعیین کند، 

لذا این موارد بیش از گذشته ماهیت اینها را نشان می دهد.

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: مــا مصمم 
هســتیم امری که رهبــر انقالب فرمودند 
یعنــی  اســت،  کشــور  راهبــردی  نیــاز  و 
»حمایــت از تولیــد« تحقــق پیــدا کنــد و 

تحقق هم پیدا خواهد کرد. 
در بیست و سومین نشست رمضانی 
رئیــس قــوه قضائیــه بــا نخبگان کشــور، 
از  تعــدادی  میزبــان  رئیســی  آیــت اهلل 
تولیدکنندگان و فعــاالن حوزه تولید بود 
تــا در جلســه »هم اندیشــی بــا اصحــاب 
تولید« به بررسی »نقش دستگاه قضایی 
در رفع موانع تولید« بپردازد. رئیس قوه 
قضائیه در این نشســت که روز پنجشنبه 
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه شــعار ســال و 
تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر 
حمایت همه جانبه از تولید گفت: تولید 
و حمایــت از آن بایــد مســأله اصلــی و 
اساسی همه بخش ها باشد و کارآفرینان 
و  اجرایــی  مدیــران  و  قانونگــذاران  و 
دســت اندرکاران امر قضا باید با قدرت، 

شجاعت و جدیت آن را پیگیری کنند.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، 
آیــت اهلل رئیســی همچنیــن حمایــت از 
تولیــد را یکی از حقوق عامــه عنوان کرد 
و گفــت: »رونق تولید و حمایــت از آن از 
محور هــای مهــم ســند تحــول قضایی و 
برنامه های امســال دســتگاه قضاست و 
همه بخش های نظارتی و قضایی مأمور 

به رفع موانع تولید هستند«.
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  او 
با اشــاره بــه تأثیــر فرآینــد قیمت گذاری 
فرآینــد  در  گفــت:  تولیــد،  حــوزه  بــر 
قیمت گذاری باید هــم از تولید حمایت 
شــود، هم باید به حقــوق مصرف کننده 
توجه داشــت و این کار نیازمند مدیریت 
دقیــق و صحیــح چرخــه تولیــد و تأمین 
تــا توزیــع و مصــرف کاالســت. آیــت اهلل 
درســت  قیمت گــذاری  افــزود:  رئیســی 
می تواند کیفیت کاال ها و بهره وری را ارتقا 
دهــد و قیمت گذاری نادرســت بویژه در 
نقاطی کــه شــبکه و کانال تعریف شــده 
بــرای توزیــع نداریــم می توانــد موجــب 

رانت و فساد شود.
او همچنیــن بر لــزوم تأمیــن امنیت 

اقتصــادی برای تولیدکنندگان تأکید کرد 
و گفت: مهم ترین کار برای تأمین امنیت 
اقتصادی در نظام تولید تثبیت مقررات 
تصمیم گیــری  تصمیم گیری هاســت.  و 
لحظــه ای و تصمیمــات متزلــزل نظــام 
تولیــد را متزلزل و مختل می کند و اجازه 
نمی دهد تولیدکننده ما با خیال آســوده 

به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.
ë  هشدار به بانک ها درباره دریافت سود

بانکی
رئیس قــوه قضائیه در بخش دیگری 
از سخنان خود به موضوع سود تسهیالت 
بانکــی بــرای اصحــاب تولیــد پرداخــت 
و بــا اشــاره بــه »رأی وحدت رویــه دیوان 
عالــی کشــور« در این زمینه، بــه بانک ها 
هشــدار داد در دریافت ســود های بانکی 

تابع مصوبه بانک مرکزی و شــورای پول 
و اعتبار باشــند. اگر هر بانکــی بخواهد با 
تشــخیص خــودش از تولیدکننــده ســود 
بگیــرد و وقتی هم نتوانســت ســودش را 
بگیــرد کارخانــه را تعطیــل کنــد، چرخه 

تولید مختل می شود.
رئیس دســتگاه قضا با تأکید بر اینکه 
هیــچ واحد تولیــدی نباید تعطیل شــود 
و هیــچ بانکــی حق نــدارد مانع فعالیت 
کارخانه ها شــود، تصریح کرد: اگر فردی 
تخلــف کــرده، بایــد تحت تعقیــب قرار 
گیــرد، اما کارخانه و کارگاه نباید مجازات 
شــود و کارگرانــش بیــکار شــوند. رئیــس 
در  خــود  همــکاران  بــه  قضــا  دســتگاه 
دادســرا ها و دادگاه هــا نیز متذکر شــد که 
بر اساس بخشــنامه ابالغی و رأی دیوان 
عالی کشــور اجازه ندارند در رسیدگی به 
دعــاوی بانک هــای دریافت کننده ســود 
بانکــی خــارج از نــرخ مصــوب ضامــن 

اجرای امر غیر قانونی شوند.
بخــش  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
دیگــری از ســخنانش بر لزوم شــفافیت 
در فعالیت هــای اقتصــادی تأکیــد کــرد 
بخش هــا  همــه  در  شــفافیت  گفــت:  و 
جلوی رانت و فســاد را می گیــرد و این از 
دغدغه هــای جــدی اســت که چنــد نفر 
دالل نتوانند با سوداگری به سرمایه های 

مردم دست اندازی کنند.

کدخدایی خبر داد

طرح اصالح قانون انتخابات هنوز تأیید نشده است
با گذشــت ماه هــا از تالش نمایندگان بــرای اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهــوری و تصویــب بــا اولویــت آن بــا وجــود تمــام مصایــب و مشــکالت 
معیشــتی کشــور، این طرح همچنان پشــت در شــورای نگهبان مانده است. 
البتــه تنها اعضای شــورا نیســتند که مجلســی ها در انتظار نظر آنان هســتند 
بلکه، هیأت عالی نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام هم باید 
در این خصوص اعالم نظر کند.  فروردین امسال و پس از آغاز به کار مجلس 
یازدهــم، طرح برگشــت خــورده اصــالح مــوادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهــوری باز هم در دســتور کار نماینــدگان قرار گرفت و آنــان با اصالحاتی 
آن را روانــه شــورای نگهبــان کردند. هرچند ســه روز پیش خبرگــزاری فارس 
در همین راســتا به نقل از »منبعی مطلع« نوشته بود که این طرح در جلسه 
شــورای نگهبــان با اصالحات صــورت گرفته تأیید خواهد شــد امــا هنوز هم 

مشخص نیست که نظر نهایی اعضای این نهاد چه خواهد بود. 
سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعالم کرد: طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات ریاســت جمهوری هنوز در شــورای نگهبان تأیید نشده 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی 
گفت: تا زمانی که نظر هیأت عالی نظارت بر حســن اجرای سیاست های 
کلی نظام مجمع تشــخیص مصلحت به شــورا نرســد ما نمی توانیم این 
طــرح را رد یــا تأیید کنیم. بــا تعلــل تصمیم گیری در مــورد طرح اصالح 
قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری و بــا توجه به شــروع فراینــد اجرایی 
انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم، بعید به نظر می رسد که این طرح 

به فرض تبدیل شدن به قانون، در این دوره از انتخابات اجرا شود.

پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه به مناسبت روز ارتش

آماده پاسخ به هر تهدید دشمن هستیم
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در پیام های جداگانه ای به فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی، 

فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش را تبریک گفتند.
به گزارش ایرنا، ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقری، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح، ارتش و سپاه را ضامن امنیت پایدار کشور و آرامش کم نظیر 
ملت ایران دانســت و تأکید کرد: آماده پاسخ قاطع به هر نوع تهدید و اقدام 
شــوم دشمنان هستیم. سرلشکر باقری، ارتش عزیز را پشتوانه ملت و منافع 
ملی و ذخیره ای کارگشــا برای پاســخ به نیازهای کشــور توصیف کرد و افزود: 
صحیفــه افتخــارات ارتش وفــادار و فــداکار در عرصه هــای گوناگــون دفاع از 
تمامیت ارضی کشــور و مشــارکت در مقابله تمام عیار با ضد انقالب مسلح 
و دیگــر میدان ها، ودیعه ای الهام بخش برای نســل های مشــتاق خدمت در 
این ســازمان است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی هم ۲۹ فروردین ماه را یــوم اهلل ظهور یک قدرت 
دفاعی انقالبی و مکتبی برای نظام و ملت ایران دانست و تأکید کرد: وحدت 
ارتش و ســپاه آرزوهای دشمن را باطل ساخته است. او تصریح کرد: ارتش و 
ســپاه دست در دست یکدیگر با هوشمندی و هوشیاری، مشت آهنین ملت 
ایــران بوده و اجــازه نخواهند داد امنیــت و آرامش کم نظیر میهن اســالمی، 

تحت تأثیر تهدیدات و القائات دشمنان خبیث و حیله گر متزلزل شود.

پررنگ شدن امیدها در وین همزمان با غنی سازی 60 درصد در تهران
دور  جدیدتریــن  سیاســی/  گــروه 
گفت و گوهــای ایــران و کشــورهای 4+۱ 
ســایه  زیــر  و  ویــن  در  پنجشــنبه  روز 
تحوالتــی برگــزار شــد کــه در صنعــت 
هســته ای ایــران در حــال وقوع اســت. 
نیــز  را  تحــوالت  ایــن  مهــم  ضربــان 
تصمیــم ایــران به آغاز غنی ســازی 6۰ 
درصــد بــه صــدا درآورد کــه در تالفی 
حملــه بــه تأسیســات هســته ای نطنــز 
رخ داد و مقام هــای اســرائیلی تلویحــاً 

مسئولیت آن را به عهده گرفتند.
اما بــا وجــود ایــن اراده و علی رغم 
تالش این رژیم و شماری از کشورهای 
عربی که حتی نمایندگان خود را برای 
هســته ای  مذاکــرات  کــردن  متوقــف 
راهی ویــن کرده اند، مقام هــای ایرانی 
فعالیت هــای  قــراردادن  ضمــن 
هســته ای در مســیر پیشــرفت و تأکیــد 
بــر ممانعــت از مذاکــره بــرای مذاکره 
بــا  گفت و گــو  مدیریــت  می کوشــند 
بــه دســت گیرنــد.  را  شــرکای برجــام 
مســیری کــه قابــل انتظار بــود بــا فراز 
و فرودهــای متعــددی مواجــه گــردد 
امــا تعهد ایــران به مذاکــرات جاری با 
هدف لغــو تحریم ها و احیــای برجام، 
نشــان می دهــد کــه دیپلماســی ایران 
فــارغ  هــم  تحــوالت  پرتنش تریــن  در 
از مدیریــت هوشــمندانه، آینده نگــر و 
قابــل دفاع نیســت. این چنیــن بود که 
همزمــان با اعــالم علی اکبــر صالحی، 
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی مبنی بر 
عملیاتی شدن غنی سازی 6۰ درصد و 
به دســت آمدن محصول حاصل از آن 
در بامــداد جمعــه، خبرهــا از برگزاری 
ســازنده نشســت کمیســیون مشــترک 
برجــام در ویــن و ادامــه نشســت های 
کارشناســی هــم حکایــت می کنــد. دو 
رویــدادی کــه نشــان می دهــد در نزاع 
خودســاخته ای کــه رژیــم اســرائیل بــا 
همراهــی برخــی از کشــورهای منطقه 
بر ســر برجام رقم زده اند، چه با سالح 
جنــگ پنهــان در منطقه و چه بــا ابزار 
البــی بــا کشــورهای تأثیرگــذار در روند 
مذاکــره بــا ایــران، چیزی جز شکســت 

نخواهند یافت.
ë  صالحــی: غنی ســازی در هر ســطحی

امکان پذیر است
همزمان با رایزنی های دیپلماتیک 
در ویــن، رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
ایران روز گذشــته خبــر داد که تصمیم 
بــه غنی ســازی 6۰ درصــد، ۲ روز پــس 
از اعــالم به آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی عملیاتی شــده و در ســاعت 4۰ 
دقیقه بامــداد روز جمعه محصول ۶۰ 
درصد به دســت آمده است. علی اکبر 
صالحی ضمن تأیید دستیابی ایران به 
اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی شــده گفت: 
»نیمه شــب پنجشــنبه بــه اورانیوم ۶۰ 
درصــد رســیدیم و االن حدود ۹ گرم از 
آن را در اختیار داریم«. صالحی با بیان 
اینکه هــم ۶۰ درصد تولیــد می کنیم و 

با یــک تزریق همزمان هــم ۲۰ درصد 
تولیــد می کنیــم، افــزود: »ایــن نشــان 
از آمادگــی ســازمان انــرژی اتمی دارد 
کــه وقتــی دســتوری از ســوی مقامــات 
مســئول می رســد، این آمادگی را دارد 
که آن دستور را به فوریت انجام دهد«. 
رئیس ســازمان انرژی اتمی با تصریح 
اینکــه اورانیــوم ۶۰ درصــد کاربردهای 
کاربردهــای  از  یکــی  و  دارد  متفاوتــی 
آن برای تولید رادیودارو اســت، افزود: 
»فعاًل محصول غنی ســازی ۶۰ درصد 
حدود ۹ گرم در ســاعت اســت، ولی با 
بهینه ســازی ایــن میزان را بــه 5۰ گرم 
می رســانیم و در عــوض ۲۰ درصــد را 

هم تولید می کنیم«.
بــا  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
یادآوری اینکه اینک غنی ســازی در هر 
ســطحی امکان پذیر اســت، بــه حادثه 
اخیــر نطنز اشــاره کــرد و گفــت: »بعد 
از خرابــکاری نطنــز هیــچ آلودگــی ای 
در آن محل نیســت.« وی افــزود: »اگر 
آلودگی بود نمی گذاشــتیم عزیزانمان 
در آن محیــط کار کننــد و بازرســان از 
محــل بازرســی نمی کردنــد«. معــاون 
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه 
هیــچ لحظــه ای غنی ســازی در نطنــز 
قطع نشــد و غنی ســازی با قــوت ادامه 
می یابد، افزود: »ما در یکی از ســالن ها 
مشــکل پیــدا کردیــم، ولی ســالن های 
متعــددی داریم و غنی ســازی با قوت 
همچنــان جلــو مــی رود. در ســالنی که 
یک ســری ماشــین های IR۱ داشــتیم، 
قطعــی بــرق رخ داد کــه بــرق اصلــی 
وصل می شــود و برق استندبای ظرف 
یکــی دو روز آینــده وصــل می شــود و 
االن بــا بــرق اضطــراری ماشــین ها را 
چــک کرده و آنهایی کــه از کار افتاده را 
جایگزین می کنیم«. صالحی با اشــاره 
به فضاســازی ها پیرامون ســایت نطنز 
بعد از حادثه اخیر هم گفت: »ســایت 
نطنز همچنان پابرجاســت و همچنان 
با قوت جلو می رود و یکی از شیوه های 

بازدارندگی آمادگی است«.
ë  بــه پاســخی  درصــد   60 غنی ســازی 

عوامفریبان
آغــاز  ایرانــی  بلندپایــه  مقام هــای 
غنی ســازی 6۰ درصــد ایران را نشــانه 
روشنی از مسیر رو به پیشرفت صنعت 
هســته ای به رغم مانع تراشی دشمنان 
دانســتند. در همین چارچوب محمود 
واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهوری 
ایران با اشاره به این رویداد در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: »آغاز غنی ســازی 
۶۰ درصــدی اورانیــوم بــرای مصــارف 
صلح آمیز، نشــانه روشــنی از پیشرفت 
و توانمندی های کشــور و پیام صریحی 
بــه بدخواهان ایــن مرزوبوم اســت که 
بدانند، فناوری هسته ای صلح آمیز در 
ایــران بومی شــده و ایــن یعنی حرکت 
کشــور بــا ترور دانشــمندان هســته ای و 
خرابــکاری در مراکز هســته ای متوقف 

نمی شــود«. واعظــی تأکید کــرد: »این 
پاســخی  همچنیــن  میمــون  اتفــاق 
اســت بــه همــه افــرادی کــه در چنــد 
سال گذشــته برای عوامفریبی همواره 
کشــور  هســته ای  صنعــت  می گفتنــد، 
بعد از توافقنامه برجام تعطیل شــده 
اســت در حالــی کــه دولت بارهــا گفته 
است و می گوید، برجام مانع پیشرفت 
نخواهــد  و  نشــده  هســته ای  صنعــت 
شــد«. محمــد باقــر قالیبــاف، رئیــس 
مجلس هم آغاز غنی سازی 6۰ درصد 
را اقدامــی بــرای خنثــی کــردن توطئه 

دشمنان دانست.
ë  فهرســت شــدن تحریم هایی که باید

لغو شود
اقدامــات  گرفتــن  شــتاب  به رغــم 
ایران در مسیر صنعت هسته ای کشور، 
مذاکــرات هســته ای در ویــن بــا پیــچ و 
خــم و فراز و فرودهای قابل پیش بینی 
در جریــان اســت. نماینــدگان ایــران و 
۱+4 روز گذشــته در حالــی کــه »رابرت 
محلــی  در  امریــکا  نماینــده  مالــی«، 
نزدیــک مذاکــرات حضــور یافتــه بود، 
دور هــم جمع شــدند و در نشســتی که 
۲ ســاعت به درازا کشید به جمع بندی 
موضوعــات جــاری پرداختنــد. بعد از 
این نشســت مقرر شــد که نشست های 
دو گروه کارشناســی که از هفته گذشته 
به طــور مــوازی بــه منظــور رایزنی های 

فنی در دو حوزه رفع تحریم و مســائل 
هســته ای آغــاز بــه کار کرده انــد، ادامه 
یابــد. نتایج نشســت های ایــن دو گروه 
کارشناســی در حــوزه جنبه هــای فنــی 
مربــوط بــه رفــع تحریم هــا و مســائل 
هســته ای، به کمیسیون مشترک اعالم 

می شود.
عبــاس عراقچــی،  ســید  گفتــه  بــه 
ایــران  کننــده  مذاکــره  هیــأت  رئیــس 
همــه  پنجشــنبه  روز  نشســت  از  بعــد 
و  جــدی  کار  وارد  کــه  داشــتند  توافــق 
عملی شــوند و مجموعــه تحریم هایی 
و مجموعــه  بــردارد  بایــد  امریــکا  کــه 
اقداماتــی کــه ایــران باید انجــام دهد، 
لیســت شود و توافق درباره آن صورت 

بگیرد و اجرایی شود.
بــا خبرگــزاری صــدا  کــه  عراقچــی 
جلســه  می کــرد،  گفت و گــو  ســیما  و 
اخیــر را بــه دلیــل مشــکالت موجود و 
حادثــه نطنــز بســیار جــدی و چالشــی 
و متأثــر از ایــن رویــداد توصیــف کــرد. 
او بــا تأکید بــر اینکه ایــران از مذاکرات 
فرسایشی دوری می کند، یادآور شد که 
»لیست ها در حال آماده شدن است و 
موضع ما این اســت که همه تحریم ها 
باید برداشته شــود و فهرستی که تهیه 
می شود کامل و شامل باشد. قرار است 
گروه های کاری کار خودشان را جدی تر 
جلوتــر ببرنــد. همــه کشــورها از جمله 

سه کشور اروپایی این توافق را دارند که 
در مرحله ای هستیم که دیگر نیازی به 
بحث های کلی وجود ندارد و باید وارد 
کار شــد و لیست ها را تهیه و نهایی کرد 
و بعد درباره اختالفات صحبت کرد تا 

لیست نهایی تهیه شود«.
کشــورمان  ارشــد  دیپلمــات  ایــن 
همچنین تعیین مرحله راستی آزمایی 
را بعد از مشــخص شدن فهرست لغو 
تحریم هــا نیازمند مذاکــرات مفصل و 
جداگانه دیگــر دانســت. رئیس هیأت 
ایرانــی بــا بیــان اینکــه اگــر امیــدوار به 
ثمر نشســتن مذاکرات نبودیم االن در 
وین حضور نداشــتیم، درباره نشســت 
برجــام  مشــترک  کمیســیون  بعــدی 
نیــز گفــت: »گروه هــای کاری کارشــان 
را االن شــروع می کننــد و هــر زمــان که 
الزم باشد نشســت کمیسیون مشترک 
برگزار شــود تا کمکی بــه کار کارگروه ها 
باشد و بخواهد گزارشات آنها را بشنود 
و راهگشــایی کنــد، ما ایــن کار را انجام 
می دهیــم. همه در وین حضــور دارند 
و در صــورت اقتضــا جلســه را تشــکیل 
خواهیم داد. اگرنه وقتی کار کارگروه ها 
تمــام شــود و بــه پیشــرفتی برســند ما 
جلســه را برگــزار می کنیــم و گــزارش 
کارگروه ها را استماع می کنیم«. وی در 
نهایــت تصریح کــرد: »فکر می کنم در 

مسیر خوبی قرار داریم«.

ë البی پنهان اعراب در وین
گفتنی اســت رایزنی هــای برجامی 
در وین زیر ســایه مانع تراشی آن دسته 
از کشــورهایی انجام می شود که نگران 
تحریم هــای  لغــو  و  امریــکا  بازگشــت 
بر اســاس  چــه  هســتند.  ایرانــی  ضــد 
شــنیده ها از ویــن نمایندگان شــماری 
از کشــورهای عربــی که مخالــف توافق 
هســته ای هســتند، به طــور مجــزا و در 
قالب یک تشــکل عربی در وین حاضر 
شــده اند و با مســئوالن ۱+4 و امریکا در 
حال رایزنی برای جلوگیری از پیشــبرد 
گفت و گوهــا هســتند. اقدامی که یادآور 
ســفر مخفیانــه ســعود الفیصــل، وزیر 
خارجــه وقــت عربســتان بــه ویــن در 
آســتانه حاصــل شــدن برجام بــود که 
بــرای ســنگ اندازی و بــا امریکایی هــا 
ایــن  بــه  کــرد،  مالقــات  اروپایی هــا  و 
تجمعــات  افزایــش  بایــد  تالش هــا 
در  ایرانــی  ضــد  گروه هــای  اعتراضــی 
کــه در  افــزود  را هــم  ویــن  از  نقاطــی 
مقابــل هتل محل برگزاری مذاکرات و 
در اعتراض بــه گفت و گوها مبادرت به 

برگزاری تجمع کرده اند.
ë  ســرعت بــر  چیــن  و  روســیه  تأکیــد 

بخشیدن به مذاکرات
نماینــده  اولیانــوف«،  »میخاییــل 
روز  نشســت  ویــن،  در  روســیه  دائــم 
پنجشــنبه کمیســیون مشــترک برجام 
»اولیانــوف«  کــرد.  ارزیابــی  مثبــت  را 
در پیامــی توئیتــری اعالم کــرد که این 
نشســت بــا چند دیــدار غیررســمی در 
در  جملــه  از  چارچوب هــای مختلــف 
ســطح کارشناســان، ادامه پیدا خواهد 
کرد. فضای کلی مثبت اســت. اگر الزم 
باشد کمیسیون دوباره برگزار می شود.

در  چیــن  نماینــده  گان«،  »وانــگ 
کمیســیون مشــترک برجام هم پس از 
اتمام نشســت روز پنجشــنبه با اشــاره 
به حادثــه اخیر در نطنز توصیه کرد که 
مذاکــرات احیای برجام باید ســریع تر 
دنبال شــوند. او گفت: »فکــر می کنیم 
تقویــت  را  مــا  اعتقــاد  ایــن تحــوالت، 
کــرد که آنچــه اکنون به عنــوان اولویتی 
مهــم مــورد نیــاز اســت، این اســت که 
از عوامــل مخــرب فاصلــه گرفتــه و در 
اینجــا مذاکرات را بخصــوص با تمرکز 
کامــل بــر لغــو تحریم هــا، بــا ســرعت 
بیشــتری دنبال کنیم«. ایــن دیپلمات 
چینی افزود: »معتقدم در حال حاضر 
بســیار  هســته ای  کارگــروه  پیشــرفت 
بیشتر از کارگروه لغو تحریم ها است«.

جلسه مشترک رئیس هیأت ایرانی 
با رؤســای سه هیأت ســه کشور آلمان، 
انگلیــس و فرانســه، دیــدار با»انریکــه 
مــورا« معاون دبیرکل ســرویس اقدام 
همچنیــن  و  اروپــا  اتحادیــه  خارجــی 
بــا  عراقچــی  جداگانــه  هــای  رایزنــی 
هیأت هــای روســی و چینــی از جملــه 
روز  مذاکــرات  در  مهــم  برنامه هــای 

گذشته بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی دستیابی ایران به اورانیوم غنی شده 60 درصد را تأیید کرد

ظریف: مخالفان آرزوی تأخیر در اجرای برجام را کنار بگذارند/ عراقچی: در مسیر خوبی قرار داریم

ش
ــر

بــ

وزیــر امــور خارجــه ایــران هــم همزمــان بــا تحــوالت 
دیپلماتیک در وین در متنی که در صفحه اینســتاگرام 
خود منتشــر کرد، یادآور شــد که بنا بــه توصیه رهبری، 
مذاکره کننــدگان از مذاکــرات فرســاینده ممانعــت به 
عمــل خواهنــد آورد. محمدجواد ظریف در بخشــی از 
پیام خــود با بیان اینکــه یادآوری دیــروز مقام معظم 
رهبــری بــه مذاکره کنندگان بــرای بــاور از اعماق جان 
بــه »َحســُبَنا اهلل َو ِنعَم الَوکیل« یک بــار دیگر همچون 
مقاطع دشــوار قبلی، امیدها را زنــده و گام ها را قوی تر 
کــرد، افــزود: »توصیه رهبری بــه امتنــاع از »مذاکرات 
فرســاینده« همواره چــراغ راه ما بوده اســت. »مذاکره 

بــرای مذاکــره« را تجربــه ای ناموفــق می دانســتیم و 
تنها برای دســتیابی به اهداف ملی مذاکره کرده ایم«. 
ظریف با بیان اینکه همان طور که در چهار سال گذشته، 
مذاکــره   منتهی به گرفتن عکس یادگاری را نپذیرفتیم 
و امــروز نیــز از مذاکره بــرای مذاکره، بــا جدیت امتناع 
خواهیــم کرد، تصریــح کرد: »فروتنانــه تقاضا می کنم 
مخالفــان دریابنــد کــه زمــان و مــدت مذاکــره را تنهــا 
منافع ملــی تعیین می کند و نه فرصت های تبلیغاتی 
و مبــارزات انتخاباتی«. او از مخالفان برجام خواســت 
که آرزوی فرســایندگی مذاکرات، تعویق گره گشــایی از 

تحریم و تأخیر در احیای برجام را کنار بگذارند.

درخواست ظریف از مخالفان برجام

رئیس قوه قضائیه:

شفافیت در همه بخش ها جلوی رانت و فساد را می گیرد
تشکیک در حد نصاب تصمیم گیری کمیسیون قضایی

صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف 
رئیس جمهوری منتشر شود

غالمرضــا نوری قزلجه، ســخنگوی فراکســیون مســتقلین والیی مجلــس با بیان 
اینکــه در موضــوع حد نصاب در رأی گیری کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
برای تصمیم گیری درباره ارائه گزارش اســتنکاف رئیس جمهوری به قوه قضائیه 
تشکیک وجود دارد، تأکید کرد که این کمیسیون باید صورتجلسه خود را منتشر کند.

به تازگی نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضائیه 
دربــاره آنچه اســتنکاف رئیــس جمهوری از ابــالغ ۱۳ مصوبه مجلــس خواندند، 
بحث هــای زیادی را برانگیختند. حقوقدانان تأکید کردند وقتی رویه قانونی برای 
ابــالغ قوانین وجــود دارد و رئیس مجلس می تواند قوانین را ابالغ کند، شــکایت 
بــه قوه قضائیه محلــی از اعراب ندارد. ضمــن اینکه قانون خــودداری از »اجرای 
قوانیــن« متفــاوت از »ابالغ نکــردن« قوانین اســت. این تأکید درحالی اســت که 
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری هم تأکید کرد از ۱۳ مورد 
ادعایــی مجلس، ۳ فقره  از قوانین ابالغ نشــده مربــوط به مجلس نهم و ۷ فقره 
مربــوط بــه مجلس دهم بود و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم اســت. 
امیری همچنین گفت برخالف آیین نامه مجلس، هنگام رأی گیری برای ارســال 

این شکایت به قوه قضائیه، اجازه توضیح به او در صحن علنی داده نشده است.
حاال در تحولی تازه، غالمرضا نوری قزلجه، ســخنگوی فراکسیون مستقلین 
والیــی مجلــس یازدهــم در گفت و گــو بــا ایرنــا، اساســاً در فرایند رأی گیــری این 
گزارش در کمیســیون تشــکیک کــرد. او با بیــان اینکه طبق قانون اساســی دوره 
مجلس چهارساله است و ورود یک دوره مجلس به دوره های قبل مجاز نیست 
و طرح ها و لوایح معوق در دستور کار قرار نمی گیرد مگر اینکه در شورای نگهبان 
مانده باشــد، افزود: برخوردهای این چنینی با رئیس جمهوری سیاســی اســت. 
کمیســیون حقوقی و قضایــی باید در این زمینه ها روشــنگری کند، همچنین در 
موضــوع حد نصاب کمیســیون حقوقی و قضایی برای اتخــاذ این تصمیم هم 
تشــکیک وجود دارد و باید صورتجلســه این کمیســیون منتشــر شود. سخنگوی 
فراکســیون مســتقلین والیی مجلس تأکید کرد: طرح این گونه موضوعات برای 
رئیــس جمهوری اهمیــت ندارد و دولت در حــد توان خود در حال اداره کشــور 

است و این اقدام نمی تواند مانع کار رئیس جمهوری و دولت شود.
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لس آنجلس تایمز)امریکا(دو
تحریم هــای  کــرد  اعــام  بایــدن«  »جــو 
دولتش علیه شرکت ها و اشخاص روسی، 
خللی در سیاســت امریکا بــرای برقراری 
روابــط با مســکو ایجاد نخواهد کــرد و این 
تحریم ها پاســخی به مداخات روســیه و 
همچنیــن هک گســترده شــبکه رایانه ای 
امریکا بــوده: »به روابط تمایــل داریم اما 
اگر روس ها منافع مشترک را به مخاطره 

بیندازند پاسخ می دهیم.«

فولها دی سائوپائولو)برزیل(
دادگاه عالــی فــدرال برزیــل بــا لغو همه 
محکومیت هــای »لــوال داســیلوا« رئیس 
امــکان  کشــور،  ایــن  ســابق  جمهــوری 
را   2022 انتخابــات  در  او  کاندیداتــوری 
فراهم آورد. این رأی با موافقت 8 قاضی و 
مخالفت سه تن صادر شد. داسیلوای 75 
ساله به خاطر اتهامات فســاد و پولشویی 
محکوم شده بود. گمانه زنی ها از شانس 

باالی او در انتخابات حکایت دارد.

نافتمپوریکی)یونان(
درگیــری لفظــی وزاری خارجــه ترکیــه و 
یونــان در نشســت خبــری مشــترک در 
آنکارا، به ســوژه داغ رسانه ها بدل شد. در 
این نشســت اظهارات »نیکــو دندیاس«، 
وزیــر خارجه یونــان دربــاره نقض قلمرو 
کشــورش در آب هــای مدیترانــه توســط 
ترکیــه بــا واکنش شــدید »مولــود چاوش 
اوغلــو« همتــای ترکیــه ای اش روبــه رو و 

باعث درگیری لفظی آنها شد.
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تالش مخالفان »مادورو« برای راهبرد جدید
در چند ماه بعدی، وضعیت اقتصادی ونزوئا بدتر شــد. این وضعیت 
در واقع ادامه روند کاهشــی رشــد اقتصادی آن کشور در 20  سال اخیر و 
در دوران حاکمیت چاوز و مادورو بود. رئیس کمیته بین المللی صلیب 
ســرخ بعد از بازدیدی که از ونزوئا داشت به من گفت که تا قبل از سفر 
به کره شــمالی، هیچ بیمارستانی را در وضعیت مشابه بیمارستان های 
ونزوئــا ندیده بــود. مذاکرات بین مخالفان و مقام هــای کلیدی رژیم از 
ســرگرفته شــد. روند پیشــرفت مذاکرات متغیــر بود و هــر از گاهی برای 

مدتی طوالنی مسکوت می ماند. 
مخالفــان تاش می کردند بعد از شکســت 30 آوریــل، راهبرد جدیدی 
را پیــدا کننــد که نســبتاً موفقیت آمیز باشــد؛ یکــی از رویکردهــای بالقوه 
جــذاب در این زمینه می توانســت دامــن زدن به اختافــات و رقابت ها 
در درون رژیم برای ســرنگون کردن مادورو باشد، اگر مقام های رژیم به 
جان هم می افتادند و این باعث برکناری مادورو از قدرت می شد، حتی 
اگر ســاختار رژیم ســر جای خــود می ماند، می توانســت باعث بی ثباتی 
و تشــدید درگیری های داخلی شــود و مجال بیشــتری را بــرای مخالفان 
فراهــم آورد تــا اقــدام کننــد. جامعــه امریکایی هــای ونزوئایــی تبار در 
فلوریدا که از شکســت مخالفان دلســرد شده بودند، بار دیگر به سرعت 
در پشــت گروه های مخالف قــرار گرفتند و این بــه دلیل ضرورت نجات 
جــان دوســتان و خانواده هایشــان در داخــل ونزوئا بود کــه در معرض 

اقدامات سرکوبگرانه رژیم قرار داشتند. 
سیاستمداران امریکایی از ترامپ گرفته تا رده های پایین تر، به این درک 
رســیدند کــه رأی دهنــدگان ونزوئایی تبــار – اگر نگوییــم امریکایی های 
کوبایــی تبــار یــا نیکاراگوئــی تبار – کــه در ایالــت فلوریدا و ســایر مناطق 
امریکا نقش مهمی را ایفا می کنند، در انتخابات بعدی بر اساس میزان 

حمایت نامزدها از مخالفان دولت ونزوئا، قضاوت خواهند کرد.

پارادوکس های عجیب حافظ اسد
برگه سیاســی که حافظ اســد پخش کرد، به اختصار از اهمیت بنا نهادن 
»همبســتگی عربی« و خطرات منزوی کردن ســوریه ســخن می گفت که 
می تواند منجر به شکســت دوباره کشــور شود؛ و اینکه رهبری می بایست 
برای بهبود وضعیت اقتصادی با هدف فراهم شــدن امکان ایســتادگی 
در برابــر طمع هــای »اســرائیل«، اقــدام کنــد. از جملــه پارادوکس هــای 
عجیــب کــه موجب شــگفتی بســیاری شــد، ایــن بود کــه طرح هــای غیر 
واقع گرایانــه در حــزب از یک ســو و عــدم موفقیت گروه های فلســطینی 
در درگیــری غیرمســئوالنه با »ملک حســین« از ســوی دیگــر، مأموریت 
»حافظ اســد« در حذف دشمنان سیاسی اش را بدون سر و صدای قابل 
ذکر، تســهیل کرد. به نحوی که »صاح جدید«، قوی ترین شخص کشور 
و برخــی رفقــای او آنچنان راحت، زندانی شــدند که تــا هفته ها بعد نیز 
قابــل باور نبــود. ضمن اینکه با وجود پیچیدگی هــای داخلی و خارجی و 
تحــوالت آن، حتــی یک قطره خون بــه زمین ریخته نشــد. تنها برخی از 
اعضای »حزب بعث« در مقابل مقر رهبری شــاخه »دمشــق« حزب در 
میدان »السبع بحرات« در فردای روز دستگیری ها تجمع کرده و نسبت 
بــه آن اعتــراض کردنــد، اما تعداد آنهــا از چند صد نفر بیشــتر نبود و به 

چند هزار نفر نمی رسید.
تظاهرکننــدگان تــا ظهــر آن روز در همانجــا ماندنــد و ســپس بــه آرامی 
متفــرق شــدند و طبیعتاً مــردم پایتخــت و افکار عمومی »ســوریه« نیز، 

چیزی از اعتراض آنها نفهمیدند.

پایان »کاستروها« در کوبا
بنفشــه غالمــی/ »رائــول کاســترو«، آخرین 
بازمانــده از نســل انقابیــون کوبا کــه هرگز 
نتوانست از ســایه برادرش، »فیدل« خارج 
شــود، قصد دارد در نشست سه روزه حزب 
کمونیســت ایــن کشــور، از عرصه سیاســی 
هاوانــا خداحافظــی کند و بــه حاکمیت 62 
ســاله »کاســتروها« پایــان داده و کوبــا را به 

نسل جوان بسپارد.
به گــزارش خبرگزاری »آسوشــیتدپرس«، 
»رائــول کاســترو« کــه در نشســت ســال 2016 
اعــام کــرده بــود، قصــد دارد در هشــتمین 
نشســت کنگره از دبیرکلی حزب کمونیست 
اســتعفا دهــد، ســال 2018 اولیــن گام را بــه 
ایــن منظور برداشــت و بــا اعــام اینکه دیگر 
نمی خواهــد رئیــس جمهــوری کوبــا باشــد، 
زمینه را فراهم کرد تا پارلمان، کرسی ریاست 
جمهوری را به »میگل دیاز کانل« بســپارد. او 
اکنون نیز در نشست سه روزه حزب کمونیست 
کوبا قصد دارد، دومین و آخرین گام را در این 
خصوص بردارد و از ریاست حزب کمونیست 
کنار برود تا همانطور که پیشتر در مصاحبه ای 
گفتــه بود، بنشــیند و به نوه هایــش نگاه کند و 
کتاب بخواند. اما این گام نهایی، مردم کوبا را 
که از ســال 1959 »کاستروها« را حاکم مطلق 
خود می دیدند وحشــت زده کرده است. آنها 
نگــران آینــده خــود و کشورشــان هســتند که 
چندین دهه است توســط امریکا در انزوا نگه 

داشته شده است.
بــه گــزارش »ان بی ســی نیــوز«، »رائول 
کاســترو« در حالی بازنشســته می شــود که 

کوبــا به عنــوان یکــی از آخریــن کشــورهای 
کمونیســت جهان، بــا چالش هــای زیادی 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. اقتصــاد این 
کشور ســال 2020 به دلیل پاندمی کرونا، 11 
درصد کوچک تر شــد. تحریم هــای امریکا 
علیــه ایــن کشــور نیــز کــه در دوره »باراک 
اوبامــا« امیــد بــه حــذف آنهــا می رفــت، 
توســط »دونالد ترامپ« ســخت تر شدند. 
دولت نیــز فاقد ارز الزم بــرای واردات غذا 
و واکســن کرونــا اســت. همــه اینهــا باعث 
شــده برخی خانواده های کوبایی فقیرتر از 
قبل شــده و کمربندها را محکم تر ببندند. 
هرچنــد تلفــات کوبــا در پاندمــی کووید19 
نســبت بــه ســایر کشــورها انــدک اســت، 
امــا بــه هــر حــال کرونا نیــز یکــی از عوامل 
نگران کننده برای مردم کوبا است. با توجه 
به مجموع این مســائل کــه باعث افزایش 
نارضایتــی عمومــی هــم هســت، می توان 
براحتی گفت، کوبا در یکی از ســخت ترین 
برهه هــای تاریخی خود قرار گرفته اســت. 
در واقع شرایطی که امروز کوبایی ها تحمل 
می کننــد، تنهــا تا حدودی مشــابه شــرایط 
این کشــور در دهه 1990 و بعد از فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شــوروی اســت. امــا این دو 
دوره یــک تفــاوت برجســته بــا هــم دارند. 
تحــت   1990 دهــه  مصائــب  و  ســختی ها 
حاکمیت »فیدل کاســترو« که از کاریزمایی 
فوق العــاده برخــوردار بــود، باعــث شــد، 
مردم بیش از قبل با یکدیگر متحد شــده و 
به نبرد با مشــکات بروند. امــا اکنون، کوبا 

در فقــدان »فیدل«، فاقد اتحاد و انســجام 
پیشین است.

بــا ایــن حــال کارشناســان و تحلیلگران 
دربــاره کوبــای بــدون کاســتروها نظرهــای 
متفاوتــی دارنــد. »ویلیام لئو گراند« اســتاد 
دانشــگاه امریکایــی در کوبا، معتقد اســت: 
حــزب  ریاســت  از  رائــول  »کناره گیــری 
کمونیست، دســت دیاز کانل را برای انجام 
اصاحاتی که خیلی پیش از این باید انجام 
می شــد، باز می گذارد.« اشاره او به طرحی 
اســت که »دیاز کانل« ســه مــاه پیش امضا 
کــرد. ایــن طرح کــه پیــش از ایــن در کنگره 
ارائه شــده بود، سیســتم ارز دوگانــه در این 
کشور را یکپارچه می کند. در نقطه مقابل او 
»آلینا لوپز«، مــورخ کوبایی می گوید: »آنها 
هرگز نمی تواننــد یک تغییر واقعی در کوبا 
ایجاد کنند، زیرا هر تغییری مستلزم انتقاد 
از خویــش اســت.« و البتــه بیلبوردهایی که 

این روزهــا در هاوانا در نزدیکی مقر برپایی 
کنگره حزب کمونیست به چشم می خورد 
و بر آنها بــا رنگ قرمز کلمه »تداوم« دیده 
می شود نیز گویای همین امر است و نشان 
می دهــد، هر تغییــری در کوبــا، محکوم به 

کندی حرکت است.
در ایــن میــان برخــی هــم معتقدنــد، 
سخت بتوان کوبا را فارغ از »کاستروها« دید 
و حتی با بازنشســتگی »رائــول« هم انتظار 
مــی رود او همچنــان بــا نفوذتریــن فــرد در 
کوبا باقی بماند. بــه گزارش »فرانس 24«، 
»کارلــوس آلــزوگارای«، دیپلمات پیشــین 
کوبایــی می گویــد: »حتــی فکر اینکــه رائول 
کاســترو از زندگــی سیاســی دســت بکشــد 
هم دشــوار اســت. او همیشــه خواهــد بود. 
همانطــور کــه وقتی دنگ شــیائو پینــگ، از 
سیاســت چین کنار رفت، همچنان حضور 

زنده داشت و حرف آخر را می زد.«
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شواهد تازه از افزایش خشونت در امریکا
گــروه جهان/ انتشــار تصاویر ویدیویی قتل یک نوجوان 13 ســاله 
اسپانیایی به دست پلیس سفیدپوست امریکا آن هم در روزهایی 
کــه محاکمه قاتل یونیفورم پوش »جورج فلوید« سیاهپوســت با 
اما و اگرهایی همراه است، پلیس امریکا را در برابر بحران تازه ای 

قرار داده است.
بــه گــزارش فرانس پــرس، در این تصاویر که پــس از 10 روز از 
این واقعه و گسترش اعتراضات در شیکاگو با درخواست شهردار 
منطقه منتشــر شــده اســت، بــه رغم ادعای افســر سفیدپوســت 
خاطــی، »آدام تولــدو«ی 13 ســاله در لحظــه شــلیک پلیــس 
اســلحه ای در دســت نداشــته و حالت تســلیم داشــته است. این 
افشــاگری در حالــی انجام شــده که به رغم گذشــت حــدود یک 
ســال از اعتراضات گســترده علیه خشــونت پلیس امریکا، کشتار 
غیرســفیدها همچنان ادامه دارد و آخریــن مورد آن نیز چند روز 
قبل در مینیاپولیس و با شــلیک به یک جوان سیاهپوست به نام 

»داونت رایت« رخ داد.
اما کشتار غیرسفیدها به دست پلیس تنها یک بعد خشونت 
در امریکا اســت زیرا در شرایطی که در چند هفته گذشته شماری 
از مــردم ایــن کشــور بــه دلیــل آزادی ســاح، در تیراندازی هــای 
متفــاوت جــان خــود را از دســت داده اند، شــامگاه پنجشــنبه نیز 
ضاربی ناشــناس با حمله به ساختمان شرکت پست فدکس در 
نزدیکــی فرودگاه بین المللــی ایندیاناپولیس، مــردم را به گلوله 
بســت و پــس از قتــل دســت کم 8 تن و مجــروح کــردن 7 تن، با 

گلوله ای به زندگی اش پایان داد.
به گزارش »الجزیره«، پلیس حال یکی از مصدومان را وخیم 
اعام کرده است. هنوز هویت ضارب مشخص نیست اما با توجه 
بــه خودکشــی او در صحنه جنایت، پلیس معتقد اســت خطری 

شهروندان را تهدید نمی کند.
به گفته برخی از شاهدان با توجه به اینکه طبق قوانین شرکت 
پســتی، استفاده از گوشی برای کارمندان این شرکت در محل کار 
ممنوع است، امکان برقراری ارتباط با آنها در زمان حادثه دشوار 

بوده است.
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دوقطبی مجعول
در راســتای این اســتراتژی ســه ضلعی، مــا در دام عملیــات تحریکی 
دشــمن ایــران قــرار نمی گیریــم، بــه مســیر درســت خــود در عرصــه 
بین المللــی ادامــه داده، تحریــم را خواهیــم شکســت و بــه تأمیــن و 

گسترش صلح و امنیت جهان و منطقه کمک خواهیم کرد.
متأســفانه در ســالیان اخیــر عــده  ای بــا برســاختن دوگانــه و دوقطبی 
عجیب و در نوع خود تازه، کوشیدند که مقاومت و مذاکره را به دو سر 
طیفی منتســب کنند که الزاماً یکی، دیگری را نقض می کند. به گمان 
این افراد، مذاکره مترادف با سرســپردگی و تسلیم در برابر زورگویی و 
مقاومت راهی قهرمانانه و در نفی مذاکره اســت که اتفاقاً در میان دو 
جناح اصلی سیاســی توزیع شــده و یکی مشــهور به محدود ماندن در 
مذاکــره و دیگری متخصص در مقاومت اســت. ایــن دوگانه بی معنا 
کــه حتی با ابتدایی ترین شــواهد در عملکرد دولت و منتقدان آن هم 
ســازگاری نــدارد، توان چشــمگیری از کشــور را در مجــادالت بی پایان 
و بی ثمــر گرفــت و در تعمیق اختــاف و زایل کــردن وحدت هنگامی 
کــه بیــش از هــر زمانــی بــه آن نیاز داشــتیم، نقــش داشــت. حمایت 
مقــام معظــم رهبــری از مذاکره کننــدگان و اعام پشــتیبانی از تاش 
دیپلماتیک برای رفع تحریم، به این دوقطبی زیانبار خاتمه داد. این 
واقعیت هرگز قابل چشم پوشی نبوده که مذاکرات ما در زمان انعقاد 
برجــام که صدای تندروهــای امریکایی و صهیونیســتی را درآورد و در 
نهایــت به خروج امریکا از برجام منتهی شــد، مبتنــی بر مقاومت در 
برابــر زورگویی و ســپردن حداقل امتیازها در ازای رفع بســته جامعی 
از تحریم هــا بویــژه قطعنامه هــای تحریمــی شــورای امنیت ســازمان 
ملــل متحد بــود. این همــان دلیلی بود که ســرانجام بــه انتقام گیری 
امریکای ترامپ با خروج از برجام به واکنشــی غیرقانونی منجر شــد. 
امــروز هم مذاکرات جاری به پیروی بی قید و شــرط از دســتور رهبری 
معظــم مبنــی بــر لغو همــه تحریم هــای ناقــض برجــام و اجتناب از 
فرسایشــی شــدن مذاکــرات، به مقاومــت در صورت ها و اشــکال ویژه 
خود گره خورده اســت. در آن ســو، مذاکره ابزاری بــرای مقاومت و به 
ثمر نشــاندن آن با هزینه  ای کمتر اســت. به هم پیوستگی این دو بیش 
از آن اســت کــه بتــوان آن را در یــک دوقطبــی جعلی گنجانــد. اکنون 
تیــغ دو لبــه مقاومــت و مذاکــره در خدمت منافع ملــی و در رأس آن 
بــه عقب راندن تحریم هــا از یک طرف و دفــاع بی وقفه از حق مدنی 
تداوم فعالیت های صلح آمیز هســته  ای از طرف دیگر است؛ بی آنکه 

به معنای نفی یکی توسط دیگری باشد.



تاخت و تاز کرونا با 
افزایش فوتی ها در کشور!

328نفــر دیگر هــم دیــروز راهی قبرســتان ها 
شــدند. 2۵هــزار و 2۶۱ نفــر تست شــان مثبت 
شد و ۴ هزار و ۶۵2 نفر هم همچنان در جدال 
بیــن مانــدن و نماندننــد.... همــه مــا یکســال 
ســخت را پشــت سرگذاشــتیم امــا ناباورانــه و 
شــاید هم ســاده انگارانه دوباره به نقطه سیاه 
اول برگشــتیم. حاال هرچقدرهم که بخواهیم 
رنــگ ســیاه شــهرهایمان را قرمز نگــه داریم؛ 
رنــگ زندگــی بــرای خانــواده آن۶۶ هــزار نفر 
فوتــی و آن چند هــزار نفری که ماندنشــان به 
یک دم و بازدم گره خورده؛ حتی دیگر»قرمز« 
هم نمی شــود! مــا وارد موج چهارم شــده ایم. 
کافیســت ســرمان را برگردانیم تا صدای جان 
کنــدن آنهایی که روی تخت بیمارســتان برای 
یک روز بیشتر نفس کشیدن التماس می کنند؛ 
یادمان بیندازد وضعیت مثل سابق نیست... 
حــاال همان هایی که اصرار داشــتند تعطیالت 
عیدشان را در دورهمی ها بسر کنند همان هایی 
که گوششــان بــه هشــدار ها و توصیه ها بدهکار 
کرونــا  بی خیالــی  دردام  کــه  همان هــا  نبــود، 
افتــاده بودنــد؛ همان هــا برای پیــدا کردن یک 
تخت خالی در بیمارســتان ها ضجه می زنند! 
در مقابــل عــده ای بــا وجــود محدودیت های 
شــدید هنوز هم در رســتوران ها؛ آرایشــگاه ها؛ 
مطب هــای زیبایی؛ پارک هــا و میهمانی ها در 
رفت و آمدنــد؛ غافل از اینکه تهرانی که پیش 
از عید تعداد فوتی هایش تک رقمی شده بود؛ 
حــاال روزانــه عــدد ۱۰۰ را هــم رد کرده اســت و 
معلوم نیست تا چند روز دیگر سرنوشت کدام 
یک از ما پشــت در ســردخانه ای باشد که حاال 

ظرفیتش هم پر شده است!
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید 
رنگ ســیاه و فوق قرمز در رنگ بندی کرونایی 
به این معنا بوده که وضعیت قرمز اســت، اما 
شاخص آمار ابتال و بستری کرونا بیش از قرمز 
اســت؛ باید رنگ بندی اعالم شــده ستاد ملی 
که از ســوی وزارت کشــور به استانداری ها ابالغ 
می شــود، مالک قرار گیرد البته از نظر تحلیل 
آماری در ۶3 شــهر شاخص های کرونا باالتر از 
قرمز اســت اما در رنگ بندی قرمز شدیدترین 
محدودیت اعمال شده است و در این شهرها 

محدودیت های  جدیدی اعمال نمی شود.
رئیســی می افزایــد مــا بایــد بــرای اجــرای 
محدودیت ها بیشــتر تالش کنیم. شــاخص ها 
نشان می دهد میزان رعایت پروتکل ها در حال 
افزایش اســت همچنین در ارتبــاط با بانک ها 
مــا هیــچ کارگاه تولیــدی و کارخانــه را تعطیل 
نکرده ایــم و تکلیف ادارات دولتی و خصوصی 
معلوم است و حداکثر تا یک سوم کارکنان باید 
حضوری فعالیت کننــد و اداراتی که می توانند 
کامل تعطیل باشند، اجازه دارند تعطیل کنند.

ë  آماده بــاش کامل مراکــز نقاهتگاهی
کرونا در تهران

فرمانده ســتاد عملیــات مدیریت بیماری 
کرونا در تهران هم در جلسه شورای فرماندهی 
ستاد از آماده باش کامل مراکز نقاهتگاهی در 
پایتخت خبرمی دهــد و می گوید: در پایتخت 
برای اولین بار تمام شهرستان ها در وضعیت 
قرمــز قرار گرفتند. اســتان البرز، بعد از اســتان 
گیــالن، باالترین شــتاب بروز بیمــاری در موج 
چهــارم را تجربــه می کنــد، بنابرایــن در هــم 
تنیدگــی و تردد بین اســتان های تهران و البرز، 
می تواند یکی از مهم ترین عوامل افزایش آمار 
ابتــال در پایتخت باشــدعلیرضا زالی با اشــاره 
بــه اینکــه حجم مراجعین ســرپایی بــه مراکز 
بهداشــتی و درمانی اســتان، تاکنون بی سابقه 
بــوده اســت، مــی افزاید: بر اســاس گزارشــات 
روزانه در تهران، از هر دو نفر مراجعه کننده به 
مراکز با عالئم بیماری کرونا، تست PCR یک 
نفر مثبت می شود، همچنین نرخ مثبت شدن 
تســت های ســریع نیز 2۵ درصد برآورد شــده 
اســت؛ این نشــان از پخــش گســترده ویروس 
شــاخص  اکنــون  همچنیــن  دارد.  اســتان  در 
اپیدمیولوژیک مولد پایه در تهران، ۱.۶ گزارش 
شــده اســت کــه از ســرعت بــاالی ســرایت و 
شــیوع بیماری حکایت دارد. این شــاخص در 

اسفندماه در تهران ۰.۷ تا ۰.8 متغیر بود.
به گفته زالــی، از ابتــدای فروردین ماه ۵3 
درصد مجموع بســتری و ۷۵ درصد مجموع 
مــرگ و میــر در افراد ۶۰ ســال به بــاال رخ داده 
که البته ایــن آمار در نوجوانان و کودکان زیر ۱۰ 
ســال با کاهش روبه رو بوده و از ۱۰,2 درصد در 
اسفندماه، به ۴ درصد در فروردین ماه رسیده 
اســت.وی می افزایــد: اســفندماه در گروه های 
ســنی ۴۰ تــا ۵۰ ســال و ۵۰ تــا ۶۰ ســال، آمــار 
بستری بشــدت پایین بود، اما در فروردین ماه 
رونــد صعودی به خود گرفته اســت، به طوری 
که بعد از گروه ســنی ۶۰ ســال به باال، افراد ۴۰ 
تا ۵۰ ســال بیشترین میزان بســتری را به خود 
اختصــاص داده انــد. البته مهم ترین مســأله، 
عالوه بر تخت، موضوع تأمین اکســیژن است 
کــه باید برای روزهای آتــی نیز تدابیری در این 

زمینه اندیشیده شود.
زالــی بر لزوم افزایــش نظارت ها بر اعمال 
محدودیت هــا تأکیــد می کنــد و می گوید: بالغ 
بــر ۱۹۰ هــزار کارمند اســتانی در دســتگاه های 
ملی در تهران مشــغول به کار هستند و برخی 
ادارات از دســتورات ســتاد ملی مبارزه با کرونا 

در خصوص محدودیت ها تمکین نکرده اند.
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فریبا خان احمدی 
خبرنگار

 تزریق قطره چکانی واکسن کرونا در کشور
گزارش »ایران« از میزان واردات واکسن به ایران و  روند واکسیناسیون گروه های هدف در روز های کرونایی

گربه ماهی ها برای دومین بار در تور مرگ افتادند!
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

 
چرایــی  و  کرونــا  واکســن  چکانــی  قطــره  تزریــق 
تأخیــر در تزریــق واکســن های وارداتــی از جملــه 
پرســش های بحث بر انگیزی اســت کــه این روزها 
در پی طغیان بی ســابقه ویــروس کرونا درمحافل 
علمــی و پزشــکی کشــورمطرح اســت تــا جایی که 
انتقادهــا بــه بحث هــای پیرامون عــدد و رقم های 
واردات واکســن کرونــا، توزیــع، تزریــق و گروه های 
دریافت کننده واکسن و چگونگی نظارت بر تزریق 
واکســن کرونا از ســوی افکار عمومی بیشــتر شــده 
اســت. همچنین کاربران شبکه های اجتماعی هم 
به دنبــال خیز بی ســابقه ویــروس کرونــا و افزایش 
رونــد ابتــال و فوتی هــا از شــفاف نبــودن آمارهــای 
وزارت بهداشت در این باره سخن می گویند. البته 
متخصصان حوزه سالمت و تحلیلگران اجتماعی 
در این باره معتقدند دسترســی به واکســن نسخه 
مهــم عبــور از وضعیت فعلی اســت. این مطالبه 
در حالــی مطــرح می شــود کــه رئیــس ســتاد ملی 
مقابله با کرونا نیز چندی پیش از وزارت بهداشت 
خواست تا اطالعات مربوط به اعداد و ارقام میزان 
واکســن های وارداتی و هر آنچه را که تاکنون تزریق 
شــده است در دســترس مردم قرار دهند. با وجود 
ایــن طبــق اطالعات منتشــر شــده از ســوی وزارت 
بهداشــت از زمان شــروع واکسیناســیون سراسری 
در ایــران در 2۱ بهمن ماه ۹۹ تا 2۵ فروردین ماه از 
مجموع 8۹۵هزار دوز واکســن توزیع شــده، میزان 
واکسن های تزریق شــده ۴۶2هزار و ۶۴2 دوز بوده 
کــه این رقم در 2۶ فروردین مــاه با افزایش حدود 
۵2۰۰تایی به ۴۶۷هزار و8۷۱ دوز رســیده است که 
از ایــن میزان تا کنون 3۶۱ هــزار و ۹۵۱ نفر دوز اول 
واکســن کرونا و ۱۰۰ هــزار و ۶۹۱ نفر نیــز دوز دوم را 
تزریــق کرده انــد. دیروزهــم وزیر بهداشــت در این 
بــاره گفــت آنچه کــه روس ها بــرای واکســن  به ما 
قــول دادند با هزار کش و قــوس ۴۰۰ هزار دوز بود.
همزمــان با چینی ها نیز ما وارد مذاکره شــدیم که 
آنهــا درخواســت داشــتند مرحلــه 3 بالینــی را در 
کشــور ما انجــام بدهند که مــا زیر بــار این موضوع 
نرفتیــم و تنهــا راه آزمایش روی مردم را ســاخت 
مشــترک واکســن با چینی ها ذکر کردیــم. البته در 
ادامه قرار شد واکسن داخلی را در مرحله 3 انجام 
دهیم که این کار را با رضایت مردم انجام خواهیم 
داد . بــه  هــر حــال با چینی هــا قــرارداد خرید ۴2۰ 
هــزار دوز واکســن را انجام دادیم کــه 2۰۰ هزار دوز 
بــه ما دادنــد و قراردادی با هندی هــا برای خرید 2 
میلیون دوز واکســن بســتیم که پــول ۵۰۰ هزار دوز 
آن را پرداخــت کردیــم و آنهــا ۱2۵ هــزار دوز را به 
مــا دادند و 3۷۵ هــزار دوز دیگر در زمان حمل در 
فرودگاه دهلی هند به دســتور دادســتان این کشور 
متوقف شد که هنوز هم در سردخانه فرودگاه هند 
قرار دارد. سعید نمکی افزود: با کواکس ۱۶ میلیون 
و 8۰۰ هــزار دوز واکســن قرارداد بســته و پول آن را 
نیــز پرداخــت کرده بودیــم و قرار بــود 3 میلیون و 
8۰۰ هــزار دوز تــا قبل از ســال به ایران برســد که با 
تأخیر ســه هفته ای ۷۰۰ هــزار دوز به ما دادند. وی 
با اشــاره به اینکــه تاکنون ۴۰۰ هزار نفر را در کشــور 
واکســینه کرده ایم، گفت: واکسیناســیون 8۰۰ هزار 
نفــر را آغاز کرده ایم و ان شــاء اهلل با کمک بســیج و 
طرح شهید ســلیمانی واکسیناسیون ادامه خواهد 
یافــت. البته هفته آینده کار تزریق واکســن به کادر 
درمــان، بیمــاران خــاص و افراد پرخطــر به اتمام 
می رســد ومرحله دوم تزریق واکســن طبق برنامه 
زمان بندی از اردیبهشت آغاز خواهد شد.او افزود: 
رئیس جمهوری به دســتگاه های مربوطه از جمله 
بانک مرکزی دســتورات الزم را برای تهیه واکســن 
داده اســت. همچنیــن روز پنجشــنبه 2۶ فروردین 
مــاه نیز محمولــه ای حــاوی ۴۰۰ هزار دوز واکســن 
کرونا اهدایی از چین وارد ایران شــده اســت. با این 
حســاب طی روزهای پیش رو بیش از یک میلیون 
و ۱۰۰هزار دوز واکســن کرونــای وارداتی دیگر برای 
تزریــق در شــبکه بهداشــتی توزیع خواهد شــد. در 
گزارش زیربه روند و مقدار واکسیناسیون گروه های 
در اولویت که تاکنون واکسن کرونا دریافت کرده اند 

پرداخته ایم که می خوانید.
ë 35درصد پرستاران واکسن کرونا دریافت کرده اند 

محمــد شــریفی مقــدم، رئیس خانه پرســتاری 
نیز درباره روند واکسیناســیون پرستاران به »ایران« 
می گوید: از نظر علمی کسانی که بیشترین مواجهه 
را بــا عامــل بیمــاری زای پر خطــر دارنــد باید جزو 
اولویت اول واکسیناســیون باشــند. با توجه به اینکه 
بیمــاری کووید۱۹ درمــان ندارد و اصــل بر مراقبت 
است بنابراین پرستاران تمام مدت در محیط های 
مملو از آلودگی های کرونایی فعالیت می کنند این 
درحالی اســت کــه با وجــود واردات یــک میلیون و 
5۰۰ هــزار دوز واکســن کرونا تا تاریــخ 25 فروردین 

تنها حدود 35 درصد پرستاران واکسینه شده اند.
شــریفی مقــدم در ادامــه می افزایــد: مجمــوع 
جامعــه پرســتاری کشــور اعــم از ۱2۰ هــزار پرســتار 
وزارت بهداشــت و تأمیــن اجتماعــی، خصوصی و 
خیریه حدود ۱8۰ هزار نفر اســت. تعداد پرســتاران 
در صف اول مقابله با بیماری ۱۰۰ هزار نفر هســتند 
که مســتقیم بــا بیمــاران مواجهــه دارنــد. بنابراین 
باید 2۰۰ هزار دوز واکســن کرونا به ۱۰۰ هزار پرســتار 
تزریق شــود. طبق آماری که وزارت بهداشت اعالم 
کرده اســت یــک میلیون واکســن وارداتی ســهمیه 
کادر درمــان بوده در حالیکه آمار واکسیناســیون در 
پرستاران اکنون به 35 درصد رسیده است. سؤال ما 
این است یک میلیون واکسن کجا تزریق شده است 
اگر همه این دوز واکسن ها را به کادر درمان می زدند 

تمــام  اول  صــف  در  پرســتاران  واکسیناســیون  کار 
می شد در حالیکه وضعیت بسیار غیر شفافی حاکم 
اســت و مشخص نیست واکسن ها چگونه زده شده 
است او در ادامه از برخی بداخالقی ها گالیه می کند 
و می گوید: متأســفانه واکسن هایی که دانشگاه های 
علوم پزشکی به بیمارستان های خصوصی داده اند 
بین اقوام و ســهامداران بیمارســتان ها تزریق شده 
است نظارتی هم در این زمینه نبوده است و واکسن 

به افراد مشمول تزریق نشده است.
ë  تزریــق 11 هزار و 5۰۰ دوز واکســن کرونا به پزشــکان

بخش خصوصی
 معاون توسعه سازمان نظام پزشکی نیز درباره 
واکسیناسیون پزشکان، داروســازان و دندانپزشکان 
شاغل در مطب ها نیز به »ایران« می گوید: سازمان 
نظام پزشکی متولی تزریق واکسن کرونا به پزشکان 
شاغل در بخش خصوصی است و این کار نیز طبق 
پروتکل های وزارت بهداشــت انجام می شود. طبق 
اولویت تزریق واکســن، در نوبت اول پزشکان باالی 
5۰ سال واکســینه می شــوند. تا تاریخ 25 فروردین 
45 هــزار دوز واکســن اســپوتنیک وی 5 روســی بــه 
ســازمان نظام پزشــکی اختصاص یافته که ۱4 هزار 
و 5۰۰ دوز آن در تهــران و 3۰ هزار و 5۰۰ دوز مابقی 
در شهرســتان ها توزیع شده است. در نوبت اول کار 
واکسیناسیون پزشکان باالی 5۰ سال تمام می شود. 
بــه گفته علی تاجرنیا؛ البته قرار اســت ۱۱۰ هزار دوز 
واکســن آســترازنکا نیــز بــه این ســازمان تخصیص 
دهنــد و ایــن واکســن نیز بــه اعضــای زیر 5۰ ســال 
تزریق می شــود. تــا روز 25 فروردین ۱۱ هــزار و 5۰۰ 
دوز واکسن تزریق شده و فقط 3 هزار دوز در تهران 

باقی مانده بود که بزودی تزریق می شود.
ë  عملیاتــی نیــروی  بــه  دوز  و 5۰۰  هــزار  تزریــق 121 

اورژانس
ســخنگوی اورژانس کشــور نیز در خصوص آمار 
واکسیناسیون پرسنل اورژانس به »ایران« می گوید: 
تیم هــای ویژه و عملیاتــی که در ارتباط بــا بیماران 
کرونایی هستند و به خانه های مردم تردد می کنند 
در اولویــت دریافت واکســن قرار دارنــد. از ۱2۱ هزار 
و 5۰۰ نفــر نیــروی عملیاتــی اکثریت شــان واکســن 
کرونــا دریافت کرده انــد و در هفته آینــده نیز نهایتاً 
بــرای همــه نیروهــای عملیاتــی اورژانس واکســن 
تزریــق خواهد شــد. همچنین به گفتــه معاون فنی 
و عملیــات مرکز اورژانــس تهران تــا 25 فروردین، 
2۵ درصد از پرســنل عملیاتــی اورژانس تهران 2۵ 
درصــد از دوز اول و دوم واکســن خــود را دریافــت 

کردند.
ë  13 هزار و 16 نفر از ســالمندان بهزیســتی واکســینه

شده اند
مصطفــی ســراج، مدیــرکل دفتــر امــور مراکــز 
توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی درباره روند 
واکسیناسیون کرونا به »ایران« می گوید: در مجموع 
5۱ هــزار ســالمند و بیمــار دارای اختــالل روانــی و 
معلولیت جسمی و روانی و بیش از 2۰ هزار پرسنل 
در مراکز سازمان بهزیستی هستند. به طور میانگین 
ما به ۷5 هزار دوز واکســن در فــاز اول نیاز داریم که 
تا تاریخ 25 فروردین ۱3 هزار و ۱6 نفر واکسن کرونا 
دریافــت کرده انــد. در مرحلــه دوم نیــز نزدیــک به 
۱3 هزار نفر واکســن زده اند. البته برخی دانشگاه ها 
مثل مازندران و ایالم واکسیناســیون را زودتر شروع 
کرده اند و برخی دانشگاه ها مثل شهید بهشتی نیز 

از روز شنبه)امروز( تزریق واکسن را شروع می کنند.
او در ادامــه می افزایــد: گزارشــی دارم که برخی 
اســتان ها مثل فارس و یزد و خراسان رضوی و البرز 
واکســن مــازاد را به گروه هــای دیگر زدنــد برای من 
هم جای ســؤال است چرا یکسان عمل نمی شود؟ 
ســالمندها در مرکز تجمعــی زندگی می کنند و هم 
ردیــف بــا کادر درمان قــرار دارند. چــرا معلولین و 
ســالمندان ما را واکسن نزدند؟ نمی توانم قضاوت 
کنــم ولــی مصوبه ســتاد ملی این بــود کــه در گروه 
اول طبــق اعالم رئیس جمهوری تعداد افراد مراکز 
شــبانه روزی توانبخشی جزو اولویت اول هستند. ما 
درگیــر خیز چهــارم هســتیم و این برای ما مشــکل 
ایجاد می کند اگرنتوانیم بموقع واکسن بزنیم. گالیه 
من این اســت این فرایند کند اســت. قــرار بود قبل 
عید مراکز ما تمام شود. االن روند با یک ماه تأخیر 

انجام می شود.
 ســراج گفت:قرار است برای یک میلیون و 45۰ 
هزار نفر بعداً اطالع رســانی کنیــم االن نمی توانیم 
اطالع رســانی کنیــم چــون مرحله اول تمام نشــده 
اســت و نمی دانیــم واکســن بــرای ســالمندان در 

خانواده ها چه زمانی در اختیارشان قرار می گیرد.
ë تزریق 2۰ هزار دوز واکسن کرونا به 1۰ هزار بیمار نادر

دکتــر مهدی شــادنوش، رئیس مرکــز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت درباره 
وضعیت واکسیناســیون بیمــاران نــادر و خاص در 
کشــور بــه ایران« می گویــد: 45۰ هزار بیمــار نادر در 
کشــور وجــود دارد کــه باید واکسیناســیون شــوند. با 
توجــه به محدودیت دسترســی به واکســن به دلیل 
تحریم هــا پیش بینی ها برای تهیه و تأمین واکســن 
به دلیل دخالت برخی دولت های زورگو درســت از 
آب در نیامد و آنچه وعده کرده بودند به دســت ما 

نرسید.
وی می افزایــد: با توجه بــه اولویت بندی کمیته 
فنــی واکسیناســیون ملی اواخر اســفند مــاه 2۰هزار 
دوز واکســن بــرای بیمــاران نــادر در نظــر گرفتــه و 
بــه مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان بیماری هــای 
وزارت بهداشــت ابالغ شد در این مرکز نیز سهمیه 
شــهرهای مختلف را بر اســاس جمعیــت پر خطر 
بیماران نادر شــروع کردیم. او درباره واکسیناسیون 
بیماران تاالســمی، دیالیزی و مبتالیان به ســرطان 
و بیمــاری ام اس نیــز عنــوان می کنــد: یقینــاً بیمار 

دیالیــزی که ســه روز در هفته و هر بار 5 ســاعت در 
مرکــز درمانــی بــرای انجام دیالیــز حضــور دارد در 
اولویت دریافت واکســن است. این بیماران نسبت 
بــه مبتالیان بــه ام اس اولویت دارنــد بنابراین باید 
واکسیناسیون دیالیزی ها تمام شود تا سراغ بیماران  
ام اس برویــم. اولویت واکسیناســیون بیمــاران نادر 
و خــاص بر اســاس تجارب دنیا ابالغ شــده اســت. 
برای مثال بیماران ام اس باالی 5۰ ســال، بیماران 
سرطانی که شیمی درمانی و رادیوتراپی می کنند در 

اولویت های بعدی قرار دارند.
شــادنوش دربــاره رونــد واکسیناســیون و گالیــه 
بیماران نادر از نبود سامانه ای برای ثبت نام جهت 
دریافت واکسن کرونا نیز می گوید: توصیه می کنیم 
بیمــاران نــادر و خاص عجلــه نکنند ما بــا توجه به 
بضاعت کشــور واکســن ها را توزیع می کنیم. برنامه 
بدیــن ترتیــب اســت کــه بــرای هر بیمــاری کــه در 
اولویت تزریق واکسن باشد پیامک می زنیم که چه 
ساعتی و در چه مرکزی حضور پیدا کند. به گفته وی 
تا روز 25 فروردین 2۰ هزار دوز واکسن کرونا برای ۱۰ 
هزار بیمار نادر تزریق شده است. بیماران دیالیزی، 
تاالسمی، هموفیلی و سرطان به ترتیب گروه هایی 
هســتند که واکســن به آنها تعلق گرفته است. البته 
اینگونه نیست که صددرصد جمعیت این بیماران 
واکســینه شــده اند بلکــه واکسیناســیون بــر اســاس 
اولویت بندی اســت و واکســن این گــروه معموالً در 

مرکز ارائه خدمت درمانی تزریق می شود.
ë 185 نفر از ورزشکاران المپیک واکسن زدند

فدراســیون  رئیــس  نــوروزی،  غالمرضــا  دکتــر 
می گویــد:  »ایــران«  بــه  ورزشــی  پزشــکی- 
»واکسیناســیون ورزشــکاران المپیکــی از نیمه دوم 
فروردین ماه آغاز شــد و قرار بر این اســت که تا آخر 
ایــن ماه کار واکسیناســیون به پایان برســد. در وهله 
اول کار واکسیناســیون از روز سه شــنبه هفته گذشته 
آغاز شد و در این روز ۱85 نفر از ورزشکاران را شامل 
ورزشــکاران المپیکی، کادر فنی، سرپرستان کاروان 
اعزامی به المپیک توکیو و ورزشکاران اعزامی برای 
کسب سهمیه واکسینه شدند و قرار بر این است که 
از روز شنبه )امروز( کار واکسینه سایر نفرات را انجام 
دهیم. خوشــبختانه طبق پیش بینی ها کار واکسینه 

در حال انجام است.«
او با اشاره به این موضوع که تاکنون ۵۹ سهمیه 
توســط ورزشکاران المپیکی در ۱3 رشته کسب شد، 
می افزایــد: »روز سه شــنبه ورزشــکاران رشــته های 
تکوانــدو، کاراتــه، شمشــیربازی، بوکــس و والیبــال 
را واکســینه کردیــم و در حــال حاضــر ورزشــکاران 
رشــته کشــتی مانده اند که آنها هم بزودی واکسینه 

خواهند شــد. در کل به 2۹2 نفر واکسن خواهیم زد 
کــه امیدواریم کار نفرات باقیمانــده در موعد مقرر 
انجــام شــود. دوز دوم واکســن کرونــا 28 روز پس از 
تزریق دوز اول تزریق خواهد شد. نوع واکسن تزریق 
شده به ورزشــکاران، چینی )سینوفارم( است و این 
ورزشکاران در ستاد پزشکی مجموعه ورزشی آزادی 
واکســینه شــدند. همچنیــن۱2۰ نفــر از ورزشــکاران 

پارالمپیکی هم واکسینه شده اند.«
ë تزریق واکسن کرونا به ۹ هزار ایثارگر

و  بهداشــت  عباســپور،معاون  عبدالرضــا 
درمــان بنیاد شــهید و امــور ایثارگران دربــاره طرح 
واکسیناسیون جامعه ایثارگری به »ایران« می گوید: 
در مرحلــه اول تــا تاریخ 2۴ فروردیــن، ۹ هزار نفر از 
جامعه ایثارگری شــامل جانبازان دو چشــم نابینا، 
ضایعه نخاعــی، دو عضو قطع و بیشــتر، جانبازان 
شــدید شــیمیایی و والدیــن چنــد شــهید واکســن 
در  کرده اند.«همچنیــن  دریافــت  کرونــا  ویــروس 
مرحله دوم طرح واکسیناسیون، تمام جانبازان ۵۰ 
تا ۷۰ درصد که حدود 32 هزار نفر هســتند واکســن 
دریافت می کننــد. البته از امروز هم واکسیناســیون 

جانبازان 5۰ درصد به باال نیز آغاز می شود.
ë واکسیناسیون 2۰۰ نفر از کارکنان پسماند در تهران

2۰۰ نفر از کارکنان پسماند نیز تا روز 25 فروردین 
واکســینه شــده اند کــه ۱۱۰ نفر پرســنل جمــع آوری 
پسماند بیمارســتانی بوده اند و ۹۰ نفر مسئول دفع 
پسماند در آراد کوه هستند. جامعه هدف در مرحله 
بعدی ۱۰32 نفر هســتند که در مجتمع آراد کوه در 
بخــش پــردازش و دفن مشــغول هســتند یعنی با 
همه نوع پسماند عفونی و بیمارستانی و خانگی سر 
و کار دارنــد. البته برخی از پاکبانــان هم دربرخی از 

استان ها واکسن دریافت کرده اند.
ë همه کارکنان بهشت زهرا واکسن کرونا زدند

بهشــت زهرا حدود 6۰۰ پرســنل خدماتی دارد 
کــه هــر دو دوز واکســن کرونــا را از اداره بهداشــت 
واکســن  دوم  دوز  کرده انــد.  دریافــت  درمــان  و 
کرونــا نیــز چنــد روز پیش تزریق شــده اســت البته 
واکسیناســیون به ترتیب اولویت بــوده به این معنا 
کــه اول تطهیر کننده ها، دوم پرســنل خاکســپاری، 
ســوم آمبوالنس هــای حمل متوفی داخل شــهری 
و قطعات و چهارم مباشــرین ســالن های پذیرایی 
و در آخــر همه پرســنل بهشــت زهرا واکســن کرونا 
را دریافــت کرده انــد. کارکنان این ســازمان از اوایل 
اپیدمی تاکنون هیچ مورد فوتی نداشــته و تنها 2۰۰ 
نفر مبتال به بیماری شــدند چون غربالگری مرتب 
انجام شده و بموقع شناسایی شده و پس از خروج 

دوباره به چرخه بازگشتند.

گاه
اولویت بندی واکسیناسیون گروه های هدفن

واکسیناسیون کرونا در ایران از 21 بهمن ماه سال 13۹۹ بر اساس اولویت  بندی های تعیین 
شده در ســند ملی واکسیناسیون آغاز شد. براســاس اعالم علیرضارئیسی _ معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت در فاز اول افراد کادر بهداشــت و درمان که مســتقیماً با بیماران کرونا ســر و 
کار دارند، کسانی که در خانه های ســالمندان کار می کنند، جانبازان شیمیایی، تنفسی و باالی 
5۰درصــد، کارکنــان مربوط به تغســیل امــوات، افراد کم توان ذهنی و جســمی واکســن کرونا 
دریافت می کنند که این فاز تقریباً یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر هستند. در فاز دوم سایر گروه های 
پرخطر مانند ســالمندان باالی 65 ســال به ترتیب اول از 8۰ تا 85 ســال، ۷5 تا 8۰ سال، ۷۰ تا 
۷5 ســال و… اولویت بندی می شوند و واکسن دریافت می کنند همچنین افراد بین 16 تا 6۴ 
سال که بیماری زمینه ای دارند نیز مشمول این فاز هستند. فاز سه نیز برای مراکز تجمعی مانند 
پادگان ها، زندان ها، گرمخانه ها، کمپ مهاجرین، پرســنل حمل و نقل، معلمین، کارمندان 
بانک و... و افرادی است که ریسک کمتری نسبت به فاز دو دارند و نهایتًاهم فاز ۴ عموم مردم 
هســتند. به این ترتیب و بر اساس اولویت های اعالم شــده کار واکسیناسیون کرونا در کشور با 
واکســن های وارداتی آغاز شده است و بنا به اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا نیمه 

اردیبهشت ماه 1.3میلیون نفر در فاز نخست واکسینه می شوند.

رئیس جمهــوری گفت: مــا نمی توانیــم منتظر واکســن داخلی در 
تابســتان باشــیم به همین جهــت باید در اردیبهشــت و خرداد که 

بسیار حیاتی است، از واکسن وارداتی استفاده کنیم.
به گــزارش مهــر، حســن روحانــی در مراســم بهره بــرداری از ۴ 
طرح بزرگ پتروشــیمی، با اشاره به شــیوع ویروس کرونا در کشور، 
گفــت: اگر جهش ویروس انگلیســی کرونا نبود ما شــاهد این پیک 
نبودیم، اساس مشکل این است که ویروس انگلیسی از عراق وارد 
خوزســتان و از آنجا وارد اســتان های همجوار شــد و بعد به سراسر 
کشــور راه یافــت. بنابراین هیچکس دنبال علت هــای غلط نگردد 
و بدانــد کــه عامــل اصلی مشــکل مــا ورود ویــروس جهــش یافته 

انگلیسی از مرزهای عراق به کشور است.
رئیس جمهوری افزود: همیشه مراسم هایی همچون عروسی، 
عید، ســفرها، ترددها و دورهمی ها در شــدت یافتن ویروس کرونا 
تأثیرگذار اســت به همین جهت هر جا دســتورالعمل ها را رعایت 
نکنیــم ایــن ویــروس شــدت می یابد.روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه 
امیدواریــم همه دست به دســت هم بدهیم و از ایــن ویروس عبور 
کنیم، اظهار داشت: تا یک هفته آینده می توانیم از شرایط سخت 

کرونایی در بسیاری از استان ها عبور کنیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه واکسن، کلید حل کرونا است، 
اظهار داشت: شرکت های خصوصی راحت تر می توانند واکسن ها 
را وارد کنند، بنابراین هر شرکتی که برای ورود واکسن، کوچک ترین 
مشــکلی دارد به دفتر رئیس جمهوری نامه بنویسد؛ من مستقیماً 
موضوع را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده براحتی می توانیم 

میلیون ها دوز واکسن وارد کنیم.
ë معزی: رئیس جمهوری شخصاً مسأله  واکسن را پیگیری می کند

معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتــر رئیس جمهوری هم در 
این زمینه در توئیتی نوشــت: روحانی شــخصاً و مســتقیماً مســأله  
واکســن را پیگیــری می کنــد و هــر مشــکلی در واردات آن توســط 
بخــش خصوصــی، از طریق دفتــر رئیس جمهوری قابــل پیگیری 
اســت.او گفــت: تــا پیــش از عرضه  واکســن داخلــی و تــا زمانی که 
همت و تکاپوی ســتایش برانگیز نهادهای داخلی به کســب مجوز 
و تولیــد انبــوه نرســیده، تأمین واکســن خارجی مرحلــه ای حیاتی 
در محافظت از ســالمت عمومی اســت. و تأمین واکســن و عرضه 
توأم با شــفافیت به جامعه طبق سند ملی واکسیناسیون، دغدغه 

اساسی رئیس جمهوری است.
ë  محدودیت هــا در شــهرهای قرمــز و نارنجی تا پایــان هفته آینده

تمدید شد
رئیس جمهــوری همچنین با تأکیــد بر ضرورت حفظ آرامش و 
امنیت روانی جامعه برای موفقیت در مسیر مقابله با کرونا، اعالم 
کرد که محدودیت های اعمال شــده در شهرهای قرمز و نارنجی تا 

پایان هفته آینده تمدید می شود.
 حســن روحانــی در نشســت کمیته هــای تخصصــی مقابلــه با 
کرونــا با اشــاره به گــزارش وزارت بهداشــت و درمــان درخصوص 
تأمیــن واکســن از برخی کشــورها و همچنیــن ورود اولین محموله 
واکســن خریداری شــده از ســبد کواکس )۷۰۰ هزار دوز( به کشــور، 
افزود: خوشبختانه روند تولید واکسن کاماًل امیدوارکننده است، اما 
با همه تالش های انجام شــده قاعدتاً تا پیش از تابســتان واکســن 
ایرانی به دســت ما نخواهد رســید و لذا تأمین واکسن با مساعدت 
بخــش خصوصــی در دســتور کار دولــت و در اولویت نخســت قرار 
گرفته اســت.روحانی گفت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده 
واکســن مــورد نیاز در ســریع ترین زمان ممکن تهیه شــود. با توجه 
به گزارش هایی که وزارت خارجه در مورد تهیه واکســن در روزهای 
اخیــر ارائه کرده بــزودی شــاهد ورود محموله های بعدی واکســن 
خواهیم بود.رئیس جمهوری با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
اســتان ها بعد از مواجه شــدن با موج های جدید بیماری در ۱۴ ماه 
گذشــته، از تفویض اختیارات الزم به قرارگاه عملیاتی ســتاد برای 
اتخــاذ تصمیمــات الزم و اجرای آن در جهــت مدیریت و مهار هر 
چه سریع تر موج چهارم بیماری در کشور خبر داد.روحانی با تأکید 
بــر ضرورت حفــظ آرامش روانی جامعه بویــژه در موج چهارم که 
شــدت آن با موج های قبلی متفاوت است، گفت: مدیریت بحران 
فعلــی باید بــا حفظ آرامــش انجام گیــرد. نباید بــا اظهارنظرها و 
اطالع رسانی غلط و هیجانی و موضع گیری های تند آرامش روانی 

جامعه مختل شود.
رئیــس جمهوری با اشــاره بــه اهمیت برگزاری مراســم عبادی 
در مــاه مبارک رمضان، تأکید کرد: در شــرایط فعلی راهبرد اصلی 
حفــظ جــان و ســالمت مردم اســت و بی تردیــد بــرای اطمینان از 
حفظ سالمت مردم، پروتکل ها به گونه ای تدوین خواهد شد که در 

کنار برگزاری این آیین ها، حفظ جان مردم نیز مورد توجه باشد.
در این جلســه بر اســاس گزارش کمیته های بهداشت و درمان 
و امنیتــی اجتماعــی، درمــورد پروتکل هــای مرتبــط بــا مراســم و 
آیین های ماه رمضان از جمله مراســم شب های قدر و راهپیمایی 
روز قدس مقرر شــد، پروتکل ها و دســتورالعمل های الزم تدوین و 
پس از هماهنگی های الزم برای تصویب به ســتاد ملی کرونا ارائه 

شود.

روحانی :

مستقیمًا موضوع واردات واکسن را 
دنبال می کنم
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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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ده بود
3- شرف و عفت- وسیله روشنايي- سنگ طلق

4- فوري- برابر- لقبي براي امپراطوران روم- تربیت 
و معرفت

5- مفلوج- خويشي- پايگاه اينترنتي
6- يخچال پرمصرف- شهر صنعتي استان »قزوين«- 

پايان روز
7- مشگین شهر سابق- دريافتن- مقابل فاز!

8- اثري زيارتي و يکي از آثار ملي ايران در»يزد«
9- طايفه- مدد- قاصد

10- تیم فرانسوي- ادويه مخلوط- نوعي شیريني شبیه 
پیراشکي

11- پايتخت »پرو«- هاون- تلخ
12- زنگ کاروان- درخت سدر- شبیه- نکوهش

13- هواپیمايي ارتش- در يک جهت- دوســتداران، 
عارفان

14- تراز کردن حساب هاي مالي- پادشاه ستمگر زمان 
حضرت هود- شهری در »انگلستان«

15- تصمیم جدي گرفتن- برادر مادر

 عمود ي: 
1- اثر »محمود غزنوی«- تیرچه چوبی

2- پیش پرداخت- باور عمیق- رسم کننده
3- مالطفت- کننده کاري- شهری در »پاکستان«

4- منظــره- شــهری در اســتان »کردســتان«- لقــب 
سالطین پیشدادي- بخشي از سوره

5- جزيره ای در استان »هرمزگان«- پسر رستم- سعي
6- بزرگ- حرف ناگفتني- معادل فارسي »سوبسید«

7- مزاح کردن- خیابان مشهور »نیويورک« در بخش 
منهتن- شب پیش رو

8- باالترين پست اداره- مرواريدها- مدلي از بنز
9- تنگــه اســتراتژيک- گلي زينتي- مخترع ماشــین 

بخار
10- نگهبان- دعاي زير لب- رود شولوخف

11- نشان مفعول- پسر مازني- آژانس فضايي
12- واحد سکه نقره- عدد قهرمان- تن پوش- فرزند
13- جمع بیت- کمیابي- نام »امامی« بازيگر خانم

14- بي جنبش- پسوند شســتن- سرمربي »استقالل 
تهران«

15- ويــران- جــاه طلبــي و آرزوي ترقــي و عظمــت 
داشتن

   افقي: 
اجتماعي  فانتـــزي-  باريک  نان   -1

شدن
2- متحد القول- قدرت- ساز زهي هندي

3- قطعـــه اي در کولر آبـــي- پارازيت- شـــهري بین 
پاريس و مارسي

4- زادگاه خلیل اهلل- صفحه اينترنتي- وخامت امر- 
شهری در »پرتغال«

5- همسر مرد- آشنايي و آگاهي- درجه و مقام
6- نام دخترانه- نوعي تیر- آش

7- پرتالش- جاي نشستن- فیلگوش
8- اولین زني که به تنهايي جايزه علمي نوبل را برد

9- آبرو- گمشده انسان هاي عصر کنوني- ناطق
10- چهره- رب النوع خورشید- پهلوان يونان

11- چیزها- از توابع »بوشهر«- يازده!
12- گفتار- قبل از ورزش الزم است- کاله فرنگي- راه 

و روش
13- حیا- ويران کننده- بهره هوشي

14- بارکش دراز!- گلزن تیم »فنرباغچه«- نام »امام 
اوغلو« فیزيکدان ترکیه ای

15- پايتخت »اروگوئه«- گلی خوشبو

 عمود ي: 
1- اثري از »تیم فلش«- بخشنده قبیله طي

2- اينک- ضد »پشتک«- ذخیره
3- گردنه کوه- بلند پايه- مرحبا

4- دنبال- عهد جوانـــي- آب مايه دباغي- مجموعه 
افراد يک کشور

5- سرمربي »دربی کانتی«- نام پسرانه- يک عامي
6- فشفشه- پسوند مراقبت- فک

7- خارج ورزشـــي- مجموع خانه و خانواده- محلي 
در »تورين«

8- نام يکي از دو فرشته که نام آن در آيه 102 سوره بقره 
آمده است- بطن- سخت گیري

9- میوه طبي- شهر »رودخانه کاجو«- مبالغه کردن
10- يک نوع دسر- گله گوسفندان- زلف

11- خالف پیش- کشوري در سواحل درياي بالتیک- 
حرکات رزمي

12- پانوشت- میوه خوب!- واژگون- دوست
13- گوهر بي همتا- آبسنگ َحلَقوي- يگانه

14- سبزه زار- به سبب- دندان هاي نیش
15- رنگي است مانند حنا- تیم ترکیه اي

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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فارسی در آشپزخانه، ریاضی در اتاق خواب
خوب يا بد امسال بار آموزش روی دوش مادران بود

سواد آموزی 
چهار مؤلفه دارد: 
خواندن، نوشتن، 

صحبت کردن و 
گوش دادن. اما 
در مدارس ما از 

مهارت های مهمی 
چون حرف زدن و 

گوش دادن غفلت 
می شود. یعنی 

قبل از اینکه فرد 
وارد فضای مجازی 
هم بشود، فرصت 
گفت و گو و گوش 

دادن وجود نداشت. 
یاد نگرفتن این 

دو مهارت بشدت 
لطمه وارد می کند. 

حاال که سیستم 
آنالین شده این 

آسیب بیشتر هم 
شده است

شــبکه شــاد نگذاشــتند و هیچ آموزشی 
به معلمان و خانواده ها هم داده نشــد. 
مــن فکــر می کنــم بیشــترین لطمــه را 
بچه هایی می بینند که والدین بی ســواد 
و کم ســواد دارند یا فقیرنــد. همان طور 
که بچه هــا در کالس هــای حضوری هم 
از این مســائل لطمــه می دیدند. در این 
هم شکی نیست که بچه های پایه اول و 
دوم بیشتر از سایر پایه ها لطمه دیده اند 
چون هر چقدر ســن بچه ها کمتر باشد، 
برای آموزش نیاز به همراهی بیشــتری 

دارند.«
 به گفتــه ایــن آمــوزگار بــا تجربه، ســواد 
خوانــدن،  دارد:  مؤلفــه  چهــار  آمــوزی 
نوشــتن، صحبــت کردن و گــوش دادن. 
امــا در مدارس ما از مهارت های مهمی 
چــون حــرف زدن و گــوش دادن غفلت 
می شــود. یعنی قبــل از اینکه فــرد وارد 
بشــود، فرصــت  هــم  فضــای مجــازی 
گفت و گــو و گوش دادن وجود نداشــت. 
یــاد نگرفتــن ایــن دو مهــارت بشــدت 
لطمــه وارد می کنــد. حــاال کــه سیســتم 
آنالین شــده این آسیب بیشتر هم شده 

است.«
از نظــر وی مشــکل دیگر بــه معلم ها و 
والدین باز می گردد: »خیلی از معلمان 
توانمندی الزم را برای استفاده از فضای 
مجازی ندارند بویژه معلمانی که سابقه 
طوالنــی دارند و معموالً از این فضا دور 
بوده اند. مسأله دوم خانواده ها هستند؛ 
عمــاًل خانواده هــا هــم هیــچ آموزشــی 
ندیده انــد کــه چطــور می تواننــد بــا این 
بحــران کنار بیاینــد و چگونه باید بچه ها 
راهدایــت کننــد. مــن در بیــن نزدیکان 
خــودم تعــداد زیــادی می شناســم کــه 
امســال بچه شــان را کالس اول ثبت نام 
نکردند به امید اینکه ســال بعد بتوانند 

در کالس حضوری شرکت کنند.«
او دربــاره ســختی های تدریــس در پایه 
اول  پایــه  »در  می گویــد:  ابتدایــی  اول 
وقتــی مــا می خواهیــم نشــانه ها و الفبا 
را بــه بچه ها آمــوزش دهیم معموالً در 
کالس هــای حضــوری هــم اوایل ســال 
دچــار مشــکل می شــویم چــون خیلــی 
بچه ها اول ارتباط برقرار نمی کنند. حاال 
فکــر کنید مجــازی هم باشــد. مثاًل من 

مجبور بــودم برای آموزش یک نشــانه 
شــش یا هفت فیلم کوتــاه برای بچه ها 
درســت کنــم. طــرز نوشــتن ترکیب ها، 
روخوانــی و اینهــا بســیار وقت گیــر بود. 
من معموالً روزی 8 ســاعت برای تهیه 
این فیلم ها زمان می گذاشــتم. فیلم ها 
را آماده می کردم و دوباره برمی گشــتم 
تــا اشــکاالت بچه هــا را یــادآوری کنــم. 
اول  کالس  آمــوزان  دانــش  والدیــن 
هــم معمــوالً خیلی کم تجربه هســتند 
بخصــوص آنهایــی که اولین بچه شــان 
اســت. معلم باید برای این والدین هم 
وقت بگذارد. استرس والدین را کم کند 
و بــه آنهــا یــاد بدهد بــا بچه چطــور کار 
کنند و چگونه به او دیکته بگویند. چطور 
دست بچه ها را بگیرند و... چون ما برای 
یادگیری نشــانه ها خیلی اوقات دســت 
بچه هــا را در مدرســه می گرفتیــم. ایــن 
آموزش هــا االن با حلقه واســط آن هم 
مادران انجام می شــود. واقعــاً هم این 
مادران هستند که بار آموزش در کشوررا 
برعهــده دارنــد و این بــرای مادرانی که 

چند فرزند دارند، بسیاردشوار است.«
پروانــه بیگی، مدیر یک دبیرســتان غیر 
دولتــی هــم می گویــد: »تأثیــر تعــداد 
دانش آموز هــم در دوره ابتدایی خیلی 
مهم اســت. مدارس غیــر دولتی که در 
ایــن دوران تعــداد دانش آمــوز کمتری 
دارند خیلی بهتر به شــاگردان رسیدگی 
می کنند تا یک مدرســه 40 نفره دولتی. 
خیلی اوقــات معلــم و دانش آموز قرار 
تلفن تصویــری می گذارند چون تعداد 
دانش آموز کم است و این امکان وجود 
دارد تا انفــرادی هم درس را مرور کنند 
اما تعداد دانش آموز بیشتر، این امکان 
را کم می کند. اغلــب بچه های پایه اول 
و دوم که امســال در مدارس غیر دولتی 

درس خواندند، منفعت کردند.«
 نمی دانم ســال تحصیلی بعدی سالی 
بــدون کرونــا خواهــد بــود یا نه؟ ســالی 
کــه بچه هــا در مدرســه حاضــر شــوند و 
بخواننــد.  درس  بیمــاری  بی دغدغــه 
هرچه هست امسال کرونا سال متفاوتی 
را برای دانش آموزان رقم زد و خیلی ها 
را از تجربه مدرســه رفتن و سواد آموزی 

محروم کرد.

ســاعت هشــت شــب اســت. هنــر کنــم 
بــه بچــه ام دیکتــه بگویــم. مادربــزرگ 
دخترم، کنارش هســت اما آن بنده خدا 
هم که ســر از کامپیوتر در نمی آورد. پسر 
مــن هم بازیگوش اســت و اصــاًل دل به 
درس نمی دهــد و خالصه اینکه هیچی 
یــاد نگرفتــه. همیــن چنــد روز پیــش به 
مدرســه اش رفتــم و گفتم آخــر این چه 
وضعی است، پس معلم چه می کند؟«
ایــن مــادر می گویــد: »خــوش بــه حــال 
آنهایی کــه خانه دارند. مــن همین یک 
بچــه را دارم و بــا خــودم می گویم کاش 
بچه ام یک خواهر و برادر بزرگتر داشــت 

کمکش می کردند.«
بــا مــادر دیگــری حــرف می زنم که ســه 
فرزنــد دارد؛ هفــت ســاله، نه ســاله و 16 
ســاله: »من امســال بــه معنــای واقعی 
کــه  بــود  سرســام گرفتــم. وســط ســال 
ســه  تحصیــل  بــه  رســیدگی  فهمیــدم 
فرزندم کار من نیســت. همه چیز را رها 
کردم و االن بچه ها هر سه مشکل دارند. 
مــن باید ســاعت 10 صبح با بچه کالس 
اولی ام پای لپ تاپ باشم پس چه کسی 
برایشان غذا درست کند؟ واقعاً بریده ام 
و راستش دیگر برایم مهم نیست درس 

بخوانند یا نه؟«
یکی دیگــر از والدین می گویــد: »فاصله 
بیــن معلــم و دانش آمــوز هــم در ایــن 
دوران جــدی اســت و هرگــز نقشــی کــه 
معلــم کالس اول برای ما داشــت برای 
این بچه ها معنایی ندارد. ســطح ســواد 
خانواده هم خیلی تأثیر دارد و هر مادری 
که سواد اجتماعی و دانش بیشتری دارد 
و بــرای بچــه اش وقت می گــذارد و بهتر 
با بچــه اش کار می کند وضعیت بهتری 
دارد. االن بــر اســاس ســواد مادرها بین 

بچه ها فاصله ایجاد شده.«
ë  را لطمــه  بیشــترين  کــه  بچه هايــی   

می بینند
زهرا خماریان، 26 ســال سابقه تدریس 
در پایــه اول ابتدایی دارد و از اســفند ماه 
ســال گذشــته و با شــیوع کرونــا آموزش 
آنالیــن را آغاز کــرده اســت. او می گوید: 
»در سیستم آموزشی با شروع کرونا هیچ 
تغییری در حجــم و محتوای کتاب های 
درســی داده نشــد و هیــچ راهــکاری جز 

»در 40 ســالگی یــک بــار دیگــر امســال 
کالس اول ابتدایی را گذراندم.«، »پایان 
ســال تحصیلی نزدیک اســت امــا هنوز 
بچــه ام نمی توانــد چند خط را درســت 
و بــدون غلــط بخوانــد.«، »چــون مــن 
شاغلم بچه ام هم باید بی سواد بار بیاید 
چــرا؟ چــون نتوانســتم پا به پایــش پایه 
اول ابتدایــی را بگذرانم.«، »به نظر من 
باسواد شــدن این جوری و پای کامپیوتر 
امــکان نــدارد. بــرای همیــن بچــه ام را 
امســال ثبت نام نکردم. ســال بعد و در 
ســال بدون کرونا حتماً باســواد می شود 
چه فرقی می کند یک سال زودتر دیپلم 

بگیرد یا دیرتر؟«

ویروس کرونا خواندن و نوشتن بچه ها را 
حسابی تحت تأثیر قرارداده. شاید شما 
هم ویدئوهایــی از بچه های کالس اولی 
در فضــای مجازی دیده باشــید که مثاًل 
گیــالس را پرتقال می خواننــد و صابون 
را بشــکه. تصاویــری کــه نشــان می دهد 
امســال بــرای آنها ســال خوبی نبــوده و 
چنــدان از خوانــدن و نوشــتن بهــره ای 
نبرده اند. راستی این بچه ها در سال های 
بعــدی امــکان جبــران ایــن خســارت را 

دارند؟ چه باید کرد؟
ë مشکالت والدين با مدرسه آنالين

»مدرســه قــرار بود جــای تجربــه اولین 
تعامــل اجتماعی فرزندم باشــد. جایی 
کــه بــا 40-30 بچه ارتبــاط برقــرار کند، 
دوســت پیدا کند، با بچه ها قهر و آشــتی 
کند، فعالیت جســمانی داشــته باشــد، 

باهــم بدونــد و بازی کنند امــا این اتفاق 
در دوره کرونــا نیفتــاد و بچه هــای مــا از 
ایــن تجربه هــا محــروم شــدند.« اینهــا 
حرف هــای مادر یــک بچــه کالس اولی 

است:
»گروه همسن و سال ها در اجتماعی پذیری 
و تقویت هوش بچه تأثیر زیادی دارد. این 
گروه بــرای دختر بچه ای مثل دختر من 
در مدرســه شکل می گرفت. دختر ما در 
این ماه های آخر ســال خیلی احســاس 
تنهایی می کرد و مدام می گفت چرا من 
دوســتی ندارم؟ ما می گفتیم تو کسی را 
نمی بینــی که دوســت پیدا کنــی. غیر از 
مســأله اجتماعــی شــدن مســأله درس 

خواندن هم هست.«
 ایــن مــادر می گوید: »مــن و فرزنــدم از 
ســاعت یــازده تــا یــک و نیــم یعنــی دو 

ســاعت و نیــم پــای لــپ تــاپ و کالس 
آنالیــن هســتیم و بعــد هــم تکالیــف را 
انجام می دهیم. طبیعی اســت اگر من 
نبــودم بچه کالس اولم دانش اســتفاده 
از لــپ تــاپ را نداشــت و نمی توانســت 
از ایــن فضــا اســتفاده کنــد. او االن با دو، 
سه واســطه درس می خواند. نقش من 
به عنوان مادر درست به اندازه نقشی که 
معلم در باسواد شــدن بچه دارد، مهم 

است.«
 امــا همــه این شــانس را ندارنــد که پابه 
پای بچه شــان پیــش بروند و در باســواد 
شــدنش بکوشــند، مثــل مــادر شــاغلی 
کــه می گویــد بچــه اش تــوان خوانــدن و 
نوشــتن ســاده را هــم پیدا نکــرده: »من 
شــاغلم و امکان در خانــه ماندن ندارم. 
بعــد از کار هــم کــه بــه خانــه می رســم 

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس



گــروه اقتصادی/ از 19 فروردین ماه، ثبت اطالعات امالک 
یا اطالعات مربوط به سکونت افراد، در سامانه وزارت راه 
و شهرسازی الزامی شده است و تمام مالکان و مستأجران 
به مــدت 2 مــاه و تا 19 خــرداد فرصت دارند مشــخصات 
ملکــی خــود را بــه ثبــت برســانند. هــدف از ایــن برنامه، 
جمــع آوری آمــار مســکن بــرای ســامان دادن این بخش 
مهــم اقتصــادی و همچنین مشــخص شــدن واحدهای 
خالی است. اگر افراد اطالعات خود را ثبت نکنند مشمول 
جریمه هایــی ماننــد ممنوعیــت از انجــام عملیات هــای 
بانکــی و پرداخــت چنــد برابــری مالیــات خواهنــد شــد. 
بســیاری از شــهروندانی که در روزهای گذشــته برای ثبت 
اطالعــات مربوط امالک یا اســکان خود اقــدام کرده اند با 
مشکالتی در ســامانه ثبت مواجه شده اند. در این گزارش 
تالش کرده ایم با بررســی بیشــترین مشــکالت و سؤاالت 

مراجعان به سایت، به آنها پاسخ دهیم.
ë آدرس سامانه

 ثبــت اطالعات مربــوط به امالک فقط در ســامانه ای 
که وزارت راه و شهرســازی طراحی کرده مورد قبول است 
و افراد نباید به ســایت هایی که از سوی مراجع غیررسمی 
معرفی می شود و بیشتر جنبه ســودجویی و اخاذی دارد، 
مراجعــه کننــد.  برای خوداظهــاری اطالعــات مالکیت و 
ســکونت ســامانه ملــی امالک و اســکان کشــور بــا آدرس 
amlak.mrud.ir توســط وزارت راه و شهرســازی طراحــی 
شــده و دارای اعتبــار اســت. نکته مهم دیگر برای شــروع 
ثبت نام این اســت که برای ورود به ســامانه الزم اســت با 
یک شــماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت 

شده باشد وارد سامانه شوید.
ë ثبت امالک واگذار شده

 در سامانه اسکان و امالک، حتی کسانی که ملک خود 

را فروختــه یا اجــاره داده اند هم باید اطالعات این امالک 
را ثبــت کنند. برای ثبت واگذاری ملک در ســامانه در کنار 
اطالعــات ملــک خود در لیســت امالک تحــت مالکیت، 
گزینــه ثبــت واگــذاری ملک بایــد انتخاب شــود. اگر خانه 
در دســت مستأجر است، در قســمت اطالعات سکونت، 
گزینه »شــخص دیگری ساکن است« انتخاب و اطالعات 
مســتأجر در آن وارد می شود.  مشکل دیگر برخی مالکان 
بــرای ثبــت اطالعات این اســت که بــا اینکه خانــه خالی 
نیســت اما ســامانه نشــان می دهد خانه خالی اســت، در 
این صــورت مالک باید وضعیت اقامت ملــک خود را با 

انتخاب گزینه »ثبت یا تغییر ساکن« مشخص کند.
ë کد رهگیری

 بــا اینکه داشــتن کــد رهگیــری در معامالت مســکن 
ضروری است، با این حال برخی افراد که ملک را فروخته 
یــا اجــاره داده اند، کــد رهگیری ندارنــد امــا وارد کردن کد 
رهگیــری برای ثبت فروش یا ســکونت ملک در ســامانه 

امالک و اسکان الزامی نیست.
ë فعالً امکان ویرایش ندارید

مهم تریــن مشــکل افــراد در وارد کــردن اطالعات در 
سامانه امالک، این است که بعد از ثبت نهایی، در صورت 
انجام اشتباه، امکان ویرایش اطالعات را ندارد. به همین 
دلیل قبل از ثبت نهایی، باید اطالعات به دقت خوانده و 
سپس ثبت شود. اما محمود محمودزاده، معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که »بزودی 
امــکان ویرایــش اطالعــات در ســامانه فراهم می شــود و 
کسانی که ثبت نام می کنند تا دو ماه آینده امکان ویرایش 

خواهند داشت.«
ë اقامتگاه اول و دوم 

بر اســاس برنامــه ای که برای ثبت اطالعــات امالک و 

اسکان افراد در نظر گرفته شده است کسانی که مالک دو 
خانه هستند اگر یکی از خانه ها در شهری غیر از شهر محل 
ســکونت باشد، خالی تلقی نمی شود. بنابراین برای ثبت 
اطالعات در ســامانه، اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که 
در آن زندگــی می کنیــد و اقامتــگاه فرعــی اقامتــگاه دوم 
اســت.  همچنین اگر وضعیت سکونت ملک تغییر کرده 
اســت برای ثبت آن در قســمت امالک تحت مالکیت در 
کنار ردیف ملک خود، روی گزینه »ثبت یا تغییر ســاکن« 
کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت 
کنید. اگر اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینید در قسمت 
اقامتگاه هــا روی گزینه »افــزودن اقامتگاه«، کلیک کرده و 
مشخصات آن را ثبت کنید. همچنین برای تغییر اقامتگاه 
و حــذف اقامتــگاه قبلــی در قســمت اقامتگاه هــا، در کنار 
ردیــف اقامتگاه قبلی خود، روی گزینه »اتمام ســکونت« 
کلیــک کــرده و تاریخ پایان ســکونت در آن را درج ســپس 

مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنید.
ë واحدهای خالی

بر اســاس قانــون اخذ مالیــات از خانه هــای خالی اگر 
واحد مســکونی به مدت 120 روز به صــورت متوالی یا غیر 
متوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد، مشمول مالیات 
بــر خانه خالــی خواهد شــد. برخی مالــکان این ســؤال را 
مطــرح می کننــد کــه »اگر ملکــی در طــول ســال، 120 روز 
خالــی بماند، اما مالــک آن را فروخته باشــد، به طوری که 
بخشــی از 120 روز زمــان خالــی مانــدن، در اختیــار مالک 
اول و مابقــی در اختیــار مالک دوم باشــد، در این صورت 
آیا مشــمول مالیات می شــود؟« بنابر قانون اگر 120 روز از 
زمان خالی بودن در اختیار »یک مالک باشــد«، مشمول 
مالیــات خواهــد بــود. همچنین برخــی مالــکان موضوع 
فرســودگی را مطرح می کنند مثاًل چنانچه ملکی به دلیل 

پــازل اقتصاد ایران هزار تکه اســت و پیدا کــردن و چیدن 
اشکال مختلف آن کار آسانی نیست. در طول این سال ها 
ایــن پــازل اقتصادی خــوب چیده نشــده و دائمــاً متأثر از 
سیاســت های داخلــی و خارجــی بوده اســت. بســیاری از 
کارشناســان معتقدند کنــار هم قرار گرفتــن تکه هایی که 
پــازل را تکمیل کند شــاید فعاًل کار ممکنی نباشــد چراکه 
ایران به عنوان کشــوری که از یک ســو با چالش های درون 
ســاختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه اســت و از 
عدم انطباق ســاختاری با نظــام اقتصاد جهانی هم رنج 
می بــرد و از ســوی دیگر دهه هاســت که با سیاســت های 
تحریمــی غــرب مواجــه اســت، ضرورت هایــی پیرامــون 
توســعه و بازنگــری در وضعیــت کنونــی کشــور در بعــد 
اقتصــادی ایجاد می کنــد. در همین راســتا با محمدقلی 
یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت و گو 
کردیــم. او ریشــه ضــرورت بازنگــری در قانــون اساســی و 
فاصلــه گرفتــن از سیاســت های اورژانســی و مقطعــی را 
اولی می داند و معتقد اســت بحران های فعلی ناشــی از 

سیاستگذاری های داخلی است.
ë ضرورت های حال حاضر اقتصاد ایران را چه می دانید؟ 

مواجهــه با چالش ها و مســائل کشــور بویــژه در حوزه 
اقتصاد در طول سال ها و دهه های گذشته اصوالً به صورت 
گــذرا و تــوأم بــا روزمرگــی بــوده اســت. در واقــع عمومــاً 
گفته ایــم االن که با فالن مشــکل رو به رو هســتیم در این 
مقطع چه کنیم! باید گفت نمی توان کشور را به این شکل 
اداره کرد.بایــد از نــگاه اورژانســی و تصمیمات مقطعی 
حذر کنیم. تجربه کشــورهای پیشرفته نشان می دهد که 
همگــی از یک چارچــوب قوی و برنامه ریــزی بلند مدت 
برخــوردار بوده اند.ضــرورت دارد کــه هرچــه ســریع تر از 
سیاســت های اورژانســی خــارج شــویم.ما بایــد به دنبال 
راه حل اساســی برای مســائل کشور باشــیم. متأسفانه از 
تجربیات گذشته استفاده نمی شود. درشرایطی که وقتی 
مســیر نادرســت اســت هراقدامی در این مسیر نادرست 
قطعــاً بــه نتیجه درســت ختــم نمی شــود.باید گفت در 
شــرایط فعلی وضعیت اقتصــادی به گونه ای اســت که 
همــواره چشــم مســئوالن بــه بیرون بــوده و کمترســعی 
می کنند با اتکا به توان داخلی راه حل مشکالت را بیابند.
برخی مســائل مهم مانند فســاد، کوچک کــردن دولت، 
عــدم مداخلــه دولــت در اقتصــاد و رفع بوروکراســی و... 
مســائل داخلی هســتند که از قضا راه حل هایشان هم در 
داخل است.به عنوان مثال در تاریخ 1399/10/27 شورای 

پو ل و اعتبارمصوبه ای برای اعطای وام به اعضای هیأت 
علمی داشــت. االن با گذشــت ســه ماه خــود بانک های 
ملی اطالعــی از این مصوبه ندارند.آیــا یک ابالغیه باید 
90 روز طول بکشــد؟ آیا این موضوع به تحریم ها مربوط 
می شــود؟ آیــا بانــک مرکــزی باید نظــارت کنــد؟ نقش 
دولــت چیســت؟ پاســخ همه اینهــا جزعــدم کارایی چه 
می تواند باشد! این یک نمونه کوچک از مسائلی است که 
ریشــه داخلی دارد. درباره باقی مشــکالت هم وضعیت 
به همین گونه است.ما با مشکالت تورمی، بیکاری، رشد 
منفــی اقتصــادی و... مواجه هســتیم که بایــد به صورت 
ساختاری حل شود و اجازه ندهیم عمیق تر شود.در واقع 
در جمع بندی این پرســش باید گفت بحران های فعلی 

ناشی از سیاستگذاری های داخلی است.
ë  یعنی به تعبیر شــما نقــش تحریم ها در مســائل فعلی

کشور کم رنگ است؟
خیر، نمی توان اثر تحریم هــا را نادیده گرفت چرا که 
یکــی از مشــکالت جــدی ما هــم در عرصه اقتصــادی و 
هم اجتماعی و سیاســی نداشــتن تعامل سازنده با دنیا 
اســت اما باید دقت داشته باشــیم که دیپلماسی یعنی 
کســانی کــه مســئولیت دارنــد تا به جــای ذکــر مصیبت 
اقدامات ســازنده انجام بدهند و از فشار مردم کم کنند. 
سیاستگذاری و دیپلماسی دو وظیفه خطیرمسئوالن در 
شرایط فعلی اســت.نمونه اش همین کرونا است. همه 
دنیا به سیاست مشخصی ازکنترل این بیماری رسیده اند 
امــا ما همچنــان در حــال آزمون و خطا هســتیم. میزان 
مرگ ومیرهای فعلی ربطی به تحریم ها ندارد. حتی اگر 
واکسن هم به دالیل مختلف در دسترس نباشد می توان 
با اعمال سیاست هایی از شیوع بیشتر بیماری پیشگیری 
کــرد.االن اعمــال سیاســت ها به گونه ای اســت که باعث 
گســترش بیماری شده ایم. نباید به امید ایمنی جمعی 

دست روی دست گذاشت.
ë  تأمین ارز و مشــکالت در نقل و انتقال پول که بواســطه 

تحریم ها اتفاق افتاده از عواملی است که خرید واکسن را 
به تأخیر می اندازد.

بله اما چرا باید در تحریم باشیم چرا نباید در تعامل 
ســازنده با دنیا قرار بگیریم؟ مردم دارند زجر می کشــند 

که به چه دستاوردی برسیم؟
ë  چــه عاملــی مشــکالت داخلــی را تشــدید می کنــد یــا

به عبارت دیگر مانع رفع و رجوع آن می شود؟
به گمانم قانون اساسی است. چون بخش خصوصی 
را محــدود و هم قــدرت دولت را زیاد می کند. تا زمانیکه 
قانــون بــرای دولــت مســئولیت ایجــاد می کنــد دولــت 

نیزناچار به اجرای آن است پس قانون باید اصالح شود. 
نکته بعدی آنکه مابایــد بدانیم از طریق تقویت نیروی 
نظامی مشــکالت حــل نمی شــود. اقتصــاد را باید قوی 
کنیــم چراکه اقتصاد دفــاع را تعیین می کنــد. یعنی اگر 
اقتصاد ضعیف باشد دیوار چین هم به کمک نمی آید.

ما باید منابع را به سمت تولید اشتغال و اصالح ساختار 
اقتصادی ببریم و موانع را از سر راه تولید برداریم.

ë  در حــال حاضــر پاشــنه آشــیل اقتصــاد ایــران را چــه
می دانید؟

همین مسأله کروناست که مسئوالن می توانند و باید 
بــرای رفــع آن کارهایی انجــام دهند یعنــی اصلی ترین 
کار این اســت که سیاســت هایی اتخاذ کننــد که منجر به 
مهار کرونا شــود. ســپس واکســن تهیه کنند که بر اساس 
ضرورت و نه قدرت توزیع شــوند. پس از آن مشاغلی که 
از محدودیت هــای کرونایی آســیب می بینند را حمایت 
کننــد و حداقــل حقوق بــرای کســانی که شغلشــان را از 
دســت داده انــد، لحــاظ شــود.نباید فرامــوش کنیــم که 
گسترش بیماری می تواند منجربه نارضایتی اجتماعی 
شــود.افرادی کــه عزیزانشــان را از دســت داده انــد هیچ 
توجیــه و بهانــه ای را نمی پذیرند. مســئوالن باید امنیت 
جان مردم را تأمین کنند. پس از عبور از کرونا حاال دیگر 

زمان آن می رسد که سیاست های جدید اتخاذ کنیم.
ë  با توجه به اینکه انتخابات پیش روســت این اتفاق چه

اثری بر فضای اقتصادی می گذارد؟
مختلــف  دولت هــای  گذشــته  ســال های  طــول  در 
آمده انــد امــا تفاوت هــای اندکــی بــا هــم دارنــد. مردم 
برایشــان مهــم اســت سیاســت هایی که اتخاذ می شــود 
مشــکالت را حــل کنــد. نبایــد اجــازه داد کــه انتخابــات 
بــه امــری عادی بــدل شــود که مــردم امیدی بــه تحول 
نداشــته باشــند. در حــال حاضر اینکه چه کســی می آید 
بــرای گروه هــای ذی نفــع و جناح هایی کــه نفع می برند 
مهم اســت نه مردم عــادی. در حالی که ســاختار نظام 
تصمیم گیری باید به گونه ای باشد که مشکالت اساسی 

مملکت را حل کند نه مشکالت حزبی را.
ë  ایران چه نقاط قوت و ظرفیت هایی دارد که با اتکا به آن

می توان چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد؟
کشــور ما همــه ویژگی هــای عالی که برای پیشــرفت 
نیــاز هســت را دارد. در حالــی کــه کشــورهای مختلــف 
اگرتوســعه پیدا نکردند، مشــکالتی دارند. مثاًل فیلیپین 
مجمع الجزایر اســت. شیلی کشوری است که طول دارد 
و عــرض نــدارد یــا برخی کشــورها در بن بســت هســتند 
و قفــل شــده اند. یا مثــاًل کــره و ژاپن منابــع ندارند. نپال 
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سالمت و معیشت مردم، رفع تحریم ها و افتتاح طرح های ملی
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رئیــس جمهوری در آیین افتتاح طرح های ملی وزارت نفت از 4 هدف اصلی دولت در 100روز پایانی خبر داد

گزارش »ایران« برای پاسخ به سؤاالت و مشکالت ثبت نام کنندگان در سامانه امالک؛

چگونه امالک خود را در سامانه ثبت کنیم؟

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت و گو با »ایران«

سیاستگذاری و دیپلماسی، دو اولویت مهم کشور

روی قلــه کــوه قــرار دارد. چیــن و هنــد جمعیت های 
عجیــب و غریب دارند. کدام کشــور را ســراغ دارید که 
هــم صنعت و هــم کشــاورزی و هم دامداری داشــته 
باشد!در حالی که ایران جمعیت جوان و کارآمد دارد، 
از وســعت ســرزمینی عالی و منابع متنوع و موقعیت 

جغرافیایی مناســب برای توســعه برخوردار است. ما 
باید سیاســتگذارانی داشته باشــیم که این نقاط قوت 
را تقویــت کننــد نه آنکــه آن را رو بــه اضمحالل ببرند 
و منابــع را هدر بدهند.مســئوالن نبایــد با تصمیمات 

نادرست امید مردم را از آنها بگیرند. 

ضرورت سیالیت مقررات اقتصادی
آنچه امــروزه به عنــوان یک مانع 
در راه توســعه اقتصــادی و رونــق 
تولیــد قــرار دارد، بــه روز نبــودن 
قوانیــن و مقررات اســت. هرچند 
قوانیــن  طــی ســال های گذشــته 
مختلــف  حوزه هــای  در  خوبــی 
درمجلس به تصویب رسیده است، اما با توجه به اینکه شرایط 
در کشــورما به ســرعت درحال تغییر اســت و با کشمکش های 
منطقــه ای و تحریم مواجهیم، قوانین مصوب نیز کارایی خود 
را ازدست می دهد. در شرایط فعلی فرایند تصویب یک قانون 
تا ابالغ بســیار طوالنی است به طوری که در خوش بینانه ترین 
حالت حداقل شــش ماه طول می کشد. این در حالی است که 
دربســیاری از موارد درحوزه اقتصاد بخصــوص بازار و تجارت، 
پــس از ابــالغ قانون شــرایط به طــور کامل تغییر کرده اســت و 
قانــون مصــوب دردی را دوا نمی کنــد. درهمین راســتا، گاه در 
قالــب مقــررات بــرای حمایــت از بــازار داخلی صــادرات یک 
محصول کشــاورزی یا صنعتی ممنوع می شــود. امــا با تغییر 
ناگهانــی شــرایط اجرای ایــن قانون باعث می شــود با افزایش 
تولید، تولیدکننده متضرر شــود. این در شــرایطی اســت که در 
سایر کشورها به گونه دیگری تصمیم گیری می کنند. برای مثال 
درترکیه بالفاصله پس از هر اتفاق یا شوکی که به اقتصاد وارد 
می شــود، هیــأت دولت ظــرف یک هفته درخصوص شــرایط 
جدید تصمیم گیری و ابالغ می کند. ازسوی دیگر ثبات قوانین 
و فعالیت یک فرد به عنوان تصمیم گیر نهایی باعث می شود 
تا با انحصاری شــدن قوانین و ایجاد رانت اطالعاتی به فســاد 
دامن زده شــود. برهمین اســاس، در20 سال اخیر بارها شاهد 
بوده ایــم کــه در حوزه های مختلف عده ای یک شــبه میلیاردر 
شده اند و عده دیگری نیز تمام سرمایه خود را از دست داده اند. 
هم اکنون برخی از قوانینی که درسال های گذشته درمجلس به 
تصویب رسیده و در زمان خود قانون مثبتی محسوب می شده 
اســت، االن به عنــوان یک ســم بــرای بخش تولید اســت، چرا 
که شــرایط نســبت به زمانی که این قانون به تصویب رســیده، 
تغییرات بسیار زیادی داشته است. بنابراین باید با توجه به این 
که درکشور ما به دالیل مختلف شرایط بسرعت درحال تغییر 
اســت، قوانین و مقررات ما نیز ســیال باشــد که البته ســیالیت 
قوانین به معنای بی ثباتی قانون نیست، چرا که چارچوب های 
مشــخص و پایدار است و بسته به شرایط روز باید تغییراتی در 
مقررات اعمال شــود. دراین راستا، تشکیل کمیته های ویژه در 
هر وزارتخانه و دســتگاه اجرایی به منظور تصمیم گیری فوری 
برای شرایط خاص بسیار راهگشاست. این کمیته ها به صورت 
تخصصــی و با حضور اعضایی از مجلــس، نهادهای نظارتی، 
دولــت، بخش خصوصی و فعاالن هر حوزه بســته به حوزه ای 
که بایــد درباره آن تصمیم گیری شــود، می تواند کمک بزرگی 
بــه بخش تولید و تجارت کند. درواقع پس از تغییر شــرایط در 
هر حــوزه ای ایــن کمیته ها می تواننــد حداکثر ظــرف دو هفته 
تصمیمــات جدید را از مرحله کارشناســی به مرحله تصویب 
و ابالغ مراجع ذیربط برســانند. دراین صورت به دلیل قوانینی 
که به خاطر تغییر شرایط کارایی خود را ازدست داده اند شاهد 
مشکالت متعددی در بازار و تولید نخواهیم بود. اگر تغییرات 
بنیادینی در حوزه قوانین و نظام تصمیم گیری انجام ندهیم 
به طــور قطع نمی توانیم رونق تولید را نیز محقق کنیم. هم 
اکنون نظام تصمیم گیری کشور چاالک نیست و در بسیاری 
از مــوارد نیــز شــاهد ناهماهنگــی در مراجــع تصمیم گیری 
هستیم به طوری که در 20 سال اخیر کمتر تصمیمات به روز 

و خالقانه ای اتخاذ کرده ایم. 
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فرســودگی قابلیت اجاره دادن نداشــته باشد، مشمول 
مالیات خانه خالی است؟ بر اساس قانون، فرسودگی، 
دلیــل برای عدم پرداخت مالیات نیســت و به هر حال 
ملک مشــمول مالیات خانه خالی است. بنابراین پس 
از اینکه، مالک اخطار مربوط به مشــمول مالیات خانه 
خالــی بــودن را دریافــت کــرد، بایــد به ســامانه جهت 
خوداظهــاری مراجعه کند.  در ســامانه ای که وزارت راه 
و شهرســازی طراحی کرده اســت نه تنهــا مالکان بلکه 
مســتأجران هم بایــد اطالعات خود را در ســامانه درج 
کنند. درصورتی که مستأجر اطالعات ملک را در سامانه 
درج نکرده باشــد مالــک می تواند بــا درج کد رهگیری 
اجــاره نامه یا شناســه ســند و رمــز تصدیق اجــاره نامه 
رسمی خود، از شمول مالیات خارج شود.  همچنین اگر 
محل ســکونت فرد تغییر کرد، او باید در مدت حداکثر 
یک مــاه اطالعات محل ســکونت جدید را در ســامانه 
ثبت کنــد.  در صورتی که مالک اقامتــگاه اصلی یکی از 
اعضای خانوار )مثاًل همسر یا یکی از فرزندان سرپرست 
خانوار( است، سرپرست خانوار باید در قسمت مالکیت 
ملــک، آن عضو خانوار را به عنــوان مالک معرفی کند. 
این عضو خانوار نیز الزم اســت به صورت جداگانه وارد 
ســامانه شــده و ملک خــود را ثبت کنــد. در این حالت، 
هنــگام ثبــت ملــک شــخص ســاکن بایــد در قســمت 

اطالعــات ســکونت گزینــه »خــودم ســاکن هســتم« را 
انتخــاب کند.اگــر هم ملکی تــازه معامله شــده و هنوز 
سند به نام نشــده الزم است در قسمت نوع سند گزینه 

»عادی« انتخاب شود.
ë محرومیت از خدمات

براساس قانون، مالکان واحدهای مسکونی در نقاط 
شــهری و روســتایی موظــف هســتند اطالعــات امالک 
تحــت تملک خــود را بــا تعیین نــوع بهره بــرداری، در 
ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور ثبت کنند. پس از 
پایــان مهلــت خوداظهاری)دومــاه از 19 فروردین تا 19 
خرداد( دســتگاه های اجرایی مکلف هســتند خدماتی 
ماننــد افتتــاح حســاب بانکــی و صــدور دســته چــک، 
سیاســت های حمایتــی، یارانــه ای و کمــک معیشــتی، 
تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن 
و گازطبیعی، ارســال اســناد و مدارک مانند گواهینامه، 
گذرنامــه، مدارک خــودرو، اخطاریــه، ابالغیه، ثبت نام 
مــدارس در منطقه محــل اقامت، اســتحقاق دریافت 
خوابگاه دانشــجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و 
براساس کدپستی یا نشانی درج شده مربوط به اقامتگاه 
اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان کشور، ارائه کنند. 
بنابرایــن اگر در ســامانه امالک، اطالعــات ملکی ثبت 

نشود، این خدمات به شهروندان ارائه نمی شود.   

مؤید حسینی صدر
کارشناس اقتصادی
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رئیــس جمهــوری روز پنجشــنبه در آییــن افتتــاح 
طرح هــای ملــی صنعت پتروشــیمی در اســتان های 
فارس، بوشهر و مرکزی از برنامه 100 روز پایانی دولت 
و اهمیت صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور سخن 
گفت و به آنهایی که فکر می کنند ایران به دنبال ساخت 
بمب اتم است، گوشزد کرد که »دنبال بمب هسته ای 
نیســتیم و این اشــتباه محض شماســت.«به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری؛ حسن روحانی 
با بیان اینکه در سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
دولــت تا آخریــن روز و آخرین ســاعت فعالیت همه 
توان خود را برای تکمیل و افتتاح طرح های ملی به کار 
خواهد گرفــت، گفــت: در 100 روز پایانی فعالیت این 
دولــت ســالمت مردم، تأمین معیشــت مــردم، رفع 
تحریم ها و تکمیل و افتتاح طرح های تولیدی کشور 4 

هدف اصلی و اولویت دولت خواهد بود.
ë واردات واکسن برای افزایش واکسیناسیون

رئیس جمهوری همچنین اظهار داشــت: تأمین 
واکســن مــورد نیاز و واکسیناســیون تعداد بیشــتری از 
مــردم از اهمیت باالیــی برخوردار اســت و با افزایش 
واکسیناســیون می توانیم ســالمت مــردم را تضمین 
کنیــم، هر شــرکت و یــا فردی تــوان واردات واکســن را 
دارد برای این کار اقدام کند و اگر در این راه با مشکلی 
مواجه بود مســتقیم با دفتر رئیس جمهوری مکاتبه 
کند.رئیس جمهوری در بخشــی از ســخنانش با بیان 
اینکــه دولــت در 100 روز پایانــی فعالیــت، بیشــترین 
تمرکــز خود را صــرف مقابله بــا کرونا و بویــژه تأمین 
واکســن و انجــام واکسیناســیون خواهــد کــرد، گفــت: 
اولویــت اول خرید و واردات واکســن، واکسیناســیون و 
در مرحلــه بعد در ماه های بعــدی نیز کمک برای به 
ثمر نشستن واکسن هایی است که در داخل به دست 
متخصصان کشورمان ساخته می شود.روحانی افزود: 
اگر بتوانیم در ســطح وســیعی بــه 60 الــی 70 درصد 
مردم واکسن تزریق کنیم، در واقع این زنجیره را قطع 
کرده و ســالمت مــردم را تضمین کرده ایــم ولو اینکه 
این ویروس باز هم باشــد و جــوالن دهد. نمی توانیم 
لزوماً منتظر بمانیم تا واکســن داخلــی به تولید انبوه 
برســد و باید واکسیناســیون را در همیــن فصل بهار با 
وارد کردن واکســن به طرق مقتضی به شکل گسترده 
به پیش ببریم. البته پروتکل های بهداشــتی را بعد از 

واکسیناسیون نیز همچنان باید مراعات کنیم.
ë به دنبال بمب اتم نیستیم

روحانــی درخصــوص تــالش دولــت بــرای رفــع 

تحریم هــا بــا بیان اینکــه امروز ســربازان خــط مقدم 
دیپلماســی برای مذاکره در وین هستند، گفت: مهم 
نیســت که دشــمن چه زمانی ســر عقل می آیــد و به 
قانــون بر می گــردد اما یقیــن داریم که راهــی جز این 
بــرای امریــکا و بقیه کشــورهایی کــه در داخــل برجام 
بودند وجود ندارد و تنها راه موجود برگشــتن کامل به 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و اجرای 

کامل تعهدات برجام است.
رئیس جمهــوری با تأکید بر اینکه بعــد از اجرای 
از  پــس  مــا هــم  امریــکا  از ســوی  کامــل تعهــدات 
راســتی آزمایی که زمــان زیادی طول نخواهد کشــید، 
بــه تعهدات خود بازخواهیم گشــت، اظهار داشــت: 
نگرانــی از آغاز غنی ســازی 60 درصد در ایران و آنچه 
در سر شما وجود دارد مبنی بر اینکه ما درحال هموار 
کردن مســیر برای تولید بمب هســتیم، کاماًل اشتباه 
اســت.روحانی تصریــح کــرد: مــا همیــن امــروز هم 
می توانیــم غنی ســازی 90 درصد را انجــام دهیم اما 
پای حرف خود ایستاده ایم و دنبال بمب اتم نیستیم، 
این شما هستید که بمب اتم ساختید و ذخیره کردید 
و همچنان هم بمب می سازید، این کار شماست، ما 
را متهم به ســاخت بمب نکنید، فعالیت های ایران 

کاماًل صلح آمیز است.
رئیس جمهوری تأکید کرد: شما الزم نیست غصه 
این چیزها را بخورید، به تعهدات خود عمل کنید و به 
قانون برگردید، ایران در عمل نشان داده که وقتی قول 
می دهد، قولش مردانه است و به آن عمل می کند، اما 
شما نشان داده اید که قولتان بی اعتبار است، درمورد 
ایــران نگران نباشــید، ایــران مردانه حــرف می زند، با 
اخالق حرکت می کند و به تعهدات خود پایبند است.

ë اقدامات ماندگار در پتروشیمی
رئیس جمهــوری تالش بــرای اتمــام طرح های 
مهم تولیدی را که در 100 روز باقیمانده از زمان دولت 
دوازدهم امکان افتتاح آنها وجود دارد، اولویت دیگر 
دولت برشمرد و اظهار داشت: در بخش پتروشیمی 
در این دولت اقدامات ماندگاری انجام شــده و اینکه 
توانستیم در مدت یکسال و چند ماه گذشته با وجود 
تحریم و فشارهای حداکثری، 25 میلیون تن، تولید 
محصــوالت پتروشــیمی را افزایش دهیــم، اقدامی 

بزرگ و یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایران است.
ë دولت برای بهبود معیشت مردم هر کاری می کند

روحانــی موضوع مهم دیگــر مورد توجــه در ایام 
پایانــی دولــت دوازدهم را معیشــت مردم عنــوان و 

تصریــح کرد: در آغاز ماه رمضان یک بســته حمایت 
معیشــتی جدیــد ویــژه این مــاه پرداخــت کردیم که 
از قبــل قــول داده بودیــم و بــاز هــم تــا پایــان دولــت 
تالش خواهیم کرد برای معیشــت مــردم هر کاری از 
دســت مان برمی آید انجــام دهیم.رئیس جمهوری 
در ادامه با اشاره به اینکه صنعت نفت کشور همواره 
در تاریــخ و در مقاطــع مختلــف درخشــیده اســت، 
خاطرنشــان کرد: در این دولت و در دهه پایانی قرن و 
دهه چهارم انقالب اســالمی، 2 بار در دنیای سیاست 
و دیپلماسی به میدان آمدیم و هر 2 بار دشمنان مان 
را شکســت دادیم.روحانــی با بیان اینکــه اگر بگوییم 
ایــن دهــه، دهه پیــروزی و نجات ملی اســت اشــتباه 
نگفته ایم، افزود: اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت و 
جهش در تولید و توسعه کشور بوده، ناصواب نگفتیم 
و یکی از کارهای بسیار عظیم و بزرگی که در این دهه 

انجام شده مربوط به بخش نفت است.
ë اقدامات بی سابقه وزارت نفت

رئیــس جمهــوری ادامــه داد: کشــف 53 میلیارد 
عظیــم  توســعه  نــام آوران،  منطقــه  در  بشــکه ای 
تقریبــی  یافتــن  پایــان  و  و گازی  نفتــی  میدان هــای 
پروژه هــای عســلویه و پــارس جنوبی، خط لولــه گوره 
بــه جاســک، اجــرای مرحلــه دوم جهــش در تولیــد 
محصــوالت پتروشــیمی و بویــژه افتتــاح پاالیشــگاه 
عظیم گازی بیدبلند و رساندن گاز به استان سیستان 
و بلوچســتان، بخشــی از اقدامــات شــاخص در حوزه 
وزارت نفت در ســال های گذشــته تحت شــدیدترین 
فشــارها و تحریم های بی ســابقه بوده اســت.روحانی 
همچنیــن به افتتــاح دو طــرح فناورانه روز پنجشــنبه 
در حوزه نفت و گاز اشــاره و اضافه کــرد: در این دولت 
تحول بسیار عظیمی در زمینه فناوری نفت و گاز انجام 
گرفته اســت. تا آغاز دولــت یازدهم 14 هزار روســتای 
کشور از نعمت گاز برخوردار بودند که امروز این تعداد 
به 33 هزار روستا رسیده است.رئیس جمهوری اظهار 
داشت: دشمن در سه سال جنگ اقتصادی تالش کرد 
به هر روش ممکن صادرات کشور بویژه فروش نفت و 
تأمین ارز را محدود کند، اما صادرکنندگان محصوالت 
غیرنفتی در این عرصه ورود کرده و نقشــه دشــمن را 
ناکام گذاشتند. صادرات محصوالت پتروشیمی یکی 
از اصلی تریــن منابع تأمیــن ارز کشــور در ایام تحریم 
بود که بر اســاس گزارش ها 90 درصد ارز عرضه شــده 
در ســامانه نیما از محل درآمدهای ناشی از صادرات 

محصوالت پتروشیمی بوده است.

رئیــس جمهوری در آیین افتتاح طرح های ملی وزارت نفت از 4 هدف اصلی دولت در 100روز پایانی خبر داد

نگرانی از غنی ســازی 60 درصد در ایران اشتباه اســت، ما به دنبال ساخت سالح اتمی نیستیم؛ بمب ساختن کار شماست ایران را متهم نکنید

سالمت و معیشت مردم، رفع تحریم ها و افتتاح طرح های ملی
تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات 

سال های 1397-1400
با تشــکیل جلســه کمیته ماده )2( چهاردهمین جلســه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در تاریخ 21 فروردین ماه ســال  جاری در بانک مرکزی، بســته سیاســتی 
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال های 1400-1397 بــه تصویــب رســید کــه 

مهم ترین رئوس آن به این شرح است:
ë 1397  ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال

یکی از مهم ترین رئوس این بســته ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ســال  
1397 اعــالم شــده و در ذیل آن آمده اســت: صادرکنندگانی که نســبت به فروش 
ریالی کاالهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.22 لغایت 1397.05.16 به عراق و 
افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطالعات فروش ریالی خود در 
سامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا 1400.01.31 فرصت دارند تا با ثبت 
اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی 
مربوطه اقدام کنند.البته صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتی 
خود به ســایر کشــورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مســتندات به 
دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تأیید و تعیین مهلت توســط کمیته اقدام 
ارزی، نسبت به ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و 
تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.همچنین در صورت احراز 
وجود ارز حاصل از صادرات کاال، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی ســال 1397 
امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شــروط تعیین شــده و تأیید کمیته اقدام 
ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود 
و شــرکت های همگروه، بازپرداخت بدهی های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به 
شــرط ارائه اظهارنامه، اجازه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست 
مکتوب صادرکننده همراه با مســتندات مربوطه حداکثر تــا 1400.04.31 به کمیته 
اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروری است، متعاقباً با تأیید کمیته، 

امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.
ë 1398-1400 ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های

در بخــش دیگری از این بســته در مورد ایفــای تعهدات ارزی حاصــل از صادرات 
ســال های 1400-1398 ذکر شــده است: صادرکنندگان ســال 1398 تا پایان تیرماه 
1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریورماه 1400 مهلت خواهند داشت تا 
با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این 
مهلت صرفاً برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند )4( مصوبه 177 ستاد هماهنگی 
اقتصادی ندارد.در این زمینه، صادرکنندگان ســال های 1398 و 1399 مکلفند 90 
درصد ارزش پروانه های صادراتی اعالمی توسط گمرک ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی 

برگردانند./ بانک مرکزی

 پرداخت نزدیک به 167 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت رونق تولید در سال 99

در ســال 1399 )12 ماهــه( بیــش از 166 هــزار و 895 میلیارد ریال تســهیالت برای 
تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۶0 درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی و در قالب پروژه رونق تولید 
پرداخت شــده اســت.بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی معاونت طــرح و برنامه 
وزارت صمت )دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطالعات(، این میزان تسهیالت 
به 5 هزار و 44 بنگاه و طرح در ســال 1399 )12 ماهه( پرداخت شــده اســت.بر این 
اســاس در ســال 1399 حــدود 15 هــزار و 182 بنــگاه تولیــدی و طــرح نیمه تمام با 
 پیشــرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد برای دریافت تســهیالت ثبت نام کرده بودند.

/ وزارت صمت

۲1.۵ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی محقق شد

ش
بر

وزیر نفت افتتاح طرح های پتروشــیمی را مصداق اقتصاد مقاومتی، مقابله با خام فروشــی و 
تکمیل زنجیره ارزش دانست و گفت: با افتتاح طرح استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر، 
در مجمــوع 21.۵ میلیــون تــن از تعهد افزایش ظرفیــت تولید پتروشــیمی )2۵ میلیون تن( 
عملیاتی شده است.به گزارش شانا، بیژن زنگنه در آیین افتتاح سه طرح پتروشیمی به صورت 
ویدیوکنفرانس و با فرمان رئیس جمهوری، با بیان اینکه طرح استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان 
سپهر و دو طرح مهم تولید کاتالیست صنعت پتروشیمی روز پنجشنبه به بهره برداری رسید، 
اظهار کرد: با افتتاح طرح استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر، چهاردهمین طرح از 17 طرح 
پتروشیمی که تعهد شده بود به بهره برداری می رسد و سه طرح پتروشیمی مسجدسلیمان، 
متانــول ســبالن و اکســیر حــالل نیــز ظــرف هفته هــای آتی افتتــاح خواهــد شــد.زنگنه میزان 
سرمایه گذاری در طرح پاالیش پارسیان سپهر را 1.3 میلیارد دالر و درآمد ساالنه آن را بیش از 
یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: این طرح از سوی ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده است 
و ساالنه 3.3 میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی می افزاید.وزیر نفت با تأکید 
بر اینکه این طرح ها از مصادیق اقتصاد مقاومتی، مقابله با خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده و جهش تولید اســت، خطاب به رئیس جمهوری گفت: صنعت پتروشــیمی در دوران 
تحریم ها یکی از ارکان اصلی مقاومت کشــور بوده اســت به نحوی که نزدیک 90 درصد ارزی 
که در سال گذشته در سامانه نیما عرضه شده، بنابر گزارش بانک مرکزی از سوی شرکت های 
پتروشیمی بوده است. وی به امضای قرارداد 300 میلیون دالری با شرکت توسعه انرژی تدبیر 
)زیر مجموعه ســتاد اجرایی فرمان امام( برای فشارافزایی میدان ها )تابناک، شانول، وراوی و 

هما( هم اشاره کرد و افزود: خوراک آینده این مجموعه با اجرای این کار تضمین خواهد شد.
زنگنه با اشاره به اینکه در صنعت پتروشیمی کشور ۴0 نوع کاتالیست به ارزش 270 میلیون دالر 
در سال مصرف می شود، افزود: تا امروز 19 نوع از این کاتالیست ها داخلی سازی شده است و با 
اقدام های انجام شده تا پایان امسال 9 کاتالیست دیگر داخلی سازی می شود و به 28 کاتالیست 
می رسیم. شرکت دولتی پژوهش و فناوری نقش مهمی در این زمینه داشته است. وزیر نفت 
میزان سرمایه گذاری در دو طرح کاتالیست شازند اراک را 270 میلیارد تومان عنوان کرد. زنگنه 
در پایان در پاســخ به پرســش رئیس جمهــوری درباره اینکه آیا تا پایــان دولت، ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشــیمی به 100 میلیون تن می رســد، گفت: نزدیک شده ایم و با اغماض چند 

ماهه به این رقم خواهیم رسید.



بجنــورد - فرمانــده یــگان حفاظت خراســان شــمالی گفت: 
مهم ترین عامل تخریب زیستگاه این گل، مردمی هستند که در 

فصل بهار به سرای و خمبی درگرمه سرازیر می شوند.
به گزارش ایرنا، سرهنگ موسی الرضا حیاتی افزود: رویشگاه 
این گونه منحصر به فرد برای حفاظت بیشتر در منطقه خمبی 
و سرای گرمه قرق شده تا به صورت ویژه توسط قرق بان ها مورد 
حفاظت قــرار گیرد اما تعداد نیروهای یــگان حفاظت اداره کل 
منابــع طبیعی آنقدر زیاد نیســت که بتواننــد به صورت مداوم و 

شبانه روزی منطقه را نظارت و کنترل کنند.
وی یکــی دیگر از عوامل تخریب را ورود دام به این رویشــگاه 
دانســته و افــزود: نیروهای قرق بان کنترل هــای الزم را دارند اما 

احتمال ورود شبانه دام وجود دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی از افــرادی کــه برای دیــدن الله 
واژگــون بــه منطقــه می آینــد بــه اهمیــت آن واقــف نیســتند و 

رفتارهایی دارند که موجب تخریب این منطقه می شوند.
 وی بــا بیان اینکــه الله واژگون با نام هــای دیگر همچون الله 
ســرنگون و اشــک مریم نیز شناخته می شــود، گفت: ارتفاع این 
گل کوتاه تر از دیگر انواع خود در کشــور است و مهم ترین تفاوت 

آن نیز رنگ زرد منحصر به فرد آن است.
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مدیران شهری آبادان به نام پاکبانان واکسن زدند!
اهــواز- برخــی در شــورای شــهر 
و شــهرداری آبــادان بــا ســهمیه 
تزریــق  کرونــا  واکســن  پاکبان هــا 
خبرگــزاری  کردند.به گــزارش 
صداوسیما رئیس دانشکده علوم 
پزشــکی آبادان تزریق واکســن به 
برخی مدیران شهرداری و اعضای 

شورای شهر را تأیید کرد.
دکتر سلمان زاده با بیان اینکه تزریق واکسن بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت 
بهداشــت صورت می گیــرد افزود: با توجه بــه اینکه پاکبانان یکــی از اولویت های 
تزریق بودند و طبق فهرســتی که روزانه از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز 
بهداشت ارسال شده افراد واکسن کووید -19 را دریافت کرده اند. او گفت: متأسفانه 
در این میان تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر واکسن را دریافت 
کرده اند.دکتر سلمان زاده ادامه داد: با توجه به اینکه افراد ماسک بر چهره داشتند، 
شناســه آنان برای همکاران ما مشخص نشده اما نامشــان در فهرست ارسالی از 

سوی شهرداری قرار دارد.

تندیس دهقان فداکار در کرج نصب شد
کــرج - تندیــس مرحــوم ریزعلی 
خواجــوی دهقــان فــداکار توســط 
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهرداری کــرج در منطقــه 
حصارک این کالنشهر نصب شد.

به گزارش ایرنا پیمان بضاعتی پور 
رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و 
فضای سبز شهرداری کرج گفت: 

این تندیس به ارتفاع ســه متر توســط اســتاد آذری از هنرمندان برجســته کشــور 
ســاخته شده است.وی بیان داشــت: تندیس دهقان فداکار در ابتدای بلوار شهید 
ایرانی منطقه حصارک کرج نصب شده است. بضاعتی پور گفت: این تندیس با 
بتن گالسه ساخته شده و ساخت آن حدود ۶ ماه به طول انجامیده است.ریزعلی 
خواجوی در ســال 1۳۰9 در روســتای »قاالچق« از توابع شهرستان »میانه« استان 
آذربایجان شرقی متولد شد که فداکاری او در سال 1۳۴۰ برای نجات مسافران یک 
قطار از وی یک شخصیت فداکار و ماندگار در اذهان ساخت. این دهقان فداکار در 
دهه ۸۰ و ســال های اولیه دهه 9۰ شمســی در منطقه حصارک کرج زندگی کرد و 

لباس دوستدار منابع طبیعی و محیط  زیست را در استان البرز برتن کرد.

 روستاهای باالی ۲۰ خانوار قم
 از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند

قم- مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات قم با اشــاره به مأموریــت اداره های 
کل اســتانی ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص توســعه پوشــش اینترنت 
پرســرعت در روستاها گفت: تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان به اینترنت 
پرسرعت متصل شدند. جواد غالم پور طی گزارشی در خصوص توسعه ارتباطات 
روستایی اظهار داشت: براساس دستور وزارت ارتباطات مبنی بر ضرورت پوشش 
اینترنت پرســرعت در روســتاها و با توجه به هماهنگی و پیگیری به عمل آمده از 
شــرکت های ارتباطات ســیار با ارتقای ایســتگاه مخابراتی واقع در روســتای نیجه 
بخش سلفچگان قم تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار از اینترنت پرسرعت همراه 

برخوردار شدند.
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گربه ماهی هــا باز هم در تور مرگ افتادند. این بار 
خلیج فــارس 9۰ تــن گربــه  ماهــی تلــف شــده را 
در ســاحل جاســک جا گذاشــت. گربه ماهی ها بر 
بســتر 1۲ کیلومتــر از ســاحل پخش شــده اند. 1۳ 
فروردیــن ماه جاری هم ســاحل جاســک شــاهد 
مــرگ 1۰ تــن گربه ماهی بــود. آن بار علت مرگ 
را صیــادی دانســتند. بعد هــا صاحــب دو قایــق 
صیــادی مســئولیت تلــف شــدن گربه ماهی ها را 
به عهده گرفتند و علت آن را طمع و پرکردن بیش 
ازحد ظرفیت قایق ها اعالم کردند. قایق ها چپ 
می کنند و موج های خلیج فارس آنها را به ساحل 
جاســک وا می گذارد. گربه ماهی ها در حالی برای 
دومین بار در ساحل جاسک به تور مرگ افتاده اند 
که »افشین عسکری« مدیر اداره دریایی حفاظت 
محیط زیســت در گفت و گو با »ایــران« مرگ آنها 
را بی ســابقه می دانــد. گربه ماهی گونــه ای مقاوم 
به بیماری ها اســت که در موج های سرد و شیرین 
و گرم و شور دریاها زندگی  می کند. هرچند نمونه  
گربه  ماهی های تلف شــده به تازگی به آزمایشگاه 
پژوهشکده خلیج فارس رفته اما عسکری احتمال 
بیمــاری در گربه ماهی هــا را کمرنــگ می داند. او 
اعتقاد دارد اگر پای بیماری در مرگ گربه ماهی ها 

وســط باشــد، تلفات نباید تنها بــه این گونه ختم 
شود. عسکری آلودگی های صنعتی و نفتی را هم 
در مرگ هزاران گربه ماهی رد می کند. او می گوید: 
»آزمایش هــا وجــود آلودگــی نفتــی، صنعتــی و 

کَشنده را در آب نشان نداد.«
او این بار هم عامل انســانی و صیادی را در مرگ 

گربه ماهی ها دخیل می داند. 
افشین عسکری می گوید: »االن فصل تخم ریزی 
و مهاجــرت گلــه ای آنهــا بــه آب هــای کــم  عمق 
او  گفتــه  بــه  گربه ماهی هــا  »تخم ریــزی  اســت. 
همزمان می شــود با فصــل صید ماهیــان تن. او 
پای صید صنعتی چون پرســاین  )صید به روش 
تــور احاطه ای کیســه ای( را به ماجــرا باز می کند و 
می گوید: »این شیوه صیادی بارها به گرفتار شدن 
دلفین ها، الک  پشــت ها و گله گربه ماهی  ها منجر 
شــده اســت.« به رغم ممنوع بودن صید ترال او 
صید تــرال را هم یکی از متهمان احتمالی مرگ 

گله ای گربه ماهی ها می داند.
هرچند بــا مصوبه مجلس صید ترال تا دو ســال 
ممنــوع اســت امــا گزار ش هــا همچنــان از صید 
غیر مجاز تــرال خبر می دهد. او می گوید: »ســایز 
احتمــااًل  اســت.  کوچــک  این بــار  گربه ماهی هــا 
صاحبان صید پرســاین  نمی خواستند سردخانه  
را با ماهی سایز کوچک و کم ارزش مالی پرکنند.« 

گربه ماهی حرام گوشت اســت. برای سایز بزرگ 
آن مشــتریان چینی وجــود دارند. البتــه گاهی در 
ایران هم در صنعت تن ماهی استفاده می شود. 
گزارش هایــی درباره تخلــف برخی از صیــادان و 
فــروش گربه ماهی به جای فیله در بازار نیز وجود 
دارد. گونــه ریز گربه  ماهی بــرای تهیه پودر ماهی 
اســتفاده می شــود.  گزارش هــای اولیــه ســازمان 
محیط زیست نشان می دهد بین ۲۴ تا ۳۶ ساعت 

از مرگ گربه ماهی ها گذشته است.
او با توجه به تلفات 9۰ تنی اعتقاد دارد این حجم 
از صیــد ماهی با قایق شــناور کوچــک امکان پذیر 
نیســت. او می گوید: »صید صنعتی انجام گرفته 
اســت و در چنــد نوبــت گربه ماهی هــای ریز تلف 
شده، در دریا ریخته شده اند. تفاوت ساعتی تخلیه 

گربه ماهی ها 1۰ تا 1۵ ساعت است.«
عسکری می گوید: »مجوز صید صنعتی را سازمان 

شیالت می دهد. فصل، فصل صید تن ماهی ها از 
جمله َهوورماهی  اســت. هــر گربه ماهی بزرگ تا 
1۵ هــزار تومــان به چینی ها فروخته می شــود اما 
ســایز کوچک آن ۴ تا ۵ هزار تومان است. منطقی 
اســت که در صید صنعتی که دور از ساحل انجام 
می گیرد، ســردخانه  را با هــوور ۷۰ هزارتومانی پر 

کنند تا با گربه ماهی.«
ë مجوز صید صنعتی نداده ایم

ســازمان شــیالت هیــچ فرضیــه  ای بــرای ایــن 
مرگ های بی سابقه ندارد . »ابراهیم  عالی زاده« 
معاون ســازمان شــیالت هرمزگان در گفت و گو 
بــا »ایــران« اعــالم  نظــر قطعــی دربــاره مــرگ  
گربه ماهــی هــا را بــه بعــد از پایــان آزمایــش 
نمونه برداری ها موکــول می کند. او صدور مجوز 
صنعتــی از ســوی شــیالت را هــم رد می کنــد و 
می گوید: »صیــادی با قایق هــای کوچک انجام 
می گیرد.« عالــی زاده می گوید: تمام شــناورهای 
مــا در گــذرگاه و بندرگاه متوقف اســت و از آذر ماه 
ســال گذشته هیچ مجوزی برای آنها صادر نشده 
اســت.« او هــم البتــه عامل انســانی و صیــادی را 
متهــم  ردیــف اول مــرگ گربه ماهی هــا می داند. 
حــال ایــن ســؤال بی جــواب می ماند چنــد قایق 
صیــادی کوچک می توانــد در یک بــازه زمانی 1۵ 

ساعته 9۰ تن ماهی را تلف کند؟

زهرا کشوری 
خبرنگار

تلفات گله ای گربه ماهی ها در ساحل جاسک به ۹۰ تن رسید

گربه ماهی ها برای دومین بار در تور مرگ افتادند!

بندرعباس- اســتاندار هرمزگان گفت: میزان 
شیرین سازی آب از حدود 1۲ میلیون مترمکعب 
در ســال 9۲، هم اکنون به 9۵ میلیون مترمکعب 

افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایرنــا فریــدون همتی افــزود: این 
میزان تولید، معادل نیمی از مصرف آب شــرب 
هرمــزگان اســت و بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
خدمــات دولــت در اســتان هرمــزگان بــه شــمار 
مــی رود که در راســتای تأمین آب پایــدار مناطق 
اجرایــی شــده و بــرای ســالیان متمادی، مشــکل 

کمبود آب در استان را رفع می کند.
وی ادامــه داد: انتقــال فاضــالب بندرعباس 

بــه صنایع غرب نیــز به عنوان یکــی از بزرگترین 
پروژه هــای شــهر بندرعباس با تدابیر اندیشــیده 
شــرکت  و  اقتصــادی  بنگاه هــای  توســط  شــده، 
بنگاه هــای  بــه  متعلــق  زیرســاخت  توســعه 
اقتصــادی غرب بندرعباس بــه عنوان کار بزرگ 
صنایــع  بــرای  آورده  ریــال  هزارمیلیــارد   ۲۰ بــا 

تعیین تکلیف شده  بزودی اجرایی می شود.
اســتاندار هرمــزگان اظهار داشــت: صنعت 
شیرین سازی آب در اســتان به طور کامل بومی 
شــده و روز بــه روز در حــال توســعه اســت کــه 
پایــداری آبــی را بــا برنامه های پیــش رو ایجاد 

خواهد کرد.

 شیرین سازی آب دریا در هرمزگان
 به ۹۵ میلیون مترمکعب افزایش یافت

تهدید گل های واژگون بوسیله گردشگران در خراسان شمالی



یکی از مباحث مهم در دفاع مقدس، حضور 
اغلب اقشار مردم در این عرصه بود، بویژه در 
روزها و ماه های آغازین و در قالب بسیجیانی 
کــه برای دفــاع از خاک ، ناموس و وطن، ســر 
و جــان بــر کف نهــاده و بــه خط مقــدم دفاع 
شــتافتند. روزهــا و ماه هــای نخســت جنــگ، 
سرشــار از لحظه های غافلگیری بــود، هم در 
میدان جنگ و هم در نحوه مشــارکت مردم. 
دشــمن، با حمالت ناگهانی خــود، همه ما را 
غافلگیــر کرده بود و طبیعی بــود که در چنان 
وضعیتــی، برخی شــتابان خــود را به خطوط 
مقدم رســانده بودند و به صورت خودجوش، 
بــه مقابلــه و دفــاع می پرداختنــد. طبعــاً در 
شــرایط غافلگیرکننــده ای در آن وســعت، تــا 
نیروهای رسمی و کالسیک، نظم و نسق خود 
را بیابنــد و نقشــه ها ، طرح هــا و فرماندهــان 
خــود را مشــخص کننــد، همیــن مــردم، بــا 
کــه  بودنــد  مختلــف  طبقه هــای  و  طیف هــا 
پیشــتازانه با کمترین و ســاده ترین سالح های 
ممکــن و حتی گاهی با دســت خالــی، خود را 
به آن آوردگاه رســاندند و تا رســیدن نیروهای 
ســازمان یافته، خط را نگه  داشــتند تا دشمن 
در همــان نقاطــی کــه پیشــروی کــرده بــود، 
بمانــد و درجــا بزند. شــاید بــرای بســیاری از 
مــا باورکردنی نباشــد که در میــان طیف های 
مختلفــی که خــود را به خطــوط مقدم جبهه 
رسانده بودند، افرادی بودند که روزگار گذشته 
خــود را بــا روش های خــاص گذرانــده بودند. 
آنــان لوطیانــی اهــل زورخانــه و الجــرم پیرو 
روش های خاص جوانمردی بودند؛ حامیانی 

کــه محلــه و کــوی و بــرزن خــود را بــا تمــام 
اهالی اش، جزوی از خانواده خود می دانستند 
و با خلوص و وفاداری از آنان بویژه نیازمندان 
و ضعفــا، حمایــت می کردنــد. ایــن لوطیان، 
نــه اهل تیغ و تیــزی بودند و نه اهــل عربده و 
میــدان داری، اینان قلب های بزرگی داشــتند 
بــا توان هــای بســیار در دســت و بــازو کــه بــه 
لطف حضــور در زورخانه هــا، آموخته مکتب 
و  راه  و  بودنــد  شــده  علــی)ع(  موالی شــان 
رســم حفــظ و حراســت از خــاک و ناموس را 
بخوبــی می دانســتند و همینــان بودنــد که در 
همــان روزهــا و ماه های آغاز جنــگ، بی هیچ 
چشمداشــتی خــود را بــه آوردگاه رســاندند و 
جوانمردانــه از وطــن، از ایمــان و از نامــوس 
خود محافظت کردند و بســیاری از آنان سر و 

جان در این راه نهادند.
نوشتن و گفتن از این مردان، که مردانگی 
راه و رســم زیســتن و مردن شــان بــود، آســان 
نیســت. آســان نیســت؛ زیــرا اینان اهل ســیر 
و ســلوکی بســیار متفــاوت از دیگرانــی بودند 
که آنان نیــز در عرصه جنــگ هنرنمایی های 
خــاص خویــش را داشــتند. لوطیان شــهر ما، 
همان گونه غریب و ساده و بی پیرایه به جنگ 
رفتند که روزگاری در شــهر و محله، هوای دل 
ضعیفــان و درماندگان را داشــتند. برای آنان 
»هواداری« از هر آن کس که نیازمند یاری آنان 
بــود، نه فقط یک وظیفه که یک ســلوک ویژه 
رفتاری بــود؛ از آنــان جز منشــی جوانمردانه 
انتظــار نمی رفــت و از نزد آنان کســی دســت 
خالی بازنمی گشــت. اینان بودند؛ مردانی که 
از کوچــه »نقاش هــا« کــه برخاســتند و نقش 
ویژه خویش را بر ســپهر قهرمانــی و پهلوانی 

این سرزمین ماندگار و جاویدان کردند، حتی 
اگر این روزها، کسی از نام و نشان آنان خبری 
نداشته باشد، اما تأثیر حضور آنان در جنگ و 

دفاع مقدس را نمی توان انکار کرد.
برای نوشــتن درباره این افراد، با دانســتن 
مجــازی  صفحــات  در  می تــوان  نام شــان، 
اطالعــات بســیاری به دســت آورد، برخــی از 
نویســندگان و روزنامه نــگاران بــه ســراغ ایــن 
افــراد و دوســتان و خانواده های شــان رفتــه و 
درباره آنان بسیار نوشته اند. برخی کتاب هایی 
هم به  نام و یاد این پهلوانان نوشــته و منتشر 
کرده انــد، امــا بــا تمــام ایــن تالش هــا، اینــان 
هم چنــان گمنــام مانده انــد، چه زنــده مانده 
و چــه شــهید شــده باشــند، تقدیــر نهفتــه در 
ذات پهلوانی شــان، آنــان را غریــب و گمنــام 
ســینه  در  اینــان  گویــی  مــی دارد.  دوســت تر 
خود متاعی چنــان گرانبها داشــتند که روزگار 

نمی خواهــد بگــذارد دســت هرکســی بــه آن 
متاع برســد؛ خلــوص در مردانگی و پهلوانی، 
آن متاعی اســت که روزگار نمی گذارد دســت 
غریبان و ناآشــنایان و ناشناســان بدان برسد. 
آ نچه در وجود اینان هم چنان شعله می کشد 
چنــان عزیــز و چنان لطیف اســت کــه روزگار، 
نامحرمان را به شــعله گاه آنان راه نمی دهد. 
چنیــن اســت کــه ســخن گفتــن از ایــن جــان 
آشــنایان تا این حد ســخت اســت؛ هرطور که 
بخواهیــم با کلمــات آنــان را توصیــف کنیم، 
نارسا و ناکام خواهیم ماند و کم خواهیم آورد.

ë  هــم مرام هایی کــه در جبهــه نبرد ســنگر و
گردان خود را داشتند!

شاید همین خاص و عجیب و یگانه بودن 
در رفتار و آیین و ســیر و ســلوک بود که آنان را 
وامی داشــت در جبهه نبــرد، به دنبــال ردپای 
همگنــان خــود باشــند؛ آنــان را حــال و هوایی 

مناظره های آتشین شهید فالحی با جریان های 
سیاســی و موضع گیری هــای صریــح مرحــوم 
ظهیرنــژاد در تاریــخ انقــالب اســالمی ماندگار 

است.
بســیاری از مــردم مناطــق محــروم و کــم 
برخــوردار کشــور در اوایــل انقــالب، هنــوز یاد و 
خاطره مردان بزرگی از ارتش همچون صیادها، 
بابایی ها، دادبین هــا و... را به یاد دارند که برای 

مردم مایحتاج تهیه و کمک رسان آنان بودند.
ë ارتش؛ تکیه گاه کشور در روزهای سخت 

دشمن در هنگامه فتنه به این نتیجه رسیده 
بــود که با حضــور مقتدرانــه ارتــش، فتنه ها به 
خاموشــی خواهــد گراییــد. جنگــی طوالنــی و 
پرهزینه را بر ملت شــریف ایــران تحمیل کرد. 
بــه این ترتیب ارتش به عنــوان تنها نهاد مأمور 
حفظ تمامیت ارضی کشــور و نظام جمهوری 
اســالمی ایران، امکانــات و تجهیــزات و نیروی 
انسانی خویش را در میدان رزم آراست، ارتش 
در ایــن رزمــگاه دشــوار آنچه را در توان داشــت  
بــه کار گرفــت و با مشــارکت حداکثــری با همه 
دلســوزان نظام، توانســت دشــمن بعثی را که 
از حمایــت توأمان غرب و شــرق بهره می برد، 
شکســت دهــد. حتــی در مقاطعــی در خلیــج 
فارس با نیروی دریایی ارتش امریکا هم جنگید 
و حماســه های درخشــانی ثبــت کــرد. بــه این 
ترتیب، این سازمان حرفه ای و بی ادعا، رسالت 
تاریخــی و اصلی خــود را آنچنان ایفــا نمود که 
ذره ای از خــاک ایــران در دســت دشــمن باقی 
نماند. پــس از جنگ نیز حضور درخشــانی در 
عرصه سازندگی داشت و نیازمندی های خود را 
با اتکا به توان داخلی ساخت و چهره یک ارتش 
مســتقل مقتــدر را بخوبی به جهانیــان عرضه 
کــرد. در عرصه هــای دشــواری ماننــد بالیــای 
طبیعی و حوادث غیرمترقبــه، ارتش به عنوان 
یک نیروی فداکار نخستین گام ها را برای کمک 
به ملت به میدان آورد و به تعبیر رهبر معظم 
انقــالب ثابــت کرد کــه در شــعار ارتــش فدای 

ملت، ثابت قدم است.
ë سالمت سیاسی در کنار بصیرت سیاسی 

ســالمت سیاســی ارتش در کنــار صالبت و 
تــوان رزمی این ســازمان حرفه ای، ســرمایه ای 
عظیم است که پشتیبانی ملت و اعتماد رهبری 
نظام را در پی دارد. ســالمت سیاســی ارتش در 
مصادیقی چون تعهد به حفظ تمامیت ارضی 
کشور، وفاداری و تعهد به حفظ نظام جمهوری 
اسالمی ایران، اطاعت از فرماندهی معظم کل 
قوا، انجــام وظیفه حرفه ای و عــدم دخالت در 
حوزه های غیرحرفه ای مانند اقتصاد و سیاست 
اســت. ارتــش در عیــن تعهــد به حفــظ نظام 
جمهوری اسالمی ایران و مأموریت خدمت به 
ملت، هیچگاه در پی دخالــت غیرحرفه ای در 
حوزه های غیروظیفه ای خویش نبوده است، اما 
مطیع فرامیــن فرماندهی معظم کل قوا بوده 
و این همان ســالمت سیاســی مــورد تأکید این 

نوشتار است.
دانش و بصیرت سیاسی و پرهیز از دخالت 
ویژگــی  دیگــر،  عرصه هــای  در  غیرحرفــه ای 
بنیانگــذار  اســت.  ارتــش  ســازمان  درخشــان 
فقید جمهــوری اســالمی ایران حضــرت امام 
خمینــی)ره( نیــز همــواره نیروهــای مســلح را 
از احــزاب  از حضــور و حمایــت و جانبــداری 
و جریان هــای سیاســی پرهیــز داده انــد و ایــن 
موضــوع چنــان اهمیت داشــته کــه در وصیت 
نامه سیاســی الهی حضرت امــام خمینی)ره( 
هم مورد تأکید قرار گرفته و ایشــان فرموده اند: 
»وصیت اکید من به قوای مســلح آن است که 

همان طــور کــه از مقــررات نظام، عــدم دخول 
نظامــی در احــزاب و گروه هــا و جبهه  ها اســت 
بــه آن عمل نمایند و قوای مســلح مطلقاً، چه 
نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، 
در هیــچ حــزب و گروهی وارد نشــده و خود را از 
بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت 
می تواننــد قــدرت نظامــی خــود را حفــظ و از 

اختالفات درون گروهی مصون باشند.«]1[
ارتش براســاس این نگاه وظیفه گرا که باید 
تکیه گاه مردم باشــد، سیاســت را بشناسد تا به 
ســالمت از تنگناهــای سیاســی عبــور کنــد و در 
کنــار آن، نیــروی قابــل اطمینــان و وثــوق همه 
اقشــار ملت باشــد، همواره تالش کرده خود را 
از جریان های سیاســی و حضــور در عرصه های 
قــدرت سیاســی بــه دور نگــه دارد، امــا ایــن به 
معنــای بی اطالعــی و فقــدان دانش سیاســی 
و مشــارکت سیاســی در وقایــع کشــور نیســت. 
ارتشــیان، خــود را مکلــف می دانند کــه فراتر از 
دانش سیاســی، بصیرت سیاســی کسب کنند. 
مشــارکت حداکثــری در انتخابــات، کمــک به 
و  دقیــق  انتخابــات ســالم، شــناخت  اجــرای 
انتخــاب اصلــح همــواره در عمــل سیاســی و 
اجتماعــی ارتشــیان وجــود داشــته اســت. امــا 
ارتــش، مقام خــود را مقام ســربازی و خدمت 
صادقانــه و فراتــر از حضور محصــور در فضای 
سیاست می داند. ارتشی با این رویکرد، متعلق 
به همه ملت، همه اقشــار و جناح های سیاسی 
و در خدمــت نظــام اســت و به دلیــل همیــن 
ســالمت سیاســی مورد وثــوق و تکیــه گاه همه 
اقشار ملت است. در هنگامه های سخت، جان 
بــر کف می گیــرد و به میدان می آیــد، جانبازی 
می کنــد و البتــه پشــتوانه مردمــی و دعای خیر 
همه ملت را پشــت و پناه خود می بیند. ارتشی 
با این اندیشــه و منــش در منتهــا درجه قدرت 
قــرار دارد و بــه آن افتخــار می کنــد کــه ارتــش 
همه ملت اســت و تعلقات جناحی و سیاســی 

ندارد. اما قاطعانه در کنار ارکان رسمی سیاست 
کشور حضور دارد و همواره پشتیبان آرای ملت 
خواهد بود. امروز بلوغ سیاسی ارتش پشتیبان 
کلیــت نظــام جمهوری اســالمی ایــران و مورد 
عنایت رهبر فرزانه انقالب اسالمی است و فارغ 
از مطالبه گری های سیاســی، در مسیر خدمت، 
به رضایت خالق و خلق می اندیشــد. چشمان 
بیــدار ارتش، همــواره دوردســت ها را می کاود؛ 
نگاه این ســازمان مقتدر و حرفه ای و باصالبت 
بــه عمق لشــکریان دشــمن اســت و اینکه چه 
توطئــه و ترفندی در کمــان دارند و خود را برای 
مقابله با هر دشمنی آماده می کند. دل به ملت 
و ســر به خدا ســپرده، دندان به هم می فشــارد 
و دســت به اسلحه نگاه داشــته تا هر نگاه شوم 
دشــمن بــه مرزهــای اقتــدار ملــت را بــا آتش 
اقتدارش بســوزاند. بــه این ترتیب باید بگوییم 
ســالمت سیاســی ارتــش، ارزش افــزوده نظام 
و انقالب اســالمی اســت و مطامع دشــمنان را 

ناکام می گذارد.
اقتــدار  و  بالندگــی  کــه  کنونــی  شــرایط  در 
انقــالب اســالمی در منطقــه و جهــان در اوج 
قــرار دارد، راهبردهــای دشــمنان بــا ترکیبــی 
در  تقابلــی  اقدامــات  مجموعــه  از  متشــکل 
حوزه های مختلف سیاســی، امنیتــی، نظامی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و حتــی بیولوژیــک علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی اجرا می شود. 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در این شــرایط 
خــود را فــارغ از حضــور در عرصه سیاســی، در 
خــط مقــدم مقابله بــا راهبرد ترکیبی دشــمن 
می دانــد و به تقویــت بنیه دفاعــی و نظامی با 
تکیه بر توانمندی های داخلی می پردازد. همه 
ایــن عوامــل، ارتش جمهــوری اســالمی ایران 
را بــه مجموعه ای منســجم، کارآمــد، انقالبی، 
مردمــی، در خــط والیــت و خــاری در چشــم 

دشمنان و بدخواهان تبدیل کرده است.
 ]1[ - وصیت نامه سیاسی الهی امام)ره(
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سرتیپ ستاد حسین ولی وند زمانی
فرمانده دافوس ارتش

آذر فخری

شهید سید مجتبی هاشمی در جمع یاران و همراهان

دانش و بصیرت سیاسی و پرهیز از دخالت 
غیرحرفه ای در عرصه های دیگر، ویژگی 

درخشان سازمان ارتش است. بنیانگذار 
فقید جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 

خمینی)ره( نیز همواره نیروهای مسلح را 
از حضور و حمایت و جانبداری از احزاب 
و جریان های سیاسی پرهیز داده اند و این 

موضوع چنان اهمیت داشته که در وصیت 
نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی)ره( 

هم مورد تأکید قرار گرفته

در  پاسداشت قهرمانی های گروه فدائیان اسالم به مناسبت سالگرد شهادت سیدمجتبی هاشمی فرمانده گروه

جوانمردانی که در عرصه دفاع مقدس خوش درخشیدند

درنگی در رازهای محبوبیت ارتشیان در آستانه 29 فروردین، روز ارتش 

ارتش بی ادعا و خالصانه ، خادم مردم
ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، یکــی از 
مهم تریــن ارکان اقتــدار نظام اســالمی و ملت 
عظیم الشــأن ایران است. ســاختاری با هویت 
متقــن و منحصــر به فــرد مکتبــی، نظامــی و 
انضباطــی و نهــادی آکنــده از دانش و بصیرت 
سیاســی. ارتش در طول دوران پیروزی انقالب 
اسالمی و قبل از جنگ تحمیلی و بعد از آن در 
دوران دفاع مقــدس و حوادث مختلف اعم از 
حــوادث غیرمترقبــه و بحران هــای طبیعی، با 
تمام توان برای ایفای نقش و رسالت خود پای 
در میــدان نهــاده و در اجرای انــواع مأموریت و 
فراتــر از آن در جهت مردم یاری نهایت تالش 
خود را به کار بسته است. ارتش دست قدرتمند 
ایــران در بزنگاه هــای  نظــام و ملــت شــریف 
حســاس بوده و با به کارگیــری همه ظرفیت ها 
و تــوان خود عاشــقانه و از روی خلــوص، بدون 
هیچ چشمداشــتی اهتمام ورزیده و به معنای 
واقعــی کلمــه وظیفــه ســربازی ملت ایــران و 
نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایــران را ادا 
نموده است. مهم ترین افتخار ارتش جمهوری 
اسالمی ایران نشان پاک »کلمه طیبه« از سوی 
فرماندهــی معظم کل قــوا و لبیک بــه فرمان 
از  بــودن  امــام خمینــی)ره( در دور  حضــرت 
جریان های سیاســی و حزبی اســت که موجب 
اعتمــاد ملــی مــردم ایــران بــه ســربازان خود 
گردیــده و در حقیقــت ارتــش بعــد از انقــالب 
هماننــد ارتــش دوران پیــروزی انقــالب بــرای 
ملــت ایــران باقی مانــده. برای شــناخت بهتر 

عملکرد سیاســی ارتش در برهه های حســاس 
شکل گیری، تثبیت و استحکام نظام جمهوری 
اسالمی ایران، می توان تالش های این سازمان 
دفاعی محبوب را که در قامت سازمانی جدید 
به نــام ارتــش جمهوری اســالمی ایــران ظاهر 

گردیده  به این شرح مورد بررسی قرار داد:
ë همراهی بهنگام ارتش با انقالب اسالمی 

رژیم استبدادی پیشــین، ارتش را به منظور 
حفــظ و امتداد حیات خود تجهیز کرده بود و با 
تصور حمایت یک ارتش سرکوبگر و سرسپرده، 
قصــد داشــت در رویارویــی بــا ملــت انقالبــی 
شــرایط را به نفع خویش تغییر دهد. خاطرات 
ژنــرال هایــزر نماینــده نظامــی کارتــر و ویلیام 
ســولیوان نشــان می دهد در شرایطی که دولت 
بختیــار بــا هدایــت اســتکبار جهانــی در صدد 
اقدامــات خشــونت بار علیــه انقالب اســالمی 
بود، ارتش هیچ گونه تمایلی به مقابله با مردم 
نداشــت و در بدنــه ارتــش بــا جریان ســرکوب 
و کشــتار مردم مخالفــت می گردیــد و بلکه در 
پادگان های ارتش هم تحرکاتی گســترده علیه 
دشمنان ملت و انقالب اسالمی جریان داشت. 
در دل پادگان هــای ارتــش، پاکباختگانی چون 
شــهید نامجــو، شــهید صیاد شــیرازی، شــهید 
اقارب پرســت، شــهید کالهــدوز و... بدنه ارتش 
را هوشــمندانه بــه انقــالب و همراهــی با ملت 
تشــویق می کردند و بســیاری از ارتشــیان نیز با 
بــزرگان انقــالب همراهی و همکاری داشــتند. 
در شــرایط قیــام و انقــالب و در هنگامــه ای کــه 
یگان هــای ارتش بــه جبر حکومت بــه خیابان 
قامــت  در  ارتشــیان  از  بســیاری  می آمدنــد، 
انقالبی و در صفوف تظاهرات حضور داشــتند 

و بسیاری دیگر به دقت مراقب بودند که مبادا 
جنگ افزارهــای ارتش علیه مردم به کار گرفته 
شود. در ایام انقالب، تانک های ارتش به دستور 
سران وارد خیابان ها شدند، ولی حتی یک گلوله 
از این ارابه های مخوف مرگ آفرین به ســمت 
مردم شلیک نشد، هرگز بالگرد و جنگنده ای به 
ســوی مردم آتش نگشود و آنچه به روی مردم 
گشوده شد، آغوش مهر ارتشیان بود و این گونه 
بود که لوله تفنگ ها به جای گلوله با گل آراسته 
گردید؛ ارتش از همــان آغاز برادر ملت بود، نه 
برابــر ملــت. مهم ترین حرکــت انقالبی ارتش 
اما در حساس ترین صحنه  بروز یافت و بیعت 
جاودانه کارکنان ارتش با بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی حضرت امــام خمینــی)ره( در روز 19 
بهمــن 1357 در تاریــخ ثبــت گردیــد. بــه این 
ترتیب با حضور شکوهمند و محوریت کارکنان 
نیــروی هوایی ارتش، رژیم اســتبدادی پیشــین 
ضربــه ای کاری دریافــت نمــود.  امــا اعالمیــه 
بی طرفــی ارتــش در ظهر 22 بهمــن 1357 که 
به امضای سران وقت ارتش رسیده بود، بیانگر 
ایــن ادعــای ارتــش تاریخ ســاز ایران اســت که 
ارتش برای ملت و حافظ مرزهای ایران اســت 
و وابستگی به سران حکومت ندارد و کار را تمام 
کرد. حاکمیت رژیم استبدادی پیشین به پایان 
رســید و انقالب اســالمی ملت ایران به پیروزی 

نهایی دست یافت.
 ارتــش تکلیف مــدار در حفظ نظــام نوپای 
اســالمی کــه پس از پیــروزی انقــالب چپ های 
سیاسی و وابستگان به اردوگاه مارکسیسم سعی 
در انحراف آن را داشتند، تالش بسیار کرد. این 
گروه هــای وابســته در پهنه جغرافیایی کشــور و 

مخصوصاً مناطق مرزی روی به ایجاد آشــوب 
آورده و نغمه شوم تجزیه طلبی سر می دادند. 
همــان جریان هــای سیاســی چپ و راســت بر 
ایــن بــاور بودند که ارتــش مردمی و برخاســته 
از نهــاد مردم و همراه و پشــتیبان رهبر و ملت، 
بزرگ ترین مانع برای دستیابی آنها به اهداف 
تجزیه طلبانه و کور خود است، از این رو در ابتدا 
شعار انحالل ارتش، ترجیع بند سخنرانی های 
آتشین جریان های سیاسی بود، بعد هم توطئه 
در پــی توطئه که البته توطئــه انحالل ارتش آن 
وابستگان را در جامه عمل پوشیدن به مطامع 

خویش امیدوارتر و مصمم تر می نمود.
ارتــش غیــور و خــادم ملــت، امــا بی ادعا و 
مخلصانــه راهــی جبهه هــا در نقــاط مختلــف 
مرزی بخصوص کردســتان گردید، کردستان و 
آذربایجان، خوزستان و ترکمن صحرا، سیستان 
و بلوچســتان و هرجای دیگر که توطئه ای علیه 
انسجام و منافع ملی و با هدف تجزیه طلبی در 
حال شکل گیری بود، نیروهای ارتشی داوطلبانه 
پــا بــه میــدان گذاشــته و مقتدرانــه از کیــان و 
تمامیت ســرزمین و نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران دفاع کرده و پا به پای صیادها تا 
اوج خطــر پیش می رفتنــد، مهرورزانه با مردم 
همراهی کرده و سختگیرانه در برابر بدخواهان 
صف آرایی می کردند؛ طنین صدای رسا و برق 
سالحشان لرزه به اندام فتنه گران می انداخت. 
همان روزها بود که بصیرت سیاســی ارتشیان، 
دانش  و تسلط ارتشیان به موضوع های سیاسی 
و راهبردی و فهم دقیقشان از جریان فتنه هایی 
که تمامیت ارضی کشور را هدف گرفته بود، به 
چشم آمد. شــاهد مثال این بصیرت افزون در 

بود که کمتر کســی می توانست تحمل کند، سر 
نترس آنان، جان بی تاب شان برای جنگیدن و 
از میان برداشتن دشــمن، گاهی نمی توانست 
از هیچ قاعده و قانونی پیروی کند. آنان ســنگر 
و گــردان خــود را داشــتند، ترجیــح می دادنــد 
در میــان همگنان خود باشــند، کســانی که یا از 
یــک محلــه و زورخانــه بودند یا از یک ســلوک 
و آییــن درس و الهــام گرفتــه بودنــد. چنیــن 
بــود کــه بســیاری از آنــان مــرام ســربزنگاهی 
داشــتند؛ منتظر مجادله عقل و احساس شــان 
نمی ماندند؛ مرام سربزنگاهی چنین تصمیم 
می گرفــت. بگذاریــد با یــک مثال از ایــن مرام 
سربزنگاهی سخن بگوییم؛ شهید سیدمجتبی 
هاشمی در محله ای که زندگی می کرد به »سید 
بخشــنده« معروف بود. اگر کسی به مغازه اش 
می آمد و پول نداشــت، ســید پول نمی گرفت. 
روزی خانواده ای به مغازه شهید هاشمی آمد؛ 
دختر خانواده به جای گوشــواره به گوشــش نخ 
بود. ســیدمجتبی گوشواره دخترش را به گوش 
ایــن دختــر زد. حضــور در چنیــن بزنگاه هایــی 
یعنی بصیرت و شــعور دینی که در آنی، مقام 

انسان را از خاک به افالک می رساند.
با چنین مرامی بود که بســیاری از این بچه 
محل هــای کوچه ای ماننــد »کوچه نقاش«ها، 
حتــی اگــر پیــش از انقــالب و جنــگ تنهــا بــه 
نوعی مــرام لوطی گری معتقد بودند و غیرت 
خــاص لوطیــان را داشــتند، غیــرت دفــاع از 
خــاک میهن را هــم به مجموعه نترســی های 
خود با تشــکیل گــروه فدائیان اســالم افزودند 
و بــا چنیــن ترکیبــی حماســه آفریدنــد. اینان 
بــا چنین پیشــینه ای، بــه نوعی تحــول خاص 
در رفتــار و منــش، در ســفره ســنگر، آخریــن 

افــرادی بودنــد که دســت بــه غــذا می بردند، 
در تقســیم لباس گرم و تجهیــزات، در انتهای 
صــف بودنــد یــا اصــاًل نبودنــد و هرگــز ادعای 
هیچ ســهمی نکردند. حواس شــان بــود که در 
بزنگاهی بــزرگ در محضر خدا ایســتاده اند و 
در مرام شان نبود که خود و خرد خاص خود را 
با چنین سهم خواهی هایی شرمنده خدا کنند. 
خــود را با او معامله کردنــد و در این معامله، 
بیشترین سود را آنان بردند؛ چه آنانی که زنده 
بازگشــتند، چه آنانی که بی نشــان اوج گرفتند 
و ناپیدا شــدند. این جوانمــردان هم محل، یا 
هم ســنگر و هم گردان، به همان انــدازه که در 
پــی هیچ ســهمی نبودند، پیش از همه ســینه 
ســپر می کردنــد، چنیــن بودنــد که دیگــران از 
نترســی و شــجاعت آنــان الهــام می گرفتند و 
دست یا علی)ع( بر زانو نهاده و برمی خاستند 
و این برخاســتن، از لونــی دیگر بود، حال و دم 
لوطیــان جبهه، ناخودآگاه دیگران را به ســوی 
آنــان جذب می کــرد؛ در جایی که باید معبری 

باز می شد، اینان خط  شکن بودند.
ë رگه ای بی مانند در معدن جنگ

جنگ ما، در قالب دفاع مقدس، تنها یک 
دفاع صرف نبود، مرحله ای از ســاختن و رشد 
و رســیدن به نوعــی شــعوری متعالی بــود. از 
همین جاســت که باید از مردانی سخن گفت 
که رگه های در کانی وجودشــان داشــتند که در 
معدن جنگ، عیار و محک آن ســنجیده شد؛ 
که اگر در شــهر و کوی و برزن خود می ماندند، 
ایــن رگه هــای گرا نبهــا را نــه صاحبانشــان باز 
می شناختند و نه دیگرانی که با آنان همنشین 
و هم نمــک و هم ســنگر بودنــد. شــاید یکــی 
گرانبهــا،  کانی هــای  از  مثال هــا  بارزتریــن  از 

»شاهرخ« باشــد؛ مردی که در بحبوحه جنگ 
وارد میدان شــد، اما با حضور و نیتی خاص. او 
خلوصش را با این شرط بزرگ با پروردگارش 
بــه عرصــه آورد کــه در نهایــت، ناپیــدا و گــم 
ماندن جســدش باشــد. او می خواســت چنان 
پــاک و مطهر شــود که چیــزی از پیکرش باقی 
نمانــد. بــا ایــن نیــت، این پهلــوان جنــگ، که 
نامش، هراســی عظیم در دل دشمنان ایجاد 
می کرد؛ هرجــا که الزم بود بــا حمالت ایذایی 
و جنگ هــای غیرمنظــم، بــه صــف دشــمنان 
می زد؛ و به همین دلیل دشــمن برای ســرش 
جایــزه گذاشــته بود. او که پیــش از انقالب هم 
در کشتی اســم و رسمی داشت با دعای مادر، 
در نهایت به رشــادت و پهلوانی به رســتگاری 
رسید و همان گونه از جهان پای بیرون نهاد که 
از خدایش خواســته بود؛ بی هیچ اثری از پیکر، 

بی نام، بی شهرت و....
ë دفاع مقدس؛ فرصت بی نهایت ها

جبهــه، بــرای آنانــی کــه به دنبــال فرصتی 
بــرای تحــول بودند، بــرای آنانی که اســتعداد 
دگردیســی و واالیش داشــتند، بســتر مناسبی 
بــود. اینان اگر بــا آن جان ناآرام خود در شــهر 
می ماندند، چون گهرهایی بودند که به دســت 
گهرناشناســان افتــاده و هدر می رفتنــد. اینان، 
لوطیــان جبهــه و جنگ، بــرای زندگــی آرام و 
خطیر شــهری، ســاخته نشــده بودنــد. برخی 
جان آشــنایان مانند شــهید چمران، توانستند 
به اینان نیرو و زور بازو و ســر نترس شان، سر و 
سامانی داده و آنان را در مسیر درست هدایت 
کننــد، تــا هــم نیــاز درونی شــان بــه سرکشــی 
برآورده شــود و هم به نوعــی تعالی خاص در 

این بستر دست یابند.
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نگاهی به انیمیشن »سیم ششم« روایت زندگی آهنگساز و نوازنده دوران ساز  در گفت وگو با بهرام عظیمی کارگردان و فردین خلعتبری آهنگساز اثر

دنیای سیاه و سفید درویش خان به روایت تصویر
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ــد. این انیمیشن که براساس  ــ ــخه کامل انیمیشن »سیم ششم« منتشرش ــ نس
ــت نزدیک به سه سال قبل درمرکزگسترش سینمای  ــ یک داستان واقعی اس
ــد و در همان ابتدای کار توانست در جشنواره های  ــ مستند و تجربی ساخته ش
ــت آورد.عظیمی این  ــ ــماری به دس ــ ــر بین المللی موفقیت های بی ش ــ معتب
ــمند که در  ــ ــران تقدیم کرده و با تولید این اثر ارزش ــ ــه نوازندگان عزیزای ــ کاررا ب
ــانحه رانندگی، درکنار  ــ ــاره ای است به درویش خان اولین قربانی س ــ واقع اش
ــیقی ایران به نمایش  ــ ــته نقش تأثیرگذاراین استاد بزرگ را در موس ــ آن توانس
ــت بدانید بعد از  ــ ــت، جالب اس ــ ــم تاراس ــ ــیم شش ــ بگذارد که همان ابداع س
مرگ غالمحسین درویش، نظیمه تصمیم به وضع قوانین رانندگی درایران 
گرفت. نکته دیگر دراین انیمیشن بیان المان هایی از سبک زندگی آن دوران 
است؛ گل هایی درگلدان های زیبا که در جای جای فضای خانه دیده می شود 
و از شیفتگی درویش خان به گل وگیاه می گوید. دراین انیمیشن بوی عناصر 
ــنتی بخوبی استشمام  ــ ــباب و اثاثیه س ــ زیبای یک زندگی قدیمی با همان اس
ــوی زغالی و قوری،  ــ ــش آدم ها گرفته تا تصویرگرامافون، ات ــ ــود، از پوش ــ می ش
قندان و استکان های کمرباریک با نقش ناصرالدین شاه و صندلی های چوبی 
که در باالی آن طاقچه هایی قرار دارد که با چراغ های قدیمی مزین شده است 
ــوه گری می کند و... و صدای  ــ ــاالی آن طاقچه پته دوزی زیبا نصب و جل ــ و در ب
ــهر  ــ ــت... و نمایی از ش ــ ــاری که فرهنگ و اصالت را با خود همصدا کرده اس ــ ت
»طهران سنه 1305 شمسی خیابان الله زار و گراند هتل...« و در بخش پایانی 
کار تصاویر جذابی دیده می شود که برخاسته از برداشت آزاد بهرام عظیمی 
کارگردان اثر است، تصویری از آخرین شب زندگی و اجرای درویش خان در 
گراند هتل که دوستان و یاران قدیمی اش به تشویق او می ایستند، چهره های 
نام آشنای تاریخ ادبیات و هنرایران؛ »صادق هدایت«، »پروین اعتصامی«، 
ــیج«،  ــ ــی«، »نیما یوش ــ ــرزا«، »ملوک ضراب ــ ــرج می ــ ــی«، »ای ــ ــارف قزوین ــ »ع
ــقی« و »ابوالحسن صبا« که  بیشتر آنها  ــ »قمرالملوک وزیری«، »میرزاده عش
ــان آرمیده اند. امروز  ــ ــران درکنار درویش خ ــ ــتان »ظهیرالدوله« ته ــ در گورس
نزدیک به 100 سال از درگذشت این موزیسین بزرگ موسیقی ایران می گذرد 

و»سیم ششم« باردیگر تاریخ موسیقی ایران را بازگو کرد.

نداسیجانی
خبرنگار

ش
بر

غالمحســـین درویش با نام هنری درویش خان ســـال ۱۲۵۱ در تهران متولد 
شـــد. او هنرمندی است که نقش بسزایی درموسیقی ایرانی داشته و توانسته 
موســـیقی سنتی ایران را از دربار و اشـــراف بیرون بکشد و به میان مردم آورد 
و اولین آهنگســـازی است که آثارش دارای سبک و شـــیوه بود. دوران زندگی 
درویش خان به اواخر قاجاریه برمی گردد و در دربار شاهان آن دوره رفت وآمد 
داشت و ســـاز نوازندگان را می شنید و به دلیل سابقه آشنایی اش با موسیقی 
کـــه از پدرش حاجی بشـــیر آموخته بود که درواقع اولین معلم او محســـوب 
می شد به نوازندگی تار عالقه مند شد. شهرتش به  نام »درویش خان«، به این 
علت بود که پدرش هنگام صدا زدن او، از لفظ »درویش« اســـتفاده می کرد 
و همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی غالمحسین برگزیده شد. پدرش 
به سبب عالقه ای که به هنر موسیقی داشت و آشنایی اجمالی با تار و سه تار، 
فرزندش را راهی مدرسه موزیک دارالفنون می کند و این انتخاب آغاز مسیر 
جدید زندگی او شـــد و درویش خان در آنجا آموختن خط موسیقی، نواختن 
شیپور و طبل کوچک را فرا گرفت اما سال ها بعد در دربار با ساز تار آشنا شد 
و این موضوع را با پدرش درمیان گذاشت، پدرش سه تاری برای او تهیه کرد 
و مقدمات را شـــخصاً به او آموخت. ســـپس نزد آقاحسینقلی به تکمیل فن 
خود پرداخت و بعد از ســـال ها تمرین در نواختن تار و بویژه ســـه  تار مهارت 
یافت و بهترین شـــاگرد استاد خود شد. در این دوران، آشنایی با برادر بزرگتر 
آقاحسینقلی، میرزا عبداهلل فراهانی که نوازنده تار و سه  تار بود، به  کار او غنای 

بیشتری بخشید. 
غالمحســـین درویش از نوازندگان شهیر تار است و سیم ششم از ابداعات او 
اســـت که به تار افزود و با این کار خود َرنگ دیگری از این ســـاز به هنرمندان 
آن دوران معرفی کرد، تحولی شـــگرف که همچنان مورد اســـتفاده است. در 
مجموع هفت پیش درآمد، شـــش تصنیف، یازده ِرنـــگ و قطعاتی متفرقه 
از درویش خان برجای مانده اســـت. او همچنین رهبر ارکســـتر کنسرت های 
انجمن اخـــوت بود که بـــه حمایت صفاعلـــی ظهیرالدوله انجـــام گرفت و 
در کنار آن سرپرســـتی اجرای کنســــرت های عمومی را هم برعهده داشـــت، 
کنسرت هایی که در جـهــــت مردمی تر کردن موســـیقی ایران و کمک و یاری 
به مستـمندان و بالدیدگـان بود مانند کـنسرت برای جمع آوری اعانه به نـفع 
قحطی زدگــــان روسیه، کـنسرت برای ایجاد مدرسه فرهنگ، کنسرت به  نفع 

حریق زدگـان آمل، کـنسرت برای بازسازی خرابـی های آتش سوزی بازار و نیز 
کـنسرت برای غـارت شدگـان ارومیه و....

ــین درویش از نخستین کسانی است که در  ــ ــــت بدانید غالمحس جالب اس
ــیقی  ــ ــــماری از نامداران موس ــیقی برپا کرد و ش ــ ایران کالس آموزش موس
ــــن صبا، موسی معروفی، نورعلی  ایرانی چون مرتضی نی داوود، ابوالحس
برومند، ارسالن درگاهی و سعید هرمزی از شاگردان او به شمار می آیند که 
پس  از گذراندن دوره های موفق مختلف تحصیلی نشانی به شکل تبرزین 
هدیه می گرفتند که از جنس مس و نقره و برای شاگردان سطوح عالی، از 

جنس طال بود.
بهرام عظیمی کارگردان »سیم ششم« پس از ساخت این انیمیشن و انتشار 
سکانس نخست آن در فضای مجازی متوجه موضوع جالبی می شود اینکه 
نســـبت دورفامیلی با درویش خان داشته است که آن را در صفحه شخصی 
خود اینگونه شرح داده است: »ســـال ۱360 سرهنگ کریم عظیمی)عموی 

پدرم( و همسر گرامیشون ناهید خانم یک دوچرخه گرانقیمت به من هدیه 
دادند. چون نقاشی من خوب بود و کریم عمو جان و ناهید خانم از اینکه من 
نقاشی می کشیدم خیلی کیف می کردند و برای تشویقم چنین کار ارزشمندی 
کردند.... از این موضوع سال ها گذشت و پس از انتشار این کار، خانم نوشین 
عظیمی دختر کریم عموجان به من زنگ زد و گفت آقا بهرام در اینستا دیدم 
شما یک انیمیشن راجع به درویش خان ساختی گفتم بله چطورمگه؟ گفتند 
برای چی ســـاختی؟! گفتم خب این بنده خدا اولین کشته تصادف در ایران 
و منم که عشـــق ماشـــینم و... نوشین خانم یک دفعه یه چیز عجیبی به من 

گفتند. گفت: مامان من نوه درویش خان هستش!!«
بهرام عظیمی ســـال ۱396 با یک پیشنهاد تصمیم به ساخت این انیمیشن 
می گیرد و با   اینکه به موســـیقی سنتی چندان عالقه ندارد این کار پرزحمت 
و پرهزینه را می سازد بدون اینکه از تهیه کننده آن دستمزدی دریافت کند تا 

یکی از بزرگان موسیقی ایران را به ایرانی ها و خارجی ها معرفی کند.

دادن کنیم مطمئناً نمی توانیم به جواب صحیحی 
برسیم یا قاضی خوبی باشیم.«

ازجمله انتقاداتی که به حضور علی قمصری 
ــه  ــ ــوان ب ــ ــــت می ت ــود داش ــ ــــن وج ــــن انیمیش در ای
ــا به حضور  ــ ــاره کرد ی ــ ــای صورت او اش ــ میمیک ه
ــاز و چه  ــ ــر دارد. چه آهنگس ــ ــه در این اث ــ ــــی ک پررنگ
کارگردان اثر به صورت کامل با این مسأله مخالف 
هستند. بهرام عظیمی که پیش از این با انیمیشن 
ــان جا باز کرده بود، در این  ــ »۱۵00« در دل مخاطب
زمینه توضیح داد: »فیلمی از درویش خان موقع 
ــــبک  ــدارد که ما بخواهیم به س ــ ــوازی وجود ن ــ تارن
تارنوازی خود درویش خان پایبند باشیم، درواقع 
ــــت  ــــث وجود دارد. یکی بحث قطعه ای اس دو بح
ــروه می گویند علی  ــ ــــک گ ــود، ی ــ ــه نواخته می ش ــ ک
ــتکاری  ــ ــه درویش خان را دس ــ ــــری این قطع قمص
ــــت، که اتفاقاً روی این ماجرا خیلی بحث  کرده اس
ــوع میمیک ها و  ــ ــر درباره ن ــ ــد. بحث دیگ ــ نمی کنن
ــــن قبل از اینکه  ــــت. م حالت ها موقع تارنوازی اس
ــد فیلم از  ــ ــازم، چن ــ ــان را بس ــ ــــم درویش خ بخواه
ــان در قید  ــ ــیار مطرح ایران که اکثرش ــ تارنوازان بس
ــان وجود داشت و  ــ ــتند اما فیلم هایش ــ حیات نیس
ــتند،  ــ ــتان هس ــ ــراد هم مورد تأیید این دوس ــ این اف
ــگام تارنوازی  ــ ــــن هنرمندان در هن ــــدم. تمام ای دی
ــتند، یا به سازشان نگاه  ــ هیچ حرکت خاصی نداش
ــدند و بدون  ــ می کردند و یا به نقطه ای خیره می ش
ــــن در حال  ــد. اما م ــ ــار می نواختن ــ ــــچ حرکتی ت هی
ــتم و فیلم من باید جذابیت و  ــ ــــاخت فیلم هس س
ــته باشد، آن سبک تارنوازی که ساکن  ــ حرکت داش
است و فقط دست ها حرکت می کند و میمیکی در 
صورت تارنواز به وجود نمی آید یا حرکت خاصی 
ــــت.  ــد، برای بیننده جذاب نیس ــ به تنش نمی ده
من سبک تارنوازی علی قمصری را دوست دارم، 
ــد در فیلم من وقتی درویش خان تار می نوازد  ــ بع
ــال دارد، یک  ــ ــــقش نگاه می کند، حس و ح به عش
ــد که چرا  ــ ــــش می خندن ــای دیگر به ــ ــا تارنوازه ــ ج
ــــت. در  ــــم را اضافه کردی، ناراحت اس ــیم شش ــ س
ــان من باید بازیگری می کرد.  ــ حقیقت درویش خ
برای همین چون سبک تارنوازی علی قمصری را 
ــندیدیم و از آن طرف  ــ من و فردین خلعتبری پس
ــــت داشت و عاشق  قطعات درویش خان را دوس
درویش خان است، آمدیم نوع تارنوازی درویش 

خان را شبیه علی قمصری کردیم.«
ë پایان این انتقادها به کجا رسید؟ 

ــــت به  ــه پایانی الزم اس ــ ــیدن به نقط ــ برای رس
بخشی از صحبت های فردین خلعتبری مراجعه 
ــانی که در  ــ کنیم، زمانی که می گوید: »خیلی از کس
مورد این انیمشین صحبت می کنند نقش گروه را 
ــترک، بزرگ،  ــ نمی دانند و فکر می کنند در اثر مش
ــرام عظیمی، علی  ــ ــر هنری به ــ ــه و زمان ب ــ پرهزین
قمصری، گروه بزرگ همکاران انیماتور و من، یک 
نفر خودسرانه خواسته و توانسته خودنمایی کند. 
ــــت  ــای علی قمصری نوازنده درجه یک تار اس ــ آق
کسانی هم که با او اختالف دارند اگر بگویند نوازنده 
خوبی نیستند دیگر حرفی با آنان باقی نمی ماند 
ــــبک نوازندگی صحبت می کنند،  و اگر راجع به س
موضوع دیگری است و این همه توهین و بددهنی 
ــــی و تکنیک علی  ــــن توانای ــــت. م در آن الزم نیس
قمصری آهنگساز و نوازنده را قبول دارم و تاکنون 
ــان همواره  ــ ــــم بهره برده ام و از ایش از آن در کارهای
ممنونم. آقای قمصری نوازنده نوگرایی است و به 
این دلیل که اتفاقاً موضوع فیلم سیم ششم، یعنی 
ــان  ــ درویش خان هنرمندی نوگرا در زمان خودش
ــان پیشنهاد همکاری دادیم و از او  ــ بوده اند، به ایش
خواستم مثل خودش و بر اساس تمهای درویش 
ــر اهل فن و  ــ ــد که کار به نظ ــ ــان بداهه نوازی کن ــ خ
مخاطب، کهنه نیاید. »سیم ششم« اثری مستند 
نیست و اصراری هم بر آن ندارد که اگر داشت کم 
نبودند نوازندگان توانای مانده و متعصب بر حال 
ــــم بنایی هم بر  ــتاد. سیم شش ــ و هوای تاریخی اس
تحریف تاریخ ندارد همچنان که اصراری بر اثبات 
چیزی در آن نیست. کاری است هنری و برآمده از 
ــرام عظیمی برای زحماتی که  ــ جان. بیاییم به به
کشیده و صبری که کرده و ظرافت نقاشی هایش و 
دقتش در جزئیات تبریک بگوییم و سطح عاطفی 
ــه گرمی لمس  ــ ــــت و دل نرممان، ب ــر را با دس ــ هن
ــیم کنیم  ــ ــــم و اگر لذت بردیم، حالمان را تقس کنی
ــیم که این گروه درآینده،  ــ و اگرهم نه، امیدوار باش
کاری نزدیک به سلیقه ما تولید کند و یادمان باشد 
ــــخ اولین قربانی  ــه روایت تاری ــ ــه درویش خان ب ــ ک
ــور ماست که همین روزها  ــ حوادث رانندگی در کش

هر نیم ساعت، یک قربانی می گیرد.«
ــام توضیحات  ــ ــرام عظیمی هم پس از تم ــ به
ــه »اگر من به جای  ــ ــأله ک ــ باال و تأکید روی این مس
ــــم انتخاب  ــوان دیگری را ه ــ ــــری، تارنواز ج قمص
می کردم، باز جای گالیه و اعتراض وجود داشت«، 
ــــه صحبت  ــای بی پای ــ ــا و مخالفت ه ــ از اعتراض ه
می کند: »من نمی دانم وقتی فیلمی از نوازندگی 
ــتان چگونه  ــ ــدارد، این دوس ــ ــان وجود ن ــ درویش خ
ــــبک تارنوازی او را دیده اند و قضاوت می کنند؟  س
ــــی  ــان خیل ــ ــوازی درویش خ ــ ــرکات تارن ــ ــاید ح ــ ش

خاص تر از قمصری باشد؟«
ــه انتقادها و  ــ ــــخگویی ب ــــس از پاس ــــی پ عظیم
جنبه های مختلف این ماجرا تأکید کرد: »اگر به دو 
سال گذشته برگردم و بخواهم این فیلم را دوباره 
بسازم از علی قصمری و تکنیک های نوازندگی او 

استفاده بیشتری خواهم کرد.«

ë »نقش موسیقی در »سیم ششم
 بهرام عظیمی فیلمنامه نویس، طراح کاراکتر 
ــر از کارگردانان  ــ ــــت و ازهمه مهمت و کاریکاتوریس
ــیار باتجربه و کهنه کار ساخت انیمیشن است  ــ بس
ــار او در این زمینه گواه نگاه هنری او  ــ و کارنامه پرب
دراین زمینه بوده است. عظیمی در»سیم ششم« 
ــرده و از هنرنمایی هنرمندان  ــ کار متفاوتی ارائه ک
نام آشنای موسیقی ایران فردین خلعتبری و علی 
قمصری بهره برده و همکاری داشته است. دراین 
ــیقی و تصویر گام به گام یکدیگر حرکت  ــ کار موس
ــیقی برتصویر  ــ کرده و بار دیگر نقش اثر گذار موس
ــــت. فردین خلعتبری که از  ــده اس ــ نمایش داده ش
ــیقی فیلم  ــ ــه در عرصه موس ــ ــازان باتجرب ــ آهنگس
ــیقی در  ــ ــــت در گفت و گو با »ایران« نقش موس اس
ــینما و تئاتر عنوان  ــ ــــن را تأثیر گذارتر از س انیمیش
ــــن یا  ــــط انیمیش ــه فق ــ ــــن ن ــده م ــ می کند:»به عقی
ــینما و تئاتر بلکه هر اثر هنری که بتواند تاریخ  ــ س
ــیقی و بزرگان آن را معرفی کند قطعاً بسیار  ــ موس
مهم و مؤثر خواهد بود البته دراین بین انیمیشن 
ــــل که  ــــن دلی ــه ای ــ ــتری دارد ب ــ ــــت بسیاربیش قابلی
ــیم  ــ ــین را ترس ــ براحتی می توان چهره آن موزیس
ــاید پرداختن آن در فیلم  ــ کرد و موضوعاتی که ش
غیرممکن یا سخت باشد براحتی به تصویر کشید 
مانند ساز زدن. البته پرداختن به تمامی این کارها 
بسیار سخت و دشواراست و درکنار آن نیازمند یک 

بودجه مناسب است.«
ــردو بخش  ــ ــــن کار را ب ــــری قطعات ای خلعتب
ــــت آن پیش ازتولید  ــیم کرده:»بخش نخس ــ تقس
ــامل واریاسیون هایی  ــ این انیمه ساخته شده و ش
ــــری قبل تر از قطعات  ــــت که آقای علی قمص اس
ــوازی کرده  ــ ــــده درویش خان بداهه ن ــناخته ش ــ ش
ــــن قطعات را  ــرام عظیمی ای ــ ــای به ــ ــد و آق ــ بودن
ــــخت  ــیار س ــ ــرده که به عقیده من کار بس ــ انیمه ک
ــته به بهترین شکل آن  ــ ــواری است و توانس ــ و دش
ــیقی متن  ــ ــد. اما بخش دیگر آن موس ــ را تولید کن
است که بعد از پایان ساخت این انیمیشن تولید 
ــیقی فانتزی ایرانی است که برای  ــ شد و یک موس
ــته ام و این موسیقی متن متأثر  ــ ارکستر زهی نوش
از فضای موسیقایی درویش خان بوده اما با نگاه 
خود آهنگسازی کرده ام که بعد از ضبط و میکس 
ــیقی آقای قمصری  ــ آن برروی فیلم، در کنار موس
ــنیده می شود و مجموعه موسیقی متن  ــ اجرا و ش
ــیار  ــ ــــت و در کنار آن اجرای بس ــــکیل داده اس را تش
درخشان آقای قمصری که با دو هدف انجام شده 
ــد به قطعاتی ازدرویش  ــ ــاره ای باش ــ بود، ابتدا اش
ــر در تار  ــ ــیوه ای دیگ ــ ــــدی بیان ش ــان و نکته بع ــ خ
ــگاه درویش خان بود یا  ــ ــوازی متفاوت از آنچه ن ــ ن
درآن دوران رواج داشت که درواقع تداعی گر یک 
موسیقی پیشرو است تا با آنچه متر و معیار زمان 
خودش است کمی متفاوت باشد و آقای قمصری 
این کار را به زیبایی انجام داده اند.«»سیم ششم« 
یک انیمیشن صامت است و نکته قابل توجه آن 
این است که مخاطب می تواند براحتی با موضوع 
کار ارتباط برقرار کند و دراین راستا موسیقی نقش 
ــرآن را این گونه  ــ تأثیرگذاری دارد. خلعتبری تأثی
بیان می کند:»موسیقی متن با ایجاد یک فضای 
افکتیو توانسته به آن حالت صامت کمک کند تا 
عرضه موسیقی که ربط موسیقایی داشته و بتواند 

فیلم را تا پایان همراهی کند.«
ë داستان از چه قرار است

ــــن »سیم ششم« از حدود سه  ساخت انیمیش
ــد از روزی که ایده  ــ ــال پیش کلید خورد، هر چن ــ س
ــــکل گرفت تا زمانی که به  آن در ذهن عظیمی ش
ــد، نزدیک به دو سال طول  ــ ــــاخت برس مرحله س
ــــاخت را زمان اصلی درنظر  ــید. اما اگرآغاز س ــ کش
بگیریم باید به دوسال پیش بازگردیم، زمانی که 
ــــاخت انیمیشن را با مهناز  بهرام عظیمی ایده س
عادلی در میان گذاشت: »معاونت حمل ونقل و 
ــــهرداری تهران به ما سفارش ساخت  ترافیک ش
ــــن را داد. ابتدا درخواستشان این بود  یک انیمیش
ــــن های کوتاه، مانند »سیا ساکتی« و...  که انیمیش
ــود اما به دلیل هزینه بر بودن و سختی  ــ ــاخته ش ــ س
ــــن در تلویزیون ایده تغییر  پخش این نوع انیمیش
ــــن بلند فکر کردیم  ــــاخت انیمیش کرد. بعد به س
ــنی  ــ ــد که انیمیش ــ اما در نهایت تصمیم بر این ش
ــود تا امکان  ــ ــاخته ش ــ به مدت حدوداً ۱۲ دقیقه س
ــته  ــ ــــی را هم داش ــبکه های اجتماع ــ ــــش در ش پخ
ــترش  ــ ــــرح درمرکز گس ــــن ط ــرانجام ای ــ ــد. س ــ باش
ــــت قرار گرفت،  ــد و مورد موافق ــ تجربی مطرح ش
ــد. در  ــ هرچند تغییراتی در فیلمنامه آن ایجاد ش
ــته بودند،  ــ طرح طنز اولیه ای که خانم عادلی نوش
ــــی می کرد و ما  ــان در زمان حال زندگ ــ درویش خ
کمتر به زمان گذشته می رفتیم اما بعد فیلم نامه 
ــان حیات  ــ ــتان را در زم ــ ــام داس ــ ــرد و تم ــ ــر ک ــ تغیی
ــــخص  ــــش خان روایت کردیم.« تا اینجا مش دروی
ــــم« به داستان زندگی  ــــت که »سیم شش شده اس
ــهور که بر اثر  ــ ــان می پردازد. تارنواز مش ــ درویش خ
ــته شد. هرچند این انتخاب  ــ تصادف رانندگی کش
ــــت  با آنچه از عظیمی در ذهن داریم، نزدیک اس
ــــی در  ــردان تفاوت های اساس ــ ــا برای خود کارگ ــ ام
ــوژه مثل  ــ ــود دارد: »هدف از این س ــ این زمینه وج
کارهای قبلی من، بحث آموزشی و بستن کمربند 
ــود، بلکه آگاه  ــ ــــرعت باالی اتومبیل نب ایمنی و س
ــادف اهمیت  ــ ــتان اولین تص ــ ــــردن مردم از داس ک
ــین درویش خان از هنرمندان  ــ ــــت. غالمحس داش
ــــت و افزودن  ــیقی ایران اس ــ ــــزرگ و نامدار موس ب

ــان بود.  ــ ــات ایش ــ ــــم« به تار از ابداع ــیم شش ــ »س
همچنین نخستین کسی است که بر اثر تصادف 
ــــت. از مرگ او بیش از 90  اتومبیل کشته شده اس
ــود که قوانین  ــ ــال می گذرد و بعد از مرگ او ب ــ س
راهنمایی و رانندگی در ایران وضع شد اما کمتر 

کسی از این ماجرا اطالع دارد.«
ــــن را در  یکی دیگر از ویژگی های این انیمیش
نحوه کارگردانی اش می توان دید؛ »دیالوگ هایی 
ــتر  ــ ــــی چاپلین و باس ــای چارل ــ ــه مانند فیلم ه ــ ک
کیتون، به صورت کپشن نوشته می شوند. نمایش 
ــفید یا عدم حرکت دوربین  ــ به صورت سیاه و س
ــــیک آن دوره  ــــن را شبیه به آثار کالس که انیمیش

می کند.«
ë منتقدان از چه چیزی ناراضی بودند؟

ــــم« از همان ابتدای  اما انیمیشن »سیم شش
ــــی را هم دربر  ــد و انتقادات ــ ــــی ش ــار حواش ــ کاردچ
ــته سکانسی ازاین  ــ ــــت. حدود دوسال گذش داش
ــه  ــ ــد ک ــ ــتین بارمنتشرش ــ ــرای نخس ــ ــــن ب انیمیش
ــه  ــ درزمین ــــمگیرش،  چش ــای  ــ درکنارموفقیت ه
ــد.  ــ ــا گالیه هایی روبه رو ش ــ ــیقی ب ــ تارنوازی وموس
»سیم ششم« در میان مخاطبان جشنواره ای اش 
ــــی  ــد، اما زمانی که سکانس ــ ــین روبه رو ش ــ با تحس
از  ــدادی  ــ تع ــد  ــ ش ــر  ــ منتش ــــن  انیمیش ــــن  ازای
دست اندرکاران و اهالی حوزه موسیقی نسبت به 

ــــن کار انتقادهایی را مطرح کردند. برای نمونه  ای
ــوان تارنواز همراه  ــ ــــی قمصری به عن انتخاب عل
درویش خان، یکی از مهم ترین انتقادهایی است 
که به بهرام عظیمی منتقل شد: »آهنگسازی این 
انیمیشن برعهده فردین خلعتبری است. زمانی 
که صحبت از انتخاب نوازنده تار شد، هر دو موافق 
ــنا به  ــ انتخاب علی قمصری بودیم؛ چرا که او آش
ــه دیگر اینکه  ــ ــــت. نکت قطعات درویش خان اس
ــان در دوران خود هنرمندی خاص و  ــ درویش خ
ــگام بود و علی قمصری هم در تارنوازی از  ــ پیش
ــــت.« زمانی که فراتر  این خصیصه برخوردار اس
ــه انتقادهایی  ــ ــــش می رویم، ب ــــن انتخاب پی از ای
ــه زبان  ــ ــــن انتخاب ب ــــبت به ای ــیم که نس ــ می رس
آمد: »شما در نظر بگیرید که در سرتاسر جهان، 
ــته  ــ ــــدی را پیدا نمی کنید که مخالف نداش هنرمن
ــتنی ترین و  ــ ــــن و دوست داش ــد. حرفه ای تری ــ باش
ــر زمینه ای، عده ای  ــ باحال ترین هنرمندها در ه
عاشقشان هستند و عده ای دیگر با آنها مخالفت 
می کنند، مخصوصاً در بین همکاران خودشان. 
مردم عادی آقای علی قمصری را نمی شناسند، 
درویش خان را نمی شناسند، مردم انیمیشنی را 
می بینند که ما درویش خان را با نگاهی عاشقانه 
روایت کردیم و او قربانی اولین تصادف رانندگی 

در ایران می شود.«

ــــری هم  ــــن خلعتب ــه، فردی ــ ــــن زمین در همی
ــــخ های  ــــخ داد، اما پاس ــابهی پاس ــ ــؤال مش ــ به س
آهنگساز »سیم ششم«، اندکی تندتر و صریح تر 
از کارگردان بود: »صحبت های نادرست درمورد 
ــنی چند دقیقه ای که به طور کامل اکران  ــ انیمیش
عمومی نشده، تأسف باراست. مشخص نیست 
ــــم از  ــود دارد و این خش ــ ــــم وج ــرا این قدرخش ــ چ
ــــن انتقادها  ــال تمام ای ــ ــد.« به هر ح ــ ــا می آی ــ کج
ــــی از انیمیشن  ــار بخش ــ درآن زمان به دلیل انتش
ــای آنالین ایجاد  ــ ــبکه های اجتماعی و فض ــ در ش
شده بود واشاره خلعتبری به همین مسأله است 
که چطورمنتقدان بدون آنکه انیمیشن را کامل 
دیده  باشند، درباره آن صحبت می کنند؟ همین 
پخش ناکامل انیمیشن باعث شده تا خلعتبری 
ــــت دوستان هنرمند، پیش  توضیح دهد: »بد اس
ــور کامل ببینند به  ــ ــــن را به ط ازآنکه این انیمیش
ــــی، قضاوت  ــراد و روابط قبل ــ ــینه اف ــ ــر پیش ــ خاط
ــــت می کند که آدم  کنند. قضاوت عجوالنه کفای
تأمل کند و تأسف هم بخورد براینکه، چیزی که 
ــــیت به موضوع  نکته مثبت ماجرا یعنی حساس
موسیقی است باعث این همه گسست، بدبینی و 
کج اخالقی شود. مطمئناً ریشه این خشم در هنر 
و موسیقی نیست.بدیهی است اگر پیش از اینکه 
ــــت متوجه بشویم شروع به پاسخ  سؤالی را درس

خلعتبری:

»سیم ششم« اثری 
مستند نیست و اصراری 

هم بر آن ندارد که 
اگر داشت کم نبودند 

نوازندگان توانای مانده 
و متعصب بر حال و 
هوای تاریخی استاد. 

سیم ششم بنایی هم 
بر تحریف تاریخ ندارد 

همچنان که اصراری 
بر اثبات چیزی در آن 

نیست. کاری است 
هنری و برآمده از جان

عظیمی:

درویش خان من 
باید بازیگری می کرد. 

برای همین چون 
سبک تارنوازی علی 

قمصری را من و فردین 
خلعتبری پسندیدیم 
و از آن طرف قطعات 

درویش خان را دوست 
داشت و عاشق درویش 
خان است، آمدیم نوع 
تارنوازی درویش خان 
را شبیه علی قمصری 

کردیم
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17 ضربه قمه برای خواهری 
ق گرفته بود که طال

گروه حوادث/ پرونده دو برادر که متهم هســتند خواهر مطلقه شــان را با 
ضربه های قمه تا یک قدمی مرگ کشانده اند در حالی در دادگاه کیفری 
اســتان تهــران تحت رســیدگی قــرار گرفت کــه زن جوان از شــکایت خود 

صرف نظر کرده است.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 5 ســال 
قبــل و بــا شــکایت دختر جوانــی به  نام مینــا از 2 برادرش آغاز شــد. مینا 
در توضیــح ماجــرا به مأموران گفت: خواهرم ســیما از همســرش طالق 
گرفتــه و در تهران خانه ای اجــاره کرده و زندگی می کرد بعد از مدتی من 
هــم بــه تهران رفتم تا با او زندگی کنم اما یــک روز دو برادرمان که از این 
تصمیم سیما خیلی ناراحت بودند به سراغ ما آمدند و خواهرم سیما را 
با ضربات متعدد چاقو مجروح کردند و بعد هم از آنجا متواری شــدند. 
در حالــی که عمق ضربــات چاقو به حدی بود که رگ های حیاتی ســیما 
بشــدت آســیب دیده بود و پزشــکان امیدی به زنده بودن او نداشــتند اما 

پس از چند روز بیهوشی باالخره به هوش آمد و از مرگ نجات یافت.
از ســوی دیگر سیما بعد از بهبود نســبی به مأموران گفت: وقتی نوجوان 
بــودم به عقد مــردی درآمدم که عالقه ای به او نداشــتم. بعــد از ازدواج 
آن مــرد بشــدت آزارم مــی داد و بــا اینکــه 2 دختر هم داشــتم امــا دیگر 
نمی توانســتم او را تحمــل کنم و در نهایت تصمیم گرفتم جدا شــوم. با 
اینکــه خانواده ام طالق را بد می دانســتند ولی من طــالق گرفتم. در این 
میان 2 برادرم ســعید و سهراب بارها تهدیدم کردند که اگر طالق بگیرم 
من را می کشــند اما توجهی به حرف آنها نکردم و جدا شــدم و مخفیانه 
بــا خواهر کوچک و دو دخترم به تهران آمدیم. در تهران کار می کردیم و 
زندگی خودمان را داشتیم تا اینکه یک شب دو برادرم به خانه ما حمله 
کردند و با قمه مرا زدند. من می دانم که شــوهر ســابقم در این کار دست 

داشته است. او به من گفته بود که نمی گذارد راحت زندگی کنم.
تحقیقات پلیس برای بازداشــت دو برادر و همســر ســابق سیما آغاز شد 

اما پلیس نتوانست ردی از آنها پیدا کند.
تا اینکه یک ســال قبل مأموران توانستند از طریق تلفن همراه رد همسر 
ســابق ســیما را پیدا کرده و او را شناسایی کنند. این مرد بعد از دستگیری 
ضمن رد اتهامش مدعی شد اطالعی از ماجرای درگیری نداشته است.

در حالی کــه هیــچ ردی از دو برادر نبود، ســیما با گذشــت دوســال از این 
ماجــرا به پلیس آگاهی رفت و گفت به تازگی متوجه شــده برادر بزرگش 
در یک درگیری طایفه ای تیراندازی کرده و حاال در زندان بازداشت است.
بــا اطالعاتــی که این زن به پلیــس داد، مأموران او را مــورد بازجویی قرار 
دادند و او هم اعتراف کرد که دو ســال قبل به همراه برادرش خواهرشان 
را مــورد حمله خونیــن قرار داده اند. وی در توضیح ماجرا گفت: ما قصد 
نداشتیم خواهرمان را بکشیم چون در خانواده مان طالق را بد می دانیم 
فقط خواســتیم او را تنبیه کنیم. چند روز قبل از ماجرا همســر سابقش با 
مــا تمــاس گرفت و گفت که آنها در تهران خانــه ای اجاره کرده اند، من و 
برادرم تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و با تنبیه ســیما کاری کنیم که او 

منصرف شود و حاال هم از برادر و همسر سابق خواهرم خبری ندارم.
در حالــی که پزشــکی قانونــی آثار 17بریدگی عمیق قمــه را روی بدن زن 
جوان تأیید کرده بود پرونده دو برادر به شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران فرســتاده شــد و در حالی که پلیس تا زمان برگزاری دادگاه 
نتوانســت برادر کوچکتر را بازداشــت کند، سیما از شــکایت خود گذشت 
کرد. در این جلســه وکیل ســیما هم گفت: موکلم اعالم گذشت کرده، به 
همین خاطر در دادگاه حاضر نشــده اســت. او بعد از این ماجرا بشــدت 

افسرده شده است.
در ادامــه بــرادر بزرگ شــاکی به جایــگاه رفت و گفت: قبــول دارم همراه 
برادر کوچکم به خانه ســیما حمله کردیم و هر دو قمه داشــتیم. اما من 
ضربه ای به خواهرم نزدم و بی گناه هســتم. من شــاهد هم دارم. برادرم 

که حاال فراری است ضربه های قمه را به خواهرمان زد.
پس از اظهارات متهم قضات وارد شــور شدند و رسیدگی به پرونده را به 

زمان دستگیری متهم دیگر پرونده موکول کردند.

خسارت سیل در روستای پشوئیه
گــروه حوادث:بارش هــای رگبــاری روز پنجشــنبه باعــث وقــوع ســیل در 

روستای پشوئیه از توابع بخش شهداد و خسارت به این منطقه شد.
»علی بابایی«، فرماندار کرمان در تشــریح خســارت های سیل گفت: آب 
و بــرق روســتای پشــوئیه براثر طغیــان رودخانه قطــع شــد و دو خودروی 
گردشگرانی که در مسیر سیل قرار داشتند نیز تحت تأثیر سیل قرار گرفته 
و مشکالتی برای سرنشینان این دو خودرو پیش آمد، ضمن آنکه جاده ای 
را کــه در آن قرار داشــتند نیز ســیل تخریــب کرده بود. با توجه به مســدود 
بودن مســیر و مصدومیت دو نفر از این گردشــگران با کمک بالگرد هالل 
احمر، به آنها امداد رسانی شد. ضمن اینکه عصر پنجشنبه آب معدنی، 
پتو، موکت و مواد غذایی مورد نیاز ســاکنان این روســتا ارســال شده است. 
بر اثر ســیل 3000 متر از خط لوله آب این روســتا آسیب دیده که اداره آب 

روستایی شهرستان کرمان درصدد رفع این مشکل است.
وی با اشــاره به حضور نیروهای بنیاد مســکن انقالب اســالمی شهرستان 
و بســیج، بخشــدار و... از صبــح جمعه در روســتا اظهار کــرد: از 37 واحد 
مســکونی این روســتا 9 مورد آن تحت تأثیر گل والی ســیل قرار گرفته اند 
کــه نیروهای بســیج، هالل احمــر و... در حال کمک بــه اهالی این خانه ها 
هســتند. فرماندار کرمان از اعزام کارشناسان برای برآورد میزان خسارات 

سیل به روستای پشوئیه خبر داد.

انبار روغن زیتون های تقلبی لو رفت
گروه حوادث/: دو مرد شــیاد که می خواستند پسماند روغن های خوراکی 
را به نام روغن زیتون خارجی به مردم بفروشــند از ســوی پلیس دستگیر 
شــدند. ســرهنگ کیومــرث حســنوند، ســرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری 
تهــران بــزرگ درایــن بــاره گفــت: مدتی قبــل خبــری در مورد اقــدام دو 
نفــر بــرای فــروش روغــن زیتون هــای تقلبــی به پلیــس اطالع داده شــد 
کــه به دنبــال آن مأمــوران کالنتــری مهرآبــاد رســیدگی به موضــوع را در 
دستورکار خود قرار داده و با انجام تحقیقات اولیه متوجه شدند که افراد 

مجرم اقدام به تولید روغن زیتون تقلبی کرده اند.
وی با بیان اینکه مجوزهای الزم برای دستگیری این افراد از مقام قضایی 
دریافت شد، گفت: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه با ورود به مخفیگاه 
متهمــان آنها را دســتگیر کرده و در بازرســی از محل نیــز 1000 لیتر روغن 
را که در وضعیت بســیار بد و غیربهداشــتی نگهداری شــده بود، کشــف و 
ضبط کردند. همچنین ده ها بطری شیشــه ای، درپوش فلزی، برچســب 
برندهــای خارجــی روغــن زیتون، دســتگاه پلمــب در بطــری و... از دیگر 
موارد کشــف شــده در این محل بود. متهمان اعتراف کردند که پســماند 
روغن هــای خوراکــی را تهیه کرده و پس از ریختن آن در بطری های زیبا و 
چسباندن برچسب هایی با عناوین اسپانیایی و ایتالیایی به دنبال فروش 

این اقالم بودند که دستگیر شدند.
به گفته سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، این افراد برای هر 
بطری روغن زیتون قیمتی معادل 200 هزار تومان در نظر گرفته بودند.

به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
دوم بهمن سال گذشته پسر جوانی به 
پلیــس رفت و از ناپدید شــدن پدرش 
خبــر داد و گفــت: پــدر 70 ســاله ام به 
تنهایــی در خانــه اش واقــع در گیشــا 
زندگــی می کنــد. از دیــروز هر چــه با او 
تماس گرفتم جواب نداد نگران شدم 
و بــه خانه اش رفتم اما نه تنها از پدرم 
خبری نبود بلکه با خانه به هم ریخته 
او مواجه شــدم. معلوم بود که از خانه 
ســرقت شــده اســت و این مســأله مرا 
بیشــتر نگران کــرد و احتمال می دهم 

که برای پدرم اتفاقی رخ داده باشد.
جــوان،  مــرد  شــکایت  به دنبــال 
تحقیقات به دســتور بازپــرس محمد 
جواد شفیعی آغاز شــد و در نخستین 
گام مأمــوران راهی خانه مــرد تنها به 

نام فریبرز شدند.
با توجه بــه اینکه در ورودی ســالم 
بــود احتمــال ورود افــراد آشــنا قــوت 
گرفــت امــا در بازبینــی دوربین هــای 
مداربســته مشــخص شــد چهــار مرد 
ناشــناس ســوار بــر خــودروی »جک« 
فریبرز وارد پارکینگ خانه شده و پس 
از ورود بــه آپارتمانــش پــول و طالهــا 

و امــوال بــا ارزش او را ســرقت کــرده و 
رفته انــد. باتوجه به اینکه هر چهار نفر 
ماســک به صورت داشتند هویت آنها 
مشــخص نبــود. در ادامــه بررســی ها 
مشــخص شــد خودروی فریبرز نیز به 
سرقت رفته و سیســتم ردیاب خودرو 
و بررسی کارت بنزین آن نشان می داد 
که خــودرو در حوالی بزرگــراه تهران - 

قم تردد داشته است.
ë کشف جسد پیرمرد

ایــن  در  تحقیقــات  کــه  درحالــی 
پرونده ادامه داشت، جسد سوخته ای 
در اطراف بیابان های قم کشــف شــد. 
باتوجه بــه اینکه آخرین بــار خودروی 
فریبرز در همان حوالی تردد داشــت، 
احتمال اینکه جســد ســوخته متعلق 
به پیرمرد باشــد مطرح شــد. با انجام 
آزمایشــات و مدارکــی که پســر فریبرز 
ســوخته  جســد  هویــت  کــرد،  ارائــه 
شناســایی و راز ناپدیــد شــدن فریبــرز 

برمال شد.
ë دستگیری متهمان

پس از کشــف جســد، کارآگاهان به 
ردیابــی خودرو پرداختنــد و در نهایت 
یکــی از متهمــان که خــودرو در اختیار 

او بود در اطراف مالرد بازداشت شد.
مرد جوان در تحقیقات به ســرقت 
اعتــراف کــرد و گفــت: مــن از جنایت 
کــه  نمی دانســتم  اصــاًل  و  بی خبــرم 
جنایتــی رخ داده اســت. چند روز قبل 
یکی از دوســتانم به نــام مجید با مرد 
جوانــی بــه ســراغم آمــد. او ماجــرای 
ســرقت از خانــه ای را مطــرح کــرد و از 
آنجایی که وضع مالی خوبی نداشــتم 
من هم وسوسه شــدم. به همراه پویا، 
یکــی از دوســتانم و مجیــد و ناصــر و 
همــان مرد جوانــی که با مجیــد آمده 
بود راهی خانه فریبرز شدیم که بعد از 

سرقت، خودرو پیش من ماند.
با اعتراف متهم، مجید، ناصر و پویا نیز 

بازداشت شدند.
مجیــد کــه سردســته این بانــد بود 
بــه قتــل پیرمرد بــا همدســتی ناصر و 
دو دختــر جــوان بــه نام هــای محیــا و 
شــیال اعتــراف کــرد و مدعی شــد، پویا 
و متهــم دیگــر ایــن پرونــده از جنایت 
بی خبر بوده و فقط در ســرقت از خانه 
پیرمرد حضــور داشــتند. بدین ترتیب 
محیــا و شــیال نیــز بازداشــت شــدند. 
بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه 

درگیــری چنــد راننده  گروه حــوادث/ 
تاکســی بر سر ســوار کردن مســافر در 
جنــوب تهــران بــا مــرگ یکــی از آنها 

پایان یافت. 
به  گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
ســاعت ۶:10 دقیقــه عصــر سه شــنبه 
کالنتــری  مأمــوران  فروردیــن   2۴
20۸ ترمینــال جنــوب در تمــاس بــا 
بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ  
مشــکوک مرد میانســالی خبر دادند. 
بــه  دنبــال اعالم ایــن خبــر تحقیقات 
به دستور بازپرس حبیب اهلل صادقی 

آغاز شد.
در بررسی های اولیه مشخص شد 
مــرد ۶2 ســاله ای به  نام حجــت که از 
راننده های بازنشسته خط مسافربری 
ترمینــال جنــوب بــود امــا همچنــان 
مسافرکشی می کرد جان باخته است.

بــه  حادثــه  محــل  در  مأمــوران 
کــه  پرداختنــد  شــاهدان  از  تحقیــق 

مشخص شــد روز حادثه حجت برای 
مسافر ســوار کردن وارد خط می شود 
و قصد داشــته که بدون نوبت مسافر 
ســوار کند که بــا اعتــراض راننده های 
دیگر رو به رو و با آنها درگیر می شود؛ 
در این میان مردی37 ساله  با دست 
ضربه ای به قفســه سینه حجت زده و 

او ناگهان حالش وخیم می شود.
مــرد میانســال بالفاصله از ســوی 
منتقــل  بیمارســتان  بــه  اورژانــس 
بــه  رســیدن  از  قبــل  امــا  می شــود 

بیمارستان فوت می کند.
بازپرس شــعبه چهارم دادســرای 
امور جنایی پایتخت دستور بازداشت 
افــرادی کــه در ایــن درگیــری حضــور 
داشتند و همچنین تحقیق از شاهدان 
و بازبینــی دوربین هــای مداربســته را 
صادر کرد. همچنین جسد به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــد تــا علــت اصلی 

مرگ مشخص شود.

گــروه حــوادث: 4 مأمــور قالبــی که کلکســیونی 
ســوی  از  داشــتند  خــود  پرونــده  در  جرایــم  از 
کارآگاهــان پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی تهــران 

دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی 
قبــل شــکایت های متعــددی از ســوی مالــکان 
چنــد خــودرو در اداره پلیــس مطرح شــد مبنی 
بــر اینکه چند نفر تحت عنوان مأمور و به بهانه 
بازرســی، خودروهای آنها را سرقت کرده اند. با 
توجه به حساســیت موضوع بالفاصله تیمی از 
کارآگاهــان دایره مبــارزه با ســرقت های خاص 
پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی تهــران مســئولیت 
رســیدگی بــه پرونــده را بــر عهــده گرفتنــد. بــا 
بررســی پرونده مشخص شــد که مال باختگان 

در اظهــارات مشــابهی اعــالم کردنــد، ســارقان 
و خــود  تــن داشــتند  بــر  فــرم نظامــی  لبــاس 
را مأمــور معرفــی کــرده و بــه بهانــه بازرســی، 
پیــاده  از  پــس  و  را متوقــف  آنــان  خودروهــای 
کردن مال باختگان، بالفاصله خودرو را سرقت 
کرده انــد. در حالــی که تحقیقات ادامه داشــت 
در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص 
شــد فردی سوار بر یک خودرو تیبای سرقتی در 
شهرســتان قرچــک به بهانــه اجاره کــردن یک 
دســتگاه بــازی کامپیوتــری ps4 بیمــه نامه یک 
خودرو را گرو گذاشــته و دستگاه بازی را سرقت 
کرده اســت. با بررســی بیمــه نامه معلوم شــد 
کــه بیمــه نامــه نیز ســرقتی بــوده و ســارقان در 
شهرستان رشت با ورود به دفتر یک نمایندگی 

بیمــه 60 فقــره اوراق بیمــه و ســایر امــوال آن 
شــرکت را ســرقت کرده اند و مالــک دفتر بیمه 
نیــز شــکایتی در شهرســتان رشــت طــرح کرده 

است.
ســرهنگ کارآگاه »حیــدر گــودرزی« رئیــس 
پایگاه نهم پلیس آگاهی در تشریح این پرونده 
گفت: با تجمیــع تحقیقات میدانــی کارآگاهان 
موفق شــدند، تصویر سارق دســتگاه بازی را به 
دســت بیاورند و مخفیگاه متهم در شهرســتان 
ورامیــن شناســایی شــد و بــا هماهنگــی مرجع 
قضایــی وی را در مخفیگاهش دســتگیر کردند 
و خودرو تیبای مســروقه نیز از آن مکان کشــف 

شد.
متهــم در بازجویی هــا به ســرقت خــودرو با 

همکاری 3 همدســتش اعتراف کرد و مشخص 
شد که سرکرده این باند فردی به  نام »شاهرخ« 
پلیســی،  تحقیقــات  از  بعــدی  گام  در  اســت.  
در  کارخانــه ای متروکــه  در  مخفیــگاه شــاهرخ 
فشــافویه شناســایی و مأموران موفق شدند وی 
را در مخفیگاهش دســتگیر کنند و در بازرسی از 
خانه مجردی اش 3 دســتگاه خودرو مســروقه 

نیز کشف شد.
 شــاهرخ در بررســی های پلیســی بــه 9 فقره 
ســرقت خــودرو اعتــراف و اظهار کرد، بــا تغییر 
پالک خودرو های ســرقتی به شــهرهای شمالی 

رفته و از 15 خانه ویالیی سرقت کرده اند.
همچنیــن شــاهرخ معترف شــد، با ســرقت 
 20 بیمــه،  نمایندگــی  از  نامه هــا  بیمــه  اوراق 

دســتگاه بــازی رایانــه ای ps4 دیگر نیــز اجاره و 
سرقت کرده اند. سرهنگ گودرزی با بیان اینکه 
موضوع به فرماندهی انتظامی شهرستان های 
آمل، رشت، رامسر، نور و... منعکس و تعدادی 
از مــال باختــگان شناســایی شــده اند، گفت: در 
عملیات مســتقل دیگری، 2 همدســت متواری 

متهمان دستگیر شده اند.
رئیــس پایــگاه نهم پلیــس آگاهــی در پایان 
بــا بیــان اینکــه تمامــی اعضــای ایــن بانــد بــا 
قرارهای قانونی از ســوی مراجــع قضایی روانه 
زنــدان شــده اند، گفت: پس از انهــدام این باند 
حرفــه ای، ســرقت های خــودرو تحــت پوشــش 
مأمــور در ســطح حــوزه شهرســتان ری متوقف 

شده است.

خانــه ای  در  انفجــار  و  گاز  نشــت  حــوادث:  گــروه 
ســه طبقه در تهرانپــارس یک کشــته و دو مصدوم 
بر جا گذاشــت. جــالل ملکی، ســخنگوی ســازمان 
جزئیــات  دربــاره  تهــران  شــهرداری  آتش نشــانی 
ایــن حادثــه گفــت: ســاعت 10:29 صبــح جمعــه 
حادثــه انفجــار در یــک ســاختمان مســکونی واقع 
در تهرانپــارس به ســامانه 12۵ اطالع داده شــد. با 
اعــزام دو ایســتگاه بــه محل حادثه مشــاهده شــد، 
ساختمان مسکونی که دارای سه طبقه روی سطح 
و یــک طبقــه در زیرمیــن بود، منفجر شــده و آتش 
گرفتــه اســت. نخســتین بررســی ها نشــان مــی داد 
کانــون این آتش ســوزی و انفجــار در واحــد حدوداً 
۵0 متری واقــع در زیرزمین بوده که موجب حریق 
و شکســتگی شیشــه درهــا وپنجره های ســاختمان 

مذکور و ساختمان های اطراف آن شده است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
گفت: به گفته شــاهدان هنــگام وقوع حادثه یکی از 
ساکنان که مردی حدوداً 37 ساله بود، متوجه بوی 

گاز شــده و برای بررســی آن به زیرزمیــن رفته بود. 
امــا هنگامــی که این فــرد در حال بررســی موضوع 
بــوده انفجــار رخ داده و شــدت آن بــه حــدی بوده 
کــه این فرد به تأییــد عوامل اورژانــس در دم جان 
خود را از دســت داد. جســد این فرد قبل از رسیدن 
عوامل آتش نشــانی از سوی شهروندان به بیرون از 

ساختمان منتقل شده بود.
ملکی با اشاره به مصدومان این حادثه تصریح 
کــرد: مــردی حــدوداً 3۴ ســاله هــم که داخــل این 

واحــد مســکونی حضور داشــت دچار ســوختگی و 
آســیب دیدگی شــدید شــد و عالوه بــر او پیرمردی 
70 ســاله هــم در طبقــه فوقانی دچــار مصدومیت 
سطحی ناشــی از برخورد شیشه شده بود که هر دو 

نفر به بیمارستان منتقل شدند.
وی دربــاره علــت این حادثه نیز گفت: بررســی 
اولیــه کارشناســان حاکی از آن اســت که نشــت گاز 
و ایجــاد شــعله ســبب وقوع ایــن حادثه شــده، اما 

تحقیقات و بررسی های تکمیلی ادامه دارد.

ان
کیه

زو 
/ آر

ن 
جها

ث 
اد

باســتان شناســان چینــی بــا کشــف فســیلی 160 حو
میلیون ساله اعالم کردند که این گونه یک خزنده 

پرنده بوده است.
به گزارش ســاینس، فســیل این حیــوان عجیب و 
غریب در شمال شرقی چین پیدا شده و محققان 
موفــق شــده اند تــا تصویری جالــب از ایــن جانور 

منقرض شده را به نمایش بگذارند.
در فســیل انگشــت شســت بــه صورتــی اســت که 
نشســته  درخــت  روی  بتوانــد  خزنــده   – پرنــده 
وهنگامیکــه الزم دارد روی زمیــن بخــزد. بال این 

حیوان ۸5 سانتی متر طول داشته است.
به گفتــه کارشناســان شــکل انگشــت شســت حیــوان شــبیه بــه پســتانداران ، برخی 
قورباغه ها ، آفتاب پرست ها  ومیمون هاست که روی درختان می نشستند. نام این 

فسیل »Monkeydactyl« است.
»فیــون وایســوم« دیرینه شــناس از دانشــگاه بیرمنــگام در این باره گفت: انگشــتان 
این حیوان کوچک بوده و ســی تی های انجام شــده به ما این قابلیت را داده تا شکل 
دیجیتالی حیوان را بازســازی کنیم. این کشــف بســیار جالب اســت. به نظر می رسد 
حیوان از دست خود برای گرفتن غذا استفاده می کرد تا بتواند شاخه های درخت را 

نگه داشته و با زندگی روی درختان سازگاری یابد.

مــرد امریکایی کــه با شــلیک به یک فیــل دریایی 
ایــن حیــوان را بی رحمانــه کشــته بود بــه زندان و 

پرداخت جریمه محکوم شد.
به گزارش کرایم، متهم »جوردن گربیچ« 30 ساله 
اهل یوتای امریکاســت که روز گذشته در دادگاهی 
در این منطقه به خاطر قتل یک فیل دریایی به 3 
ماه زندان، 3 ماه ماندن در خانه، 150 ســاعت کار 
مجانــی در خدمات اجتماعــی و پرداخت جریمه 

هزار دالری محکوم شده است.
اطالعــات پلیــس یوتــای امریــکا نشــان می دهــد 
متهم شــبانه با دوستش به ساحل و محل زندگی 
فیل هــای دریایی رفته و برای شــلیک به ســر یکی 
از فیل ها از چراغ قوه اســتفاده کــرده و این حیوان 
بی دفاع را به قتل رســانده ســپس ســاحل را ترک 

کرده است.
سال هاســت که فیل هــای دریایی تحــت حفاظت 
قــرار دارنــد زیــرا  از حیوانــات  ســازمان حمایــت 

گونه شان در خطر نابودی قرار دارند.

پــرواز یــک یوفــوی ناشــناخته بر 
فراز کشتی دریایی امریکا از سوی 

پنتاگون تأیید شد.
بــه گــزارش دیلی میــل،  پنتاگون 
پــرواز ایــن شــیء را تأییــد و اعالم 
کــرد کــه فیلــم توســط ســربازان 
نیروی دریایی گرفته شــده اســت 
و در آن زمــان بــا مشــاهده ایــن 
شــاهدان  همــه  ناشــناس  شــیء 
گیــج و نگــران شــده اند. گفتنــی 
است فیلم و تصاویر منتشر شده 

 از تحقیقات رســمی در ارتباط با پرواز اشــیای ناشــناخته به بیرون از پنتاگون پخش شــده است. 
»ســو گاه« ســخنگوی پنتاگــون در بیانیه ای به ســی ان ان اعــالم کرد که این اشــیای پرنده که در 
ســه نوبت طی ســال های گذشته توسط پرسنل نیروی دریایی امریکا رهگیری شدند، در اشکال 
مختلفی درحال پرواز بوده اند. این یوفو در سال 2019 میالدی به شکل شیء هرمی و سبز رنگ 
در آسمان دیده شده است. این در حالی است که بنابر گزارش های موجود ایاالت متحده امریکا 
شواهدی از پرواز بشقاب پرنده هایی در آسمان زمین داشته که همه این اطالعات را به صورت 
راز مخفی نگه داشته است. از سوی دیگر »جان راتکلیف« مدیر اطالعات ملی در دوره ریاست 

جمهوری دونالد ترامپ نیز از موارد متعدد »پدیده های هوایی ناشناخته« سخن گفته بود.

 پایان شــومپیــــــرمرد  تنها
سرقـــت  از 

پنجم دادســرای امور جنایی پایتخت 
متهمــان در اختیــار کارآگاهــان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده 

شدند.
ë گفت و گو با سردسته باند

فریبرز را از کجا می شناختید؟
محیــا  دختــرم  دوســت  مــادر 
خدمتــکار خانــه فریبــرز بود. ســال ها 
قبــل همســر فریبــرز فــوت کــرده و او 
تنهــا زندگی می کرد. چون وضع مالی 
خوبی داشت مادر محیا همیشه برای 
دختــرش از وضــع زندگــی او تعریف 
می کــرد وقتــی محیــا برایــم تعریــف 
کرد که فریبــرز وضع مالی خوبی دارد 

وسوسه سرقت به جانم افتاد.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

شــیال دوســت محیــا بــود و ناصــر 
هم دوست شــیال. در این ماجرا پویا و 
دوســتش بهمن هیچ نقشی نداشتند 
و نقشه را ما خودمان طراحی کردیم.

نقشه تان چه بود؟
نداشــتیم،  قتــل  قصــد  مــا 
کنیــم.  ســرقت  فقــط  می خواســتیم 

بــرای اجــرای نقشــه مان نیــاز بــه یک 
محــل داشــتیم. ناصــر پیشــنهاد داد 
کــه از خانــه خالــه اش بــرای اجــرای 
نقشــه مان اســتفاده کنیم. بــه همین 
دلیل خاله اش را به خانه یکی از اقوام 
فرســتاد و خانه خاله کــه در یافت آباد 
بــود بــه عنوان محــل گروگانگیــری ما 
انتخاب شــد. محیــا با فریبــرز تماس 
گرفت و به دروغ گفــت برای مادرش 
مشــکلی پیــش آمــده و بــه کمــک او 
نیــاز دارد. فریبرز نمی خواســت بیاید 
امــا محیــا آنقــدر التمــاس کرد کــه او 
پذیرفــت و بعــد آدرس خانــه خالــه 
ناصر را داد و در نهایت او به آنجا آمد. 
بــه محــض اینکــه پیرمــرد وارد خانه 
شــد، من و ناصر بــه او حمله کردیم و 
دســت و پایش را بســتیم و دور دهان 
و بینی اش چســب زدیم. بــا تهدید از 
او رمز عابر بانک هایش را خواستیم و 

پیرمرد هم به ما چند رمز داد.
چرا پیرمرد را کشتید؟

بــه  وقتــی  بمیــرد  نمی خواســتیم 
عابــر بانــک رفتیم پــول زیــادی داخل 

خانــه  بــه  دوبــاره  نبــود.  حســابش 
فریبــرز  از  را  کارتــی  رمــز  و  برگشــتیم 
گرفتیم کــه داخلش پول بود . اما وقتی 
بــه بانک رفتیم مشــخص شــد که رمز 
دوبــاره  اســت  گفتــه  اشــتباه  را  کارت 
بــه خانه برگشــتیم و بــه ســراغ فریبرز 
رفتیــم اما متوجه شــدیم مرده اســت. 
چســبی کــه بــه دهــان و بینــی اش زده 
بودیم باعث شــده بود تا مرد 70 ساله 
فوت کنــد. از مرگ او وحشــت کردیم، 
نمی دانستیم با جسدش چه کار کنیم. 
باالخره تصمیم گرفتیم جسد را از بین 
ببریم. جنازه فریبرز را داخل خودروی 
جک خودش گذاشــتیم و راهی اتوبان 
تهران - قم شــدیم. در بیــن راه بنزین 
زدیــم و چند لیتر هــم بنزین خریدیم. 
در بیابانی همان اطراف با بنزین جسد 

فریبرز را به آتش کشیدیم.
چه شد از خانه سرقت کردید؟

بعــد از آتــش زدن جســد بــا ناصر 
و دو نفــر دیگــر به خانــه فریبرز رفتیم 
و حــدود ۸0 میلیــون تومــان ســرقت 

کردیم. 

مرگ راننده تاکسی به خاطر سوار کردن مسافر

پایان سرقت های عجیب 4 مأمور قالبی

پنتاگون پرواز یوفو را تأیید کردکشف فسیل 160 میلیون ساله  زندان و جریمه
به خاطر قتل فیل دریایی

 انفجار مرگبار 
در تهرانپارس
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میترا  جلیلی 
 خبر نگار 

بــا شــیوع کرونــا، اعمــال قرنطینــه، بروز 
اختــال در زنجیره تأمین، عــدم توانایی 
تلفن هــای  بــازار  و...  خریــد  در  مــردم 
هوشــمند در ســال ۲۰۲۰ بــا رکــود جــدی 
رشــد  کاهــش  شــاهد  و  شــد  مواجــه 
۱۰.۵درصدی میزان فروش این گوشی ها 
در جهان بودیم، اما آمار سه ماه نخست 
سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که اوضاع  کمی 
بهبود یافته و تحلیلگران انتظار دارند که 
این روند ادامه دار باشــد و وضعیت بازار 
تلفن هــای هوشــمند تــا پایان ســال بهتر 

شود.
ë بازار تلفن هوشمند از نگاه محققان

مؤسســات پژوهشــی مختلفــی، بــازار 
کرده انــد  رصــد  را  هوشــمند  تلفن هــای 
کــه یکــی از آنهــا مؤسســه گارتنــر اســت. 
محققان این مؤسســه یادآور شــده اند که 
انتظــار می رود آســیا- اقیانوســیه، اروپای 
غربــی و امریــکای التیــن باالتریــن میزان 
رشــد فــروش تلفن های هوشــمند را بین 
باشــند.  داشــته   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ ســال های 
همچنین مؤسســه گارتنر پیش بینی کرده 
 5Gاست که تعداد گوشــی های هوشمند
فــروش رفتــه از آغــاز ســال تا پایان ســال 
۲۰۲۱ درمجموع به ۵۳۹میلیون دســتگاه 
در جهــان خواهــد رســید کــه ایــن رقــم 
فــروش  بــه  گوشــی های  کل  ۳۵درصــد 
رســیده در ایــن ســال خواهــد بــود. ایــن 
درحالــی اســت کــه در ســال ۲۰۲۰ حدود 
در   5Gهوشــمند دســتگاه  ۲۱۴میلیــون 
جهــان بــه فروش رســیده اســت. امــروزه 
قابلیت 5G یکی از ویژگی های اســتاندارد 
گوشــی های پیشــرفته در چیــن، امریــکا، 
ژاپــن و کره جنوبــی به شــمار مــی رود امــا 
چیــن مدل هایی با قیمت هــای پایین نیز 
تولید کرده کــه طرفداران بســیاری دارد و 
به همیــن دلیل عمًا می تــوان گفت بازار 
 5G۲۰۲۱ در انحصار گوشی های هوشمند

چینی خواهد بود.
نیــز   IDC تحقیقاتــی  مؤسســه 
پیش بینی هایــی در ایــن زمینــه دارد. بــا 
وجود قرنطینــه و نگرانی های اقتصادی، 
محققان مؤسســه IDC معتقدند میزان 
تقاضا برای تلفن های هوشمند باال رفته 
ســال ۲۰۲۱میــزان  در  مــی رود  انتظــار  و 

فروش در چین و امریکا به عنوان دو بازار 
جغرافیایی بزرگ ۶درصــد و ۳.۵درصد 

رشد داشته باشد.
این مؤسســه یادآور شــده اســت روند 
هوشــمند  تلفن هــای  وضعیــت  بهبــود 
آغــاز  پایانــی ۲۰۲۰  مــاه  جهــان در ســه 
شــد چراکــه درایــن بــازه زمانــی، میــزان 
فــروش گوشــی های هوشــمند در جهان 
رونــدی صعــودی به خود گرفــت؛ در این 
مدت شــاهد رشــد ۴.۳درصــدی فروش 
گوشــی های هوشــمند در دنیا هستیم که 
این رقم به ۳۸۵.۹میلیون دستگاه رسید. 
این عدد نشــان از عادی تر شــدن شرایط 
جهان دارد، هرچند همچنان همه مردم 
جهان مشغول دســت و پنجه نرم کردن 

با موج های پیاپی و جدید کرونا هستند.
مؤسســه IDC همچنیــن پیش بینــی 
۲۰۲۱گوشــی های  ســال  در  اســت  کــرده 
هوشــمند5G بیش از ۴۰درصد از فروش 
تلفن های هوشــمند را به خود اختصاص 
خواهنــد داد و انتظــار مــی رود کــه ایــن 
رقــم در ســال ۲۰۲۵ به ۶۹درصد برســد. 
همچنین این مؤسســه نرخ رشــد مرکب 
ســاالنه)CAGR( تلفن های هوشمند در 
بازه زمانی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را هم 

با ۳.۶درصد رشد پیش بینی کرده است.
 Strategy پژوهشــی  مؤسســه 
گــزارش  تازه تریــن  در  نیــز   Analytics
خــود خبر داده اســت که با بهبود نســبی 
همچنیــن  و  جهــان  اقتصــاد  وضعیــت 
افزایــش تولیــد گوشــی های 5G، میــزان 
فــروش جهانــی تلفن های هوشــمند در 
خواهــد  ۶.۵درصــدی  ۲۰۲۱رشــد  ســال 
داشــت.»لیندا ســوی«معاون ارشــد این 
مؤسســه تحقیقاتــی گفــت: ۲۰۲۱ ســال 
آســیا- در  و  اســت  چینــی  فروشــندگان 
اقیانوســیه برندهــای Vivo، شــیائومی و 
Oppo ســه بازیگــر اصلــی خواهنــد بود. 
ســال  در  معتقدیــم  مــا  داد:  ادامــه  وی 
۲۰۲۱ شــیائومی جایگزین هوآوی خواهد 
شــد و ســومین فروشــنده بــزرگ تلفــن 
هوشــمند در جهان لقــب خواهد گرفت. 
در این گزارش همچنین آمده است برای 
بــار Oppo و Vivo از هــوآوی  نخســتین 
نیــز  گرفت.شــیائومی  خواهنــد  پیشــی 
درحــال حاضر در بازارهای هند و روســیه 
بسیار موفق عمل کرده  است و در اروپای 

شرقی و مرکزی و همچنین اروپای غربی 
نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این 
مؤسســه همچنین پیش بینی کرده است 
که در آفریقــا برند چینــی Transsion در 
سال ۲۰۲۱ سامسونگ را کنار خواهد زد تا 
به برترین برند از نگاه کاربران این منطقه 

تبدیل شود.
از  دیگــر  یکــی  نیــز   DigiTimes
مؤسســاتی اســت که در زمینه تلفن های 
هوشــمند و بــازار آن تحقیقاتی گســترده 
دارد. این مؤسســه نیز پیش بینی کرده که 
در ســال ۲۰۲۱ میــزان فــروش تلفن های 
هوشــمند بــا رشــد همــراه شــود، چراکــه 
حتی بــا وجود چالــش کمبود تراشــه، در 
ســه ماه نخســت ۲۰۲۱ میزان فروش این 
گوشــی ها به ۳۴۰میلیون دستگاه رسیده 
از  ایــن مؤسســه یکــی  اســت. محققــان 
دالیل این رشد را ایجاد خط تولید آیفون 
۱۲بــا قابلیــت 5Gو ارائــه آیفــون ۱۲ پرو و 
همچنیــن پرومکس توســط کمپانی اپل 

می دانند.
ë  تلفــن فــروش  در  موفــق  ویتنــام، 

هوشمند
ویتنام و چین در سه ماه نخست ۲۰۲۱ 
بیشترین میزان فروش تلفن هوشمند را 
به ثبت رســاندند. ویتنام بعد  از یک سال 
کرونایی سخت، در زمینه صادرات تلفن 
هوشــمند و لوازم جانبی آن رشــد درآمد 
مناســبی را به ثبت رســاند. میزان درآمد 
حاصــل از صادرات و فروش گوشــی های 
هوشــمند این کشــور در ســه ماه نخســت 
۲۰۲۱ به ۱۴.۱میلیارد دالر رســید که نشان 
از رشــد ســاالنه ۹.۳درصــدی نســبت به 
سال ۲۰۲۰ دارد. همچنین در این گزارش 
آمده اســت که تولید داخلی ویتنام رشــد 
۲.۷درصدی داشــته و در سه ماه نخست 
۲۰۲۱ حدود ۵۴.۵میلیون دســتگاه تلفن 

هوشمند در این کشور تولید شده است.
البته بخش عمده فروش این کشور به 
صادرات مربوط می شود ،چراکه به  دلیل 
کرونا و مشــکات مالی مردم این کشــور، 
میزان تقاضای داخلی برای گوشــی های 
هوشــمند با کاهش ۱۳.۵درصدی همراه 
شــده اســت.همچنین افزایــش تولید در 
این کشــور، زمینه ســاز واردات لوازم اولیه 
مورد نیاز برای تولید به ارزش ۴.۹میلیارد 

دالر با رشد ۴۸.۱درصد شده است.

هــم  هنــوز  احــواالت  ایــن  همــه  بــا 
ویتنام بــه روزهای خوب خود بازنگشــته 
تلفــن  صــادرات  میــزان  اســت،چراکه 
همــراه ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۹ حــدود 
۵۱.۲میلیــارد دالر بــوده اســت. در ۲۰۱۹ 
کمپانی های سامسونگ و گوگل تصمیم 
گرفتنــد تا تولید خــود را از چین به ویتنام 
انتقــال بدهند و همین موارد ســبب شــد 
تا ویتنام در زمینه صادرات بســیار موفق 
عمــل کند امــا کرونــا ترمز این توســعه را 
کشــید و حاال نخســتین نشــانه های رونق 
دوبــاره بازار تلفن همــراه در ویتنام دیده 

می شود.
ë خروج چین از رکود

پاندمــی کووید۱۹ که از چین آغاز شــد 
و ســپس در جهان گسترش یافت بشدت 
بر بازار تلفن هوشمند جهان و چین تأثیر 
گذاشت و با وجود افزایش تقاضای مردم 
شــاهد افت فروش این گوشــی ها بودیم. 
کاهش تراشه های مورد نیاز برای تولید از 
یک ســو و افزایش بیــکاری و عدم توانایی 
بســیاری از مــردم دنیا برای خرید گوشــی 
ســبب شــد تــا بــازار فــروش گوشــی های 
هوشــمند در رکود به ســر ببرد ولی از ســه 
ماهه چهــارم ۲۰۲۰ تاکنون این وضعیت 
در جهــان تغییــر کــرده و چین نیــز از این 
قاعده مستثنی نیست؛در چین هم ۲۰۲۰ 
ســال رکــود فــروش تلفن های هوشــمند 
بود و در ســه ماه نخســت ۲۰۲۰ با کاهش 

۳۴.۷درصدی، تنها ۴۷.۷میلیون دستگاه 
به فروش رســید درحالی که در سال ۲۰۲۱ 

نشانه هایی از رشد دیده می شود.
گــزارش آکادمــی فنــاوری و اطاعات 
چین)CAICT( نشــان از افزایش فروش 
ســاالنه تلفــن هوشــمند در چیــن دارد، 
چراکــه در ســه مــاه نخســت ۲۰۲۱ حدود 
۹۶.۲میلیون دســتگاه تلفن هوشــمند به 
 5G فروش رســیده کــه ۷۱.۳درصــد آنها
بوده انــد درحالــی کــه ایــن رقم در ســال 
بــوده اســت.  ۲۰۲۰ حــدود ۲۹.۵درصــد 
همچنیــن باید گفــت کــه ۸۸.۵درصد از 
فروش این کشور به تولیدکنندگان داخلی 

چین مربوط می شود.
گفته می شــود این افزایش فروش در 
 5Gنتیجــه معرفی ۶۴گوشــی هوشــمند
جدید است که البته کاهش نسبی قیمت 
گوشی هایی با قابلیت5G به این افزایش 
فروش کمک کرده اســت ،تنهــا در ژانویه 
 5G ۲۰۲۱ حدود یک ســوم ازگوشــی های
کــه بــه فــروش رســیدند بهایــی کمتــر از 
۳۰۰دالر داشتند که بخش زیادی از مردم 
از عهــده خریــد آن برمــی آینــد؛ یکــی از 
دالیل رشــد در فروش گوشی های 5G در 
چین، کاهش ســریع قیمــت برخی مدل 
هاســت و تقریبــاً یــک ســوم گوشــی های 
زیــر ۳۰۰ دالر  ژانویــه  فروختــه شــده در 

قیمت داشتند.
گــزارش آکادمــی فنــاوری و اطاعات 

چین)CAICT( نشان می دهد که میزان 
فــروش گوشــی های هوشــمند در فوریــه 
۲۰۲۱ بــه ۲۱.۳میلیــون دســتگاه رســیده 
اســت که این رقم رشــد ۶.۳درصــدی  را 
اوج  کــه روزگار  بــه فوریــه ۲۰۲۰  نســبت 
بحــران کرونا در چین محســوب می شــد  
نشان می دهد. چین حتی از فوریه ۲۰۱۹، 
دوران پیــش از کرونــا نیز عملکرد بهتری 
داشــته  اســت ،چراکــه در این زمــان تنها 
۱۴.۹میلیون دســتگاه تلفن هوشــمند در 
این کشــور بــه فــروش رسید.گوشــی های 
هوشــمند در چیــن در مــاه مــارس ۲۰۲۱ 
نیز رشــد ســاالنه ۶۷.۷درصدی داشــتند 
گوشــی  ۳۵.۵میلیــون  بــه  رقــم  ایــن  و 
هوشــمند رســید؛در کل می توان گفت که 
میــزان فــروش تلفن هــای هوشــمند در 
چین در ســه ماه نخســت ۲۰۲۱ نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبــل دو برابر شــده و 
یکی از دالیــل آن عاوه بر فروکش کردن 
نسبی شیوع کرونا، ارائه مدل های گوشی 
هوشمند5G است، البته باید گفت با این 
که تولیدکنندگان تلفن هوشمند در چین 
از چالش های کرونا نسبتاً رهایی یافته اند 
اما همچنان با یک چالش اساسی مواجه 
هستند؛ کمبود تراشه در جهان که به نظر 
نمی رسد به این زودی ها حل شود دامان 
کمپانی هــای تولیــد تلفــن هوشــمند در 
چیــن را نیز گرفتــه و یکــی از موانع تولید 

برای آنها به شمار می رود.

5G، ناجی بازار گوشی های هوشمند در دوران »کرونا«
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دعوتنامه  کالب هاوس ترفند جدید کالهبرداران
درحالــی کــه کاربــران فقــط بــا لینک دعــوت یکــی  از اعضــای کاب هاوس 
می توانند وارد این شبکه اجتماعی شوند، کاهبرداران از فروش لینک های 

جعلی دعوتنامه، سوء استفاده می کنند.
به گزارش ایســنا بازار ســیاه فــروش دعوتنامه کاب هاوس بــه راه افتاده 
و گاهــی در برخی از ســایت ها قیمت هــای باالیی برای ایــن دعوتنامه ها در 
نظر گرفته شــده است. کاهبرداران با سوء اســتفاده از این ویژگی های کاب 
هــاوس اقدام به فــروش لینک هــای جعلــی دعوتنامه های اتــاق گفت وگو 
می کننــد، بــه نحوی که کاربر پــس از خرید و واریز وجه، متوجه می شــود که 
این لینک جعلی است و قادر به ورود به اتاق گفت وگوی مدنظر نمی شود. 
 از طــرف دیگــر، یکــی از اقدامــات کاهبــرداران ایــن اســت که بــا راه اندازی 
ســایت های جعلی که شبیه به سایت های اصلی است، به ربودن اطاعات 
افــراد، اغلب بــرای سوءاســتفاده های مالی اقدام می کنند؛ در این شــیوه که 
اصطاحــاً بــه فیشــینگ معــروف اســت، کاهبــرداران از طریــق اطاعات 
واردشــده توســط کاربران در صفحات جعلــی، برای جمــع آوری اطاعات 
کاربران   از آنها اســتفاده می کنند. بنابراین  از آنجایی که هیچ منبع رســمی 
بــرای فــروش لینــک دعوتنامه های کاب هــاوس وجود ندارد، مــردم نباید 
فریب کاهبردارانی را که اقدام به فروش این دعوتنامه ها می کنند بخورند.

»آیفون مینی« از محصوالت اپل حذف می شود
اپــل ســال آینــده چهــار مــدل آیفــون جدیــد تولیــد و عرضــه می کنــد کــه 
دوربین های بهتری خواهند داشــت، اما خبری از عرضه آیفون مینی جدید 

نخواهد بود.
بــه  گزارش مهر، آیفون های جدید اپل با نمایشــگرهای ۶.۷ و ۶.۱ اینچی 
عرضه می شــوند و هر یک از این دو مدل با سخت افزار و امکانات پیشرفته 
و معمولــی در دســترس قــرار می گیرنــد. آیفون های مینــی به علت قیمت 
پایین در میان قشــر خاصی از خریداران این گوشــی اپل طرفدار داشتند، اما 
تحــول جدید نشــان می دهد اپل به جلــب نظر این افــراد اهمیت چندانی 
نمی دهد. آخرین بار آیفون ۱۲ مینی در ســال ۲۰۲۰ و بعد از مدت ها انتظار 
برای عرضه یک آیفون کوچک تازه عرضه شد؛برخی تحلیلگران معتقدند 
فروش کمتر آیفون مینی در ســال های گذشــته در مقایسه با آیفون هایی که 
نمایشگرهای بزرگتر و باتری های قدرتمندتر دارند، باعث این تصمیم اپل 
شــده اســت. گفته می شــود آیفون هــای ۲۰۲۲ دارای حســگرهای بهتر برای 
تصویربرداری باکیفیت ۴۸ مگاپیکســل و فیلمبرداری با دقت ۸K هســتند. 
همچنیــن ادعا شــده اپل در ســال ۲۰۲۳ آیفون هایی با لنزهــای »تله فوتو« 
برای زوم بیشــتر و تشــخیص هویــت بهتر عرضه می کند؛ پیــش از این ادعا 
شــده بود اپل در این ســال هدســت های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

نیز با ۱۵ دوربین تولید می کند.

لغو اینستاگرام کودکان درخواست 35 گروه از فیس بوک
ائتافــی متشــکل از ۳۵ گــروه مدافــع مصرف کننده و ۶۴ کارشــناس رشــد 
کودک در نامه ای به فیس بوک، از این شــرکت خواستند در طرح خود برای 

عرضه نسخه اینستاگرام ویژه کودکان پایین ۱۳ سال بازبینی کند.
 به گــزارش ایســنا، ایــن گروه هــا و کارشناســان در نامــه ای کــه مشــترکاً 
امضــا کــرده بودند، به ایــن موضوع اشــاره کردند کــه این شــبکه اجتماعی 
بــا ریســک های متعددی برای کــودکان و نوجوانان از نظر ســامت فیزیکی 
و ســامت روانی مرتبط اســت. این نامه توســط گروه کمپیــن کودکی بدون 
تجارت نوشــته شــد کــه اغلب پیشــتاز کمپین هــا علیه شــرکت های فناوری 
بــزرگ و هدف گیــری کودکان توســط آنهاســت. این گروه تأکید کرده شــبکه 
اجتماعی تا چه حد روی رشــد خردســاالن تأثیرگذار است و چه خطراتی را 

می تواند به همراه بیاورد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: جمــع آوری اطاعــات ارزشــمند خانوادگــی و 
پرورش نســل جدیدی از کاربران اینســتاگرام ممکن است به سود فیس بوک 
باشد اما احتمال استفاده از اینستاگرام را توسط کودکان خردسالی که نسبت 
به قابلیت های تأثیرگذار و استثماری این شبکه اجتماعی آسیب پذیر هستند 
افزایش می دهد. بر اســاس گزارش رویترز این گروه یک سازمان غیرانتفاعی 
اســت که معتقد است بازاریابی که کودکان را هدف می گیرد به همراه سپری 
کــردن زمــان طوالنی در برابر نمایشــگرها، به رشــد ســامت کــودکان لطمه 

می زند و به دنبال پایان دادن به بازاریابی برای کودکان است.
مــارک زاکربــرگ، مدیرعامــل فیس بــوک، ماه گذشــته گــزارش بازفید 
درباره تاش این شــرکت برای طراحی اپلیکیشن اینســتاگرام ویژه کاربران 
خردســال را تأییــد کــرد. ســاخت این اپلیکیشــن جدیــد به صــورت داخلی 
در فیــس بــوک اعــام شــده امــا هنــوز عرضه نشــده اســت. اینســتاگرام در 
حال حاضر شــرط ســنی حداقل ۱۳ ســال را برای عضویت کاربــران در این 

اپلیکیشن الزامی کرده است.
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نگاه جهانی و حرکت مستمر؛ راه رشد و توسعه صنعت فاوا

ســال جدید ســال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها معرفی شده تا شاهد رشد و 
توســعه اقتصادی در کشور باشیم. باید گفت که حدود ۲۸ هزار کتاب در سال های 
اخیر، در زمینه توسعه و رشد اقتصادی در جهان نوشته شده اما مهم ترین فرازی 
که تمامی این کتب به آن اشاره می کنند و همچنین کشورهای پیشرو دنیا نیز آن را 

عملیاتی و پیاده سازی کردند، داشتن نگاه بین المللی به تولیدات است.
اگر در صنعت فاوا نگاه بین المللی وجود نداشــته باشــد و به فراتر از مرزها فکر 
نکنــد و تنهــا نگاهش بــه تأمین مایحتــاج داخلی باشــد و بــرای آن برنامه ریزی 
کند، قاعدتاً نمی توانیم پاســخگوی خیلی از مشکات و اتفاقات در کشور باشیم؛ 
به عنــوان مثال اگر اســتارتاپی و یا شــرکتی، اپلیکیشــن تلفن همــراه را طراحی و 
می سازد، نباید نگاهش تنها به استفاده تعداد اندکی از افراد در جامعه خودمان 
باشــد. بایــد آن برنامه را نه تنها برای زبــان و فرهنگ خودمان اجرایی کند، بلکه 
باید برای زبان ها و فرهنگ های دیگر دنیا نیز پیاده سازی کند، در غیر این صورت 

در همان جایگاه می مانیم.
متأســفانه این افق دید کار بین المللی در حوزه سیاســتگذاری هم وجود ندارد و 
باید به شــدت در این ســال به عنوان یکی از مانع زدایی ها پیگیری شــود. نداشتن 
افق دید بین المللی باعث شده است تصمیم ها و قوانین تدوین شده تنها برای 
مرزهای داخلی باشــد. به عبارتی تولیدکنندگان و تصمیم گیران باید هر دو خود 
را مکلــف بدانند تا نگاه فرامرزی داشــته باشــند و اگر این نــگاه جا بیفتد که افراد 
می توانند در کل دنیا از خدمات ما استفاده کنند بنابراین کیفیت هم رشد خواهد 
کرد و شــاهد اتفاقات خیلی خوبی دراین حــوزه خواهیم بود. البته حوزه فاوا هم 
باید در این زمینه برای کاهش هزینه ها و دسترسی های بین المللی و... کمک کند 
تا پتانسیل داخلی در صنعت فاوا شکوفا شود. یکی از نکاتی که باید در این مسیر 
به آن توجه کرد انجام دادن کارهای عجیب و غریب نیست، بلکه باید تنها بهبود 
مســتمر را با انجام کارهای کوچک در دســتور کار قرار دهیم. تحلیل های روزانه و 
مستمری که به صورت بسیار ناچیز انجام می شود، می تواند تأثیرات بسیار زیادی 
به دنبال داشــته باشد. به عنوان مثال برای اینکه یک تیم دوچرخه سواری بتواند 
قهرمان شــود افراد تیم سیاســتگذار همه موارد از تجهیزات و لباس و تمرین و... 
را که باید برای قهرمانی انجام شود یک درصد یک درصد بهبود  دهند و همین 
اقدام ســبب می شود که تیم با همین تغییرات ناچیز بهبود یافته و برنده شود و 

همین کار در زمینه کسب و کارهای صنعت فاوا هم صدق می کند.
 بــرای رفــع موانــع و پشــتیبانی ها نیــازی بــه برگــزاری نشســت ها، کنفرانس هــا، 
همایش هــا و ســخنرانی های بــزرگ و... نیســت تنهــا اگــر تغییــرات و بهبود هــا 
به صورت کوچک اما مســتمر انجام شــود ما را به اهدافمــان در تولید حوزه های 
مختلف صنعت فاوا می رســاند. صنعت فاوا می تواند بشــدت برای بخش های 
دیگــر و صنایــع کشــور کمــک کننــده و آنهــا را در کاهــش هزینه هــا و رســیدن به 
تولیــد مطلوب یاری کند. بنابراین باید بزرگ بیندیشــیم اما کوچک اقدام کنیم. 
بین المللــی فکــر کنیــم تا درهای ما به ســوی دنیا باز شــود. کارهای مــا در زمینه 
تولیــدات فناورانــه و فاوایــی و حتی ســنتی باید به ســمتی پیش رود که مشــتری 
خارجــی هــم بابت آن پول بپردازد. باید از فناوری های به روز هم اســتفاده کنیم 
و درهای کشور خود را روی این فناوری ها نبندیم. نباید فکر کنیم که فناوری های 
نوین با چه اهداف شــومی به کشــور ما وارد می شــود، بلکه باید از آنها برای رفع 

مشکات کشورمان بهره ببریم.
در پایان پیشــنهاد مشــخص به مسئوالن و کســب و کارها این است که اهدافی را 
بــرای پایان ســال ۱4۰۰ در نظر بگیرند و در این زمینه ســعی کننــد و اگر دیدند به 
اهداف خود نمی رســند نــگاه و روش دیگری را در پیش بگیرنــد و از فناوری های 

نوین فاوا و آی تی و... که کمک کننده هستند، استفاده کنند. 

اگر شــما هم از عاقه مندان ســاخت و طراحی بازی 
و انیمیشــن ها هســتید بهتــر اســت از نــرم افزارهایی 

همچون تری دی مکس غافل نشوید.
نرم افزار تری دی مکس ۳DS MAX Autodesk یکی 
از بهتریــن نرم افزار ها در زمینه ســاخت انیمیشــن و 
طراحی ســه بعدی محســوب می شــود. با مجموعه 
ابزارهــای قرار گرفتــه در این برنامــه، می توانید مدل 
ســازی ها و طراحی های خود را انجــام داده و در عین 

حال از فرآیند طراحی لذت ببرید.
آخریــن نســخه ایــن برنامــه دارای عملکــرد بهتــر و 
قابلیت های طراحی بیشــتری اســت؛ راحت تر شدن 
کار بــا قســمت های مختلــف ایــن برنامــه و اضافــه 

شــدن سیســتم فیدبــک و پشــتیبانی پویــا و زنــده، از 
دیگر قابلیت های نســخه جدید عرضه شده این نرم 
 ۳DS Autodesk افزار اســت. از ویژگی های نرم افــزار
MAX می توان به اضافه شــدن ابزار های مدل سازی 
هوشمندانه تر برای سرعت بخشی به پروسه طراحی 
و ساخت پروژه های شما اشاره کرد. زمینه تخصصی 
طراحی شــما هرچه که باشــد، چه طراحی بازی، چه 
انیمیشن و …مطمئناً این برنامه، بهترین عملکرد را 

با باالترین سرعت ممکن در اختیارتان قرار می دهد.
آخریــن نســخه برنامه همچنیــن از فنــاوری دوربین 
اســتریو و فضــای ابــری نیــز پشــتیبانی می کنــد تــا 
رونــد انجــام کارهــا ســرعت باالتــری بگیــرد؛ از دیگر 

قابلیت های جدیــد این نرم افزار می تــوان به اضافه 
شــدن قابلیت کنترل جمعیت اشــاره کــرد که باعث 
می شــود کاراکترهــای طراحــی شــما پویا تــر و قابــل 
باورتر شــوند. این نرم افزار دارای قابلیت شبیه سازی 
لوکیشــن های  و  محل هــا  ژئوفیزیکــی  مشــخصات 
مختلف نیز اســت و می تواند به شــما امکان طراحی 
حرکات شــخصیت های طراحی شــده  را بــا باالترین 
جزئیــات بدهــد. اگر شــما هــم عاقه مندید تــا برای 
انجــام طراحی های خود این نرم افــزار پرکاربرد را در 
اختیار داشــته باشید می توانید به سایت پی سی ورلد 
به نشانی P۳۰world.comمراجعه و آن را به صورت 

رایگان بارگذاری کنید.
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طراحی سه بعدی و ساخت انیمیشن
محمدرضا قدوسی

مشاور کسب و کارهای نوپا

نجات جان عابران با سیستم های راداری

امــروزه بســیاری از خودروهــا در جهــان به سیســتم های راداری تشــخیص عابر 
پیاده مجهز هستنند اما مشکل اینجاست که بسیاری از این سنسورها در صورت 
وجود ســاختمان های بلند یا سایر وسایل نقلیه براحتی نمی توانند عابر پیاده را 

شناسایی کنند. اما یکی از 
کمپانی های تولیدکننده 
در  فعــال  سنســورهای 
ایــن زمینــه تاش هایی 
جــدی داشــته اســت تــا 
این مشکل را به حداقل 
سیســتم  ایــن  برســاند. 

درحال حاضر به عنوان بخشــی از پروژه HORIS محســوب می شود و توسط یک 
گروه تحقیقاتی آلمانی رهبری می شــود. محققان در این روش از سنسورهایی با 
نــام MIMO radar بهــره می گیرند که این سنســورها در مناطقی که غالباً تعداد 
زیادی عابر پیاده در آن دیده می شوند ازجمله ایستگاه های اتوبوس یا چهارراه ها 
و... نصب خواهند شــد. سنســورها در هر ثانیه ۱۰۰بار محیط تحت کنترل خود را 
رصد کرده و اســکن می کننــد و به این ترتیب هریک از سنســورها می توانند عابر 
پیاده را تشخیص داده و در گام بعدی میزان سرعت و جهتی را که آنها به سمت 
آن راه می روند یا می دوند ، تشخیص دهند. به این ترتیب سنسور درمی یابد که 
عابر پیاده در حال حرکت به ســمت جاده و خیابان است یا نه و ازسوی دیگر اگر 
عابر پیاده با سرعتی باال حرکت کند بافاصله به سیستم های راداری وسایل نقلیه 
هشــدار می دهد تا راننده بیش از پیش مراقب باشــد. این ســیگنال های وایرلس 
می تواننــد به صورت آالرم های صوتی یا تصویری باشــند و به راننده کمک کنند 
تــا احتمال برخورد و تصادف با عابر پیاده حداقل شــود. این سیســتم به گونه ای 
طراحی شده که اگر به هر دلیلی راننده، متوجه هشدارها نشد و احتمال تصادف 
می رفت، ترمزها به صورت اتوماتیک کشــیده شــده و خودرو متوقف شود. حتی 
اگر با توجه به اطاعات و داده های سنســورها احتمال حضور هیچ عابر پیاده ای 
هم در خیابان یا جاده وجود نداشته باشد، این سیستم در صورت نزدیک شدن 
خودرو به محل های پرتردد، به راننده هشــدار می دهد که سرعت خود را کاهش 
دهد. هرچند این سیســتم در مرحله تکمیل شــدن قــرار دارد و هنوز به بــازار راه 
نیافته اما به صورت آزمایشی در یک ایستگاه اتوبوس در آلمان مورد استفاده قرار 
گرفته تا نقص های آن برطرف شود. در این ایستگاه اتوبوس دو سنسور می توانند 
تــا ســقف ۸ نفر را به طــور همزمان مورد نظارت قــرار دهند و دریابنــد که آیا این 

عابران پیاده قصد عبور از خیابان  دارند یا خیر.  

ب
قا

علیرضا  احمدی
 خبر نگار 
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توتو اسپورت )ایتالیا(
رم پس از تساوی 1-1 مقابل آژاکس 
در بازی برگشت مرحله یک چهارم 
ایــن  اروپــا  لیــگ  مجمــوع  نهایــی 
تیــم را در مجمــوع 3-2 بــرد و بــه 
نیمه نهایی صعود کرد. رمی ها حاال 
منچســتریونایتد را پیــش رو دارنــد و 
می خواهنــد فینالیســت شــوند. این 
روزنامه هم با پرداختن به این بازی 

تیر »متشکر رم!« را انتخاب کرد.

میرر اسپورت )انگلیس(
آرســنال در جمهوری چک یک کامبک 
عالــی زد و پــس از تســاوی 1-1 در بازی 
رفــت مقابــل اســاویا پــراگ، ۴ گل بــه 
لیــگ  نیمه نهایــی  بــه  و  زد  تیــم  ایــن 
اروپــا صعود کــرد. منچســتریونایتد هم 
2-0 گرانــادا را پشــت ســر گذاشــت و به 
نیمــه نهایــی ایــن رقابــت ها رســید. در 
این شــرایط ایــن روزنامه هــم تیتر »کار 

هنری« را برگزید.

آس ) اسپانیا(
زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال 
مادریــد نبردهــای تاکتیکــی را بــا وجــود 
اینکه تیمش مصدومان زیادی داشــت، 
برده اســت. او 10 بازی از 11 بازی آخرش 
در لیــگ قهرمانان را برده و تنها در بازی 
آخر مقابل لیورپول به تســاوی بدون گل 
رســید. ایــن شــرایط باعث شــده تــا این 
روزنامــه عنــوان »زیزو: جادوگــر« را روی 

جلدش ببرد.
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استقالل خواب را از سر آسیا پراند
تراکتور، فوالد و پرسپولیس امشب در لیگ قهرمانان ادامه می دهند

پست جنجالی و تبعات شکایت فدراسیون 
فوتبال هند از پرسپولیس

عالوه بر سرخپوشان صدای الوحده و الریان هم به خاطر 
میزبانی هندی ها درآمد

گروه ورزشــی/ هفته نخســت لیگ قهرمانان آســیا 2021 چهارشنبه شب در 
گروه E آغاز شــد و پرســپولیس به عنوان یکی از نماینده های کشورمان موفق 
شد الوحده امارات را با یک گل شکست دهد. پیش از برگزاری این مسابقات 
حواشــی زیــادی درخصــوص میزبانــی هندی ها به وجــود آمد که بــا واکنش 
تند پرسپولیســی ها همراه بود. پست جنجالی پرسپولیس در فضای مجازی 
باعث شــد تا فدراســیون فوتبال هند از این باشــگاه ایرانی شــکایت کند. این 
مطلب که به جنگ نادرشــاه با هند در قرن هجدهم میادی اشــاره داشت، 
باعث عصبانیت فدراســیون فوتبال این کشــور شــد. کوشــال داس، دبیرکل 
فدراســیون فوتبال هند )AIFF( در شــکایت خود که روز چهارشنبه به کمیته 
انضباطی AFC ارســال شــده، نوشته اســت: »یکی از پســت های ارسال شده 
توسط باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام، تحقیرآمیز بود و حیثیت مردم هند 
و ریشــه ملی شان را خدشه  دار کرد. شرم آور است که تاریخ و فرهنگ کشوری 
که ســزاوار احترام است، آزرده خاطر شود. این پست ها به کلی به احساسات 
مردم هند آســیب می زند. این پســت ها تجاوز غیرمنطقی علیه فدراســیون 
فوتبــل هنــد و مردم هند را نشــان می دهد کــه کامًا خــارج از هرگونه اخاق 
ورزشی است.« البته پرسپولیس چند روز بعد از انتشار این پست و حذف این 
مطلب، عذرخواهی خود را در همین صفحه از هندی ها انجام داد اما ماجرا 
به همین جا ختم نشد و روز پنجشنبه که خبر رسمی شکایت فدراسیون هند 
مطرح شــده، به نظر می رسد پرسپولیس با چالش جدیدی روبه رو است. در 
همین زمینه مجید صدری، رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با انتشار 
پستی از هندی ها عذرخواهی کرد و خبر داد که قصد دارند درگاه های ارتباطی 
این باشگاه را که در اختیار کارگزار است )پست جنجالی هم توسط آنها منتشر 
شــده بــود(، تحویل بگیرنــد. این عضو هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس در 
صفحه اینســتاگرامش نوشــت: »نظر به حاشــیه رخ داده در صفحه مجازی 
رسمی باشگاه که با بی تدبیری مسئول )ادمین( این صفحه رخ داد و موجب 
آزردگی خاطر کشــور دوست و ریشه دار هندوستان شده، الزم می دانم از این 
تریبــون اعام کنم با این رفتار نســنجیده شــدیداً برخورد خواهیــم کرد.« در 
ایــن بیــن صحبت هایی هم در خصوص احتمال کســر امتیاز از پرســپولیس 
مطرح شد که آرش شکرریز، کارشناس حقوقی تأکید کرد باشگاه پرسپولیس 
بــه خاطر انتشــار پســت درباره جنــگ با هند، بــا جریمه روبه رو خواهد شــد. 
ایــن وکیل بین المللی فوتبال به ایســنا گفــت: »در ماده ۵۴ و ۵۸ اساســنامه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، درباره این موضوع صحبت شــده اســت. در این 
ماده نوشــته شده هر فردی که نفرت و خشونت را به صورت عمومی منتشر 
کنــد بــا جرایمی مواجه می شــود. اگر این فــرد بازیکن فوتبال باشــد، حداقل 
برای 1۵ مســابقه تعلیق و حداقل 3 هزار دالر جریمه می شــود. اما برای هر 
فرد دیگری محرومیت حداقل 12 ماهه در نظر گرفته شــده اســت. یعنی اگر 
هر عضوی از باشــگاه یا فدراســیون چنیــن کاری کرده با جرایمــی تا 30 هزار 
دالر و محرومیــت مواجه خواهد شــد. در ادامه هم نوشــته شــده که چنانچه 
این موضوع در صفحه های اجتماعی )اینســتاگرام( منتشر شود، با مجازات 
همراه خواهد بود. االن بهترین کار این است که مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
بــا فرد خاطی برخورد و نتیجه این کار را به کنفدراســیون فوتبال آســیا اعام 
و از فدراســیون فوتبال هند هم به صورت رســمی عذرخواهــی کنند و از آنها 
بخواهند از شــکایت خود صرفنظر کنند.« شــنیده می شود فدراسیون هند با 
 AFC اســتناد بــه مفاد ماده 50 و 5۸ قانون کمیته اخــاق و کمیته انضباطی
خواستار برخورد انضباطی با پرسپولیس به دلیل نقض آشکار قوانین مربوط 
به AFC اســت. در حالی که ماده 50 با بی اعتبار کردن بازی با »توهین به هر 
کســی به هر طریقی« و در صورت عدم شناســایی افراد باشــگاه ها را مسئول 
می دانــد مربوط می شــود، مــاده 5۸ هم مربوط به تبعیض اســت. مجازات 
باشگاهی که »جایگاه شخص یا گروهی از افراد را از طریق سخنان تحقیرآمیز، 
تبعیض آمیــز و یا اقدامات نژادی مورد آزار قرار دهد« انجام یک بازی بدون 
تماشــاگر یا برگزاری بازی با تعداد محدودی تماشاگر و جریمه نقدی است. 
بــا تمــام این اوصاف، مشــکات کشــور هنــد در میزبانی از گــروه پنجم لیگ 
قهرمانــان آســیا، عاوه بر پرســپولیس ایــران و الوحــده امارات صــدای تیم 
الریان قطر را هم در آورده اســت و روزنامه هــای »الرایه« و »الوطن« قطر در 
گزارش هایی مشترک میزبانی هند را زیر سؤال برده و از کنفدراسیون فوتبال 
آســیا درخواســت کردند زمین هــای تمرینی مناســب را برای تیم هــای گروه 
پنجم فراهم کند. در بخشــی از گزارش این روزنامه ها آمده اســت: »تیم گوا 
میزبان مســابقات زمین تمرینی ثابت را برای تیم ها فراهم نکرده است؛ به 
طوری که الریان همیشه به دنبال یک استادیوم برای تمرین است. این باعث 

می شود الریان هر روز به دنبال یک محل تمرین مناسب باشد.«
ë پیگیری عزیزی خادم، ظریف و عراقچی برای شرایط پرسپولیس در هند

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در هند ضمن تقدیــر از میزبانی این کشــور، 
توضیحاتی را درباره اعتراض باشــگاه پرســپولیس به رونــد میزبانی ها اعام 
کرد. علی چگنی با اشــاره به دوســتی مــردم ایران و هند گفــت: »از نزدیک با 
مســئوالن هندی در ارتباط هســتیم که تسهیات مناســب را در حد مقدورات 
و شــرایط موجود برای تیم پرســپولیس فراهم کنند. عزیزی خادم تماسی در 
خصوص پیگیری وضعیت باشــگاه پرسپولیس داشــتند و این اطمینان را به 
رئیس فدراســیون فوتبــال دادیم که پیگیر موضوعات باشــیم. این پیگیری از 
طرف جواد ظریف، وزیر امور خارجه و عراقچی هم بوده و جالب است بدانید 
فوتبال ایران در هند طرفدار دارد و با احترام از آن یاد می کنند و حتی بعضی 
کارمندان وزارت امور خارجه هند، باشگاه پرسپولیس را به خوبی می شناسند. 
مــا پیگیری هــای الزم را خواهیــم داشــت و با فدراســیون فوتبال هنــد هم در 
تماس هستیم تا بازیکنان پرســپولیس در فضایی آرام به بازی هایشان ادامه 
دهند و به امید خدا از گروهشان صعود کنند و با خوشحالی به کشور برگردند.«

لیــگ  رقابت هــای  ورزشــی/  گــروه 
گــروه  در  حالــی  در  آســیا،  قهرمانــان 
C ادامــه پیــدا کــرد کــه پنجشــنبه و در 
اولیــن بــازی ایــن گــروه، الدحیــل قطر 
2-0 الشــرطه عراق را شکســت داد و از 
ســاعت 45 دقیقــه بامــداد جمعه هم 
اســتقال ایــران و االهلــی عربســتان در 
ورزشــگاه شــماره 2 مجموعــه ورزشــی 
ملــک عبــداهلل جــده بــه مصــاف هــم 
رفتند. آبی پوشــان پایتخــت که بازی را 
هجومــی آغاز کرده بودنــد، دقیقه 5 به 
گل رســیدند. ضربــه ایســتگاهی اعــام 
شــده به سود اســتقال را هرویه میلیچ 
زد کــه توپ پس از برخــورد با مدافعان 
در  اســماعیلی  فرشــید  بــه  حریــف 
محوطه جریمه رســید و او با یک ضربه 
بی نقــص، تــوپ را وارد دروازه االهلــی 
کرد و بعد هم با پیراهن محمد دانشگر 
بــه  او  بازگشــت  بــرای  تــا  کــرد  شــادی 
اســتقال وساطت کند. شاگردان فرهاد 
مجیدی تا اواسط نیمه اول، تقریباً توپ 
و میدان را در اختیار داشتند ولی دقیقه 
27 ســلمان المؤشر در محوطه جریمه 
استقال، توسط میلیچ سرنگون شد که 
احمد فیصــل داور اردنی این صحنه را 
پنالتی اعام کرد و عمر السوما مهاجم 
نــام آشــنا و ســوریه ای االهلــی بــا یــک 
ضربه زمینی بازی را به تســاوی کشاند. 
با این گل، مســابقه شــکل متعادل تری 
به خود گرفت  تا نیمه اول با تســاوی به 
پایان برســد. نیمه دوم این بازی با یک 
موقعیت خطرناک از ســوی آبی پوشان 
آغــاز شــد و دقیقــه ۵0 شــوت محمــد 
نــادری بــه تیــر دروازه االهلــی برخورد 
کرد و به بیرون رفت. با این حال، فشــار 
استقالی ها دقیقه 55 جواب داد و روی 
ارسال میلیچ از نقطه کرنر، امیرارسان 
مطهــری با پرشــی بلند موفــق به زدن 
ضربــه ســر شــد، ضربــه ای کــه پــس از 
برخورد به االســمری مقابل پای نادری 
قــرار گرفــت و این بازیکن با یک شــوت 
روی پــا، توپ را به طــاق دروازه االهلی 
کوبید.  دقیقه ۶7، فرار دیدنی مطهری 
روی پــاس طولــی وریا غفــوری، او را در 
موقعیــت تــک بــه تــک بــا دروازه بــان 
قــرار داد و وی بــا یــک پــاس در عرض 
مهــدی قایــدی را در موقعیــت گلزنــی 
قــرار داد و این بازیکن نیــز با بغل پایی 
مطمئن دروازه حریف را باز کرد. حیدر 
ســلیمانی، کارشــناس داوری به ایســنا 
گفــت: »روی گل ســوم اســتقال، داور 
اشــتباه کرد زیــرا مطهــری در موقعیت 
آفســاید بود و گل ناســالم بود.« دقیقه 
7۹ االهلــی موفــق شــد اختــاف را بــه 
حداقل برســاند و ارسال معتز هوساوی 
از ســمت راســت پس از دخالت ناقص 
مســعود ریگی مقابل پای عمر الســوما 
قرار گرفت و این مهاجم فرصت طلب 
بــا ضربــه ای مطمئــن گل دوم تیمــش 

دقیقــه  کــرد.  مظاهــری  دروازه  وارد  را 
۸7 قایــدی خیال آبی هــا را راحت کرد 
و بــا یک شــوت ســرکش و زیبا از پشــت 
محوطــه جریمــه موفــق شــد گل دوم 
خود و چهارم تیمش را به ثمر برساند. 
دقیقــه ۸۸ هــم شــیخ دیاباتــه توســط 
ســرنگون  جریمــه  محوطــه  در  میــزان 
شــد و داور بــازی پنالتــی اعــام کرد که 
خود شــیخ پشــت این پنالتی ایســتاد و 
براحتــی آن را بــه گل تبدیــل کــرد. در 
پایــان تاش تیــم االهلی بــرای به ثمر 
رســاندن گل هــای بیش تــر در این بازی 
بی نتیجــه بــود تا ایــن بــازی در پایان با 
پیــروزی ۵ - 2 شــاگردان مجیــدی بــه 
پایان برسد و استقال در گام اول موفق 
بــه کســب پیــروزی ارزشــمند در لیــگ 
قهرمانــان شــود و خواب را از چشــمان 
حریفانــش در آســیا برباید. ایــن نتیجه 
تاریــخ االهلــی  ســنگین ترین شکســت 
کــه توســط  لیــگ قهرمانــان اســت  در 
استقال رقم خورد. استقال با این برد 
پــر گل با 3 امتیاز در صــدر جدول گروه 
C قــرار گرفت و الدحیل هم با 3 امتیاز 
و تفاضــل گل کمتــر دوم اســت. بــا برد 
اســتقال و پرســپولیس و تســاوی فوالد 
و تراکتــور، تیم هــای ایرانی بــا ۸ امتیاز 
بیشــترین امتیاز روز اول لیگ قهرمانان 

آسیا را کسب کردند.
ë تراکتور به دنبال اولین برد

لیــگ  گروهــی  مرحلــه  بازی هــای 
قهرمانان آســیا امشب ادامه می یابد که 
در گروه B نیروی هوایی عراق و پاختاکور 
می رونــد.  هــم  مصــاف  بــه  ازبکســتان 
از ســاعت 22:30 هــم تراکتــور ایــران و 
شــارجه امارات در ورزشگاه شارجه برابر 
هم قرار می گیرند. سرخپوشــان تبریزی 
در اولیــن بازی شــان در ایــن رقابت هــا 
برابر پاختاکور به تســاوی 3-3 رسیدند. 
در آن مسابقه شــاگردان رسول خطیبی 
بــا پنالتــی کــه اشــکان دژاگــه تبدیــل به 
گل کــرد از حریــف خود پیــش افتادند و 
محمــد عباس زاده هــم گل دوم تراکتور 
را بــه ثمر رســاند ولی در ادامــه ازبک ها 
کامبــک زدنــد و پاختاکــور 3 بــار دروازه 
نماینــده کشــورمان را باز کــرد. البته این 
پایان کار نبود و عباس زاده پنالتی گرفت 
و خودش آن را به گل تبدیل کرد تا بازی 
مســاوی شــود و پرشــورها به یــک امتیاز 
در این مســابقه برسند. تراکتور حاال باید 
مقابل شــارجه ای قرار بگیرد که در بازی 
قبل 1-0 نیروی هوایی را شکست داد و با 
3 امتیــاز در صدر گروه قرار دارد. تراکتور 
اگرچــه روی کاغــذ در این بــازی میزبان 
است ولی واقعیت این است که مسابقه 
در خانه حریف برگزار می شــود. شارجه 
کــه در لیگ امــارات با 42 امتیــاز در رده 
چهارم قــرار دارد، از یک مربــی اماراتی 
به نام عبدالعزیز االنبری روی نیمکتش 
بهــره می بــرد و 5 بازیکــن برزیلــی هــم 

با انجام بازی های دور برگشــت مرحله یک 
چهارم نهایــی لیــگ اروپــا2020/21، چهره 
4 تیــم پایانی این رقابت ها مشــخص شــد. 
ویارئــال، آرســنال، منچســتریونایتد و آاس 
رم تیم هــای حاضــر در مرحله نیمه نهایی 
هســتند کــه ویارئــال بــه مصــاف آرســنال 
خواهــد رفــت و دو تیــم منچســتریونایتد و 
آاس رم پــس از 13 ســال بــا یکدیگــر دیدار 
خواهند کرد. بازی های دور رفت پنجشــنبه 
)۹ اردیبهشــت 1400( و بازی های برگشــت 
پنجشنبه )16 اردیبهشــت( برگزار می شود. 
گفتنی اســت آرســنال برای دهمیــن بار به 
مرحلــه نیمــه نهایــی رقابت هــای اروپایی 
رســید. توپچی هــا در 4 دوره اخیــر حضــور 
خــود در لیــگ اروپــا، 3 بــار به نیمــه نهایی 
رســیده اند و ویارئــال بــدون شکســت و با 11 
بــرد و یک تســاوی بــه مرحله نیمــه نهایی 
رســید.  آرســنال و ویارئــال تاکنــون 4 بــار در 
رقابت هــای اروپایــی بــه مصــاف یکدیگــر 

رفته اند کــه حاصل آن 2 برد برای آرســنال 
و 2 تساوی است. همچنین منچستریونایتد 
برای هجدهمین بار به مرحله نیمه نهایی 
رقابت هــای اروپایــی رســید کــه از ایــن نظر 
در بیــن تیم هــای انگلیســی فقــط لیورپول 
عملکرد بهتــری دارد. )1۹ حضــور در نیمه 
نهایــی(. از ســویی اونــای امــری، ســرمربی 
ویارئال برای ششــمین بار بــه مرحله نیمه 
نهایی لیگ اروپا رســید. )با 4 تیم مختلف( 
او از این نظــر در بین همه مربیان رکورددار 
اســت. همچنین آاس رم برای ششمین بار 
بــه مرحله نیمه نهایــی رقابت های اروپایی 
رســید. در 5 مورد قبلی آنهــا 3 بار به فینال 
رســیده اند. نکته حائز اهمیت اینکه آلمان 
در مرحلــه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
و لیگ اروپای فصل جاری هیچ نماینده ای 
ندارد؛ 4 تیم از انگلســتان، 2 تیم از اســپانیا، 
یک تیم از ایتالیا و یک تیم از فرانسه در این 

مرحله حاضر هستند.

قایدی بهترین بازیکن استقالل – االهلی شد

آتش بازی نیمار ایرانی
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 تقابل دوباره منچستریونایتد و آاس رم
پس از 13 سال

رسانه ایتالیایی: طارمی مروارید خلیج فارس

نادر دست نشان دار فانی را وداع گفت

ســایت ایتالیایــی numero-diez پس از درخشــش 
مهــدی طارمی در لیگ قهرمانان آســیا، به تمجید 
از ســتاره بوشــهری پرداخــت و از ایــن بازیکــن بــه 
عنــوان مرواریــد خلیج فارس نــام برد. این ســایت 
در گزارشــی از داستان زندگی طارمی نوشت: »شهر 
بوشــهر مشــرف به ســواحل جنــوب غربی ایــران در 
خلیج فــارس اســت. جامعــه ای بــا حضــور بیشــتر 
ماهیگیــران و بــا 166 هزار و 373 نفر ســکنه از میان 
آنها، یک مهاجمی کشــف شده اســت که این هفته 

تمــام ارزش خــود را ثابــت کــرد. مهــدی طارمی با 
1.۸7 متــر قــد به بخت اول پورتو و کونسیســائو بدل 
شد. مهم ترین ویژگی طارمی، قدرت فیزیکی اوست 
و بندر باعث شــده تا او یکی از عناصر کلیدی گلزنی 
خود را پیدا کند. او اکنون به مانند یک فانوس دریایی 
در وســط دریا اســت و به یک پناهگاه امن بدل شده 
است.  او از شاهین تا ریوآوه، از پرسپولیس تا پورتو، از 
ایران تا پرتغال برای تیم ها گلزنی کرده اســت. او در 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی در سویا و ورزشگاه 

ســانچس پیس خوان، پس از این همه ســال نشــان 
داد که چقــدر توانایی های بزرگ دارد. همانگونه که 
گزارشــگر برزیلی گفــت: این گل برای صعــود پورتو 

کافی نیست ولی عجب گلی زد مهدی طارمی.«

نادر دست نشان مربی فوتبال و کاپیتان سابق 
نســاجی کــه مدتــی به دلیــل ابتا بــه ویروس 
کرونــا در بیمارســتان بســتری بــود دیــروز دار 

فانی را وداع گفت. 
او کــه در حــال حاضر ســرمربیگری رایکا بابل 
را برعهــده داشــت، متولــد 7 آذر 133۸ در 
قائمشــهر بــود، در طــول 20 ســال گذشــته در 

تیم هــای مختلفــی از جملــه نســاجی، ملوان 
آذیــن،  اســتیل  گیــان،  پــگاه  انزلــی،  بنــدر 
مــس کرمــان، نفت تهــران، ابومســلم، خونه 
مربیگــری  بــه  و...  ماشین ســازی  خونــه،  بــه 
پرداخــت و در ســن 62 ســالگی جــان به جان 
آفرین تسلیم کرد. گروه ورزشی روزنامه ایران 
درگذشــت ایــن مربی ارزشــمند فوتبــال را به 

جامعه فوتبال و خانواده محترمش تســلیت 
می گوید. روحش شاد و یادش گرامی باد.

دبیر: کشتی را با فوتبال و وزنه برداری نسنجید
علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی روز جمعه 
با حضور در برنامه »ورزش و مردم« اظهار داشــت: 
»المپیک میدان کوچکی نیســت. اگر کوچک بود به 
جای ۹ مدال المپیک ۹0 مدال داشتیم. در المپیک 
سیدنی از ۸ وزن ما در 5 وزن شانس طا داشتیم  اما  
یک   مدال گرفتیم. تاش می کنیم و کم نمی گذاریم 
اما از من نخواهید بگویم چند مدال می گیریم. اول 

همه چیز دســت خدا است و بعد تاش و اتفاقات.« او تصریح کرد: »در المپیک 
کسی مدال طا می گیرد که شش دانگ باشد و حتی پلک زدن تماشاگران را ببیند 
و حتی اگر 5 دانگ باشد طا نمی گیرد. برای شش دانگ بودن نیز دو مرحله دارد. 
یک مرحله تمرین 7، ۸ سال است و همیشه به بچه ها گفتم مدال طای المپیک 
در فروردین ماه با نوع کشتی و برنامه ها مشخص می شود چه کسی صاحب طا 
می شــود که مرحله دوم اســت. مربیان ما کاربلد هســتند و زحمت می کشند، اما 
المپیک میدان بزرگی اســت. اگر بودجه خوب نباشــد روز به روز کشــتی به عقب 
می رود. اشــتباه است ما را با فوتبال و وزنه برداری بسنجند. جایگاه فوتبال در دنیا 
مشــخص اســت و باید با خودش ســنجیده شــود.« او در خصوص عدم موفقیت 
جدیدی در انتخابات شورای آسیا تصریح کرد: »تیم کشتی فرنگی ما در مسابقات 
آسیایی باید 7، ۸ مدال طا کسب می کرد، اما مشکات داوری بود.  این به خاطر 
عدم انتخاب جدیدی بود و دلیلش نیز شیطنت مزدوران داخلی بود. یک خانم 
و آقا آنجا آمدند و از روزی که آن آقا آمد اتفاقاتی افتاد. متأســفانه بحث دوپینگ 

سالیان قبل عباس جدیدی را مطرح کردند.«

در اختیــار دارد کــه کایــو- کــه از بنفیــکا 
بــه صــورت قرضی بــه این تیــم آمد - و 
لوزینهو در خط هافبک این تیم هســتند 
و اتابک شــکورف ازبک هــم در کنار آنها 
قــرار دارد. بــا ایــن حــال، در تراکتور هم 
ســتاره هایی ماننــد دژاگــه و عبــاس زاده 
حضــور دارند که خطیبی امیدوار اســت 
با حضور آنها به اولیــن برد با تراکتور در 

آسیا دست پیدا کند.
ë  یک نمایش درخشــان دیگر از فوالد با

انگیزه
از  همزمــان  بــازی  دو   D گــروه  در 
ســاعت 22:30 آغــاز می شــود کــه طی 
در  اردن  الوحــدات  و  ایــران  فــوالد  آن 
ورزشــگاه ملک فهد ریاض با هم دیدار 
می کننــد. شــاگردان جواد نکونــام که با 
پیــروزی 4-0 مقابــل العیــن امــارات پا 

بــه مرحله گروهــی گذاشــتند، در اولین 
بازیشــان هــم نمایشــی درخــور احترام 
داشــتند و برابــر تیــم مدعی و پرســتاره 
رســیدند.   1-1 تســاوی  بــه  قطــر  الســد 
اهــوازی  سرخپوشــان  مســابقه،  آن  در 
حریف شــان  از  پریــرا  لوســیانو  توســط 
پیــش افتادنــد اما در حالی کــه بازی رو 
بــه پایــان بــود، بوعــام خوخــی دقیقه 
۸۹ دروازه محســن فــروزان را بــاز کــرد 
تــا شــاگردان ژاوی هرنانــدز از شکســت 
نجــات پیــدا کننــد. پــس از ایــن دیدار، 
ستاره سابق بارسلونا و جهان تأکید کرد 
که ایرانی ها با قلب شان بازی می کنند و 
برای همین شکســت دادن شان سخت 
اســت. سرخپوشــان اهــوازی حــاال باید 
الوحداتــی  برابــر  بازیشــان  دومیــن  در 
قــرار بگیرنــد کــه النصــر عربســتان را با 

تســاوی بدون گل متوقف کرده و نشان 
داده که تیم خوب و سختکوشــی است. 
ایــن تیــم کــه یــک ســرمربی اردنــی به 
نــام عبــداهلل ابوزمــا را در اختیــار دارد، 
12 قهرمانــی لیــگ و ۹ قهرمانــی جــام 
حذفــی اردن را در کارنامــه اش را دارد 
 AFC از ۸ دوره حضــور در پــس  ولــی 
کاپ، دومیــن دوره حضــورش در لیگ 
قهرمانان پس از فصــل 1۹۹6 را تجربه 
می کنــد و می خواهــد نمایشــی خــوب 
داشته باشد. با این حال، فوالدی ها هم 
نشــان داده اند کــه از انگیزه باالیی برای 
موفقیــت در ایــن مســابقات برخوردار 
ماننــد  بازیکنانــی  بــا  نکونــام  هســتند. 
ســتاره های  و  پاتوســی  آیانــدا  شــیمبا، 
دیگــری ماننــد صابر حردانی و فرشــاد 
احمــدزاده امیدوار اســت بــه موفقیت 

دســت پیدا کند و در مرحله گروهی هم 
طعم پیروزی را بچشــد. دیگر بازی این 

گروه را النصر و السد برگزار می کنند.
ë پرسپولیس به شجاع رسید

در بازی هــای گــروه E هــم الوحــده 
امــارات و گــوا هنــد از ســاعت 1۹ با هم 
بــازی می کننــد. از ســاعت 21:30 هــم 
در  ایــران  پرســپولیس  و  قطــر  الریــان 
بــه  گــوا  نهــرو  لعــل  جواهــر  ورزشــگاه 
سرخپوشــان  می رونــد.  هــم  مصــاف 
پایتخت کــه فیفا از آنها بــه عنوان یکی 
از مدعیــان قهرمانــی لیــگ قهرمانــان 
آسیا نام برده اســت، در اولین بازیشان 
موفــق شــدند الوحــده را 1-0 از پیش رو 
بردارنــد؛ در دیــداری کــه بــاز هم ســید 
جال حسینی کاپیتان 3۹ ساله قرمزها 
بــه کمــک ایــن تیــم آمــد و روی پــاس 
مهــدی ترابی و شــوتی زمینــی تک گل 
پرســپولیس را بــه ثمــر رســاند. در آن 
بــازی مهاجمــان پرســپولیس بــاز هــم 
فرصت هــای خوبــی را بــرای گلزنــی از 
دســت دادند ولی کاپیتان با تجربه شان 
 3 گلــی  زدن  بــا  و  آمــد  کمکشــان  بــه 
امتیازی باعث پیروزی شــاگردان یحیی 
گل محمــدی شــد. امــا پرسپولیســی ها 
حــاال بایــد برابــر الریانــی قــرار بگیرنــد 
کــه تیمی مدعی و سرســخت به شــمار 
مــی رود. این تیم که لــوران بان مدافع 
ســابق تیــم ملــی فرانســه و اینتــر را به 
در  دارد،  اختیــار  در  ســرمربی  عنــوان 
اولین بازی اش برابر گوا با تساوی بدون 
گل متوقف شــد تا پرســپولیس با بردی 
که کســب کــرده بود، بــه صدر بــرود. با 
ایــن حــال، الریــان تیمــی اســت کــه به 
دنبال صعود از این گروه اســت و قطعاً 
با هــدف بــرد مقابــل پرســپولیس قرار 
می گیــرد. این تیم کــه ۸ قهرمانی لیگ 
ســتارگان قطــر و 6 قهرمانی جــام امیر 
قطــر )جــام حذفــی( را در کارنامــه اش 
الجزایــری  براهیمــی  یاســین  از  دارد، 
در خــط هافبــک و یوهان بولی ســاحل 
عاجــی در خــط حملــه بهــره می بــرد 
بازیکــن  مهم تریــن  حتــم  به طــور  امــا 
خارجــی کــه در ترکیــب این تیــم بازی 
می کنــد و احتمــااًل مقابــل پرســپولیس 
هــم بــازی می کند، شــجاع خلیــل زاده 
اســت؛ مدافعی که تا فصل گذشــته در 
جمع سرخپوشــان بازی می کرد ولی در 
انتقالی جنجالی از این تیم جدا شد و با 
بوســه زدن به لوگوی الریان به این تیم 
پیوست و حاال تقابل او با هم تیمی های 
ســابق اش جالــب توجــه خواهــد بــود. 
بــا این حــال، پرسپولیســی ها هم نایب 
قهرمان آسیا هستند و امیدوارند ترابی، 
شهریار مغانلو، احمد نوراللهی و دیگر 
بازیکنــان ایــن تیــم از فرصت هایشــان 
اســتفاده کنند و برد دیگری را برای این 
تیم رقــم بزنند و صدر جــدول را مانند 

صدر لیگ ایران حفظ کنند.

بــرد پرگل و مهم اســتقال در اولیــن بازی اش در لیــگ قهرمانان 
آســیا مقابــل االهلــی در شــرایطی رقــم خــورد کــه مهــدی قایدی 
در ایــن بــازی بســیار درخشــان ظاهر شــد. او کــه پیش از ســفر آبی 
پوشــان به عربســتان در مصاحبه ای گفته بود:»شک نکنید در آسیا 

می ترکانم« به قولش عمل کرد و ستاره میدان لقب گرفت.
ستاره بوشهری و 22 ساله استقال پس از اینکه گل سوم آبی ها را به  
ثمر رساند، با یک شوت دیدنی و مهار نشدنی گل چهارم تیمش را 
وارد دروازه االهلی کرد و با عملکرد خوبی که در این دیدار داشــت 
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. قایدی پس از این بازی 
گفــت: »خیلی خوشــحالم بــازی را بردیم و از همه بازیکنان تشــکر 
می کنــم. ما االهلی را خیلی خوب آنالیز کــرده بودیم.« حاال با این 
عملکرد، فرهاد مجیدی از همه خوشــحال تر است و امیدوار است 
بازیکن شــماره 10 تیمش در بازی های آینده استقال نیز به کمک 
ایــن تیم بیاید. نیمار ایرانی بازیکنی اســت که حــاال همه را امیدوار 
کرده تا شــاید در بازی های مقدماتی جــام جهانی 2022 هم گره از 
کار تیم ملی ایران بگشاید و شرایط خوبی را برای یوزها رقم بزند.

بنابر اعالم AFC مهدی قایدی، محمد نادری و فرشید اسماعیلی جزو 5 بازیکن برتر روز نخست لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند.



گرچه »شــنای پروانه« نخستین فیلم 
بلند داســتانی محمد کارت است اما 
نمی تــوان او را فیلــم اولــی دانســت. 
ســابقه طوالنی او در سینمای مستند 
البتــه  و  کوتــاه  فیلم هــای  ســاخت  و 
بازیگــری،  در  کوتاهــش  تجربه هــای 
از  یکــی  به عنــوان  را  کارت  محمــد 
بــا اســتعدادترین ســینماگران نســل 
ایــن معرفــی کــرده  از  جدیــد پیــش 
بــود و حــاال بــا »شــنای پروانــه« ایــن 
شــناخت و ســیر تکامل گامی به جلو 
برداشــته اســت. ضمن اینکه »شنای 
و  ســبک  ادامــه  می تــوان  را  پروانــه« 
ســیاق فیلمســازی او در عرصه فیلم 
کوتــاه و مســتند دانســت. او پیــش از 
ایــن در مســتند »خــون مردگــی« بــه 
و  ســوژه  بــه  گرایانــه ای  واقــع   شــکل 
شــخصیت هایی پرداختــه بــود که در 
»شــنای پروانــه« قصه شــان را روایت 
و  مهم تریــن  از  مســتند  آن  می کنــد. 
بحث برانگیزتریــن فیلــم های ســال 
1392 بــود و به تعبیــری از فیلم های 
جریــان ســاز در حیطــه مســتندهای 
اجتماعــی چند ســال اخیر محســوب 

می شــود. ضمن اینکه خود کارگردان 
هــم تجربــه زندگــی در چنیــن بافت 
و ســاخت جغرافیایــی و فرهنگــی را 
داشــته و در واقع تجربه زیســته او هم 
پشــتوانه معنوی فیلم اســت. فیلمی 
از زنی به  نام پروانه )طناز طباطبایی( 
در حیــن شــنا در اســتخر در فضــای 
مجازی منتشــر می شــود. حاال هاشم 
)امیر آقایی( شــوهر پروانه و برادرش 
حجت )جواد عزتــی( به دنبال انتقام 
گرفتن از کســی که این فیلم را منتشر 
کرده هستند، اما در پایان هم او و هم 
مخاطــب بــا یــک غافلگیــری مواجه 
می شــود کــه نــه تنهــا تعلیق پذیــری 
قصه را با شوک همراه می کند که نگاه 
و روایتــی متفــاوت از برخــی مفاهیم 
درام  اخالقــی  موقعیــت  بــا  مرتبــط 
خلــق می کند. در واقــع در این روایت 
شــاهد خوانشــی جامعــه شــناختی- 
اخالقــی از بزهکاری و ناهنجاری های 
اجتماعــی هســتیم کــه در مناســبات 
لمپنیســم جلوه می کنــد. در اینجا نه 
بــا الت جوانمــرد در فیلمفارســی ها 
که بــا الت هــای ناجوانمــردی مواجه 
می شویم که حتی مرام درون گروهی 
هــم ندارند و بــه خودشــان هم رحم 
نمی کننــد. مصیــب رفیــق گرمابــه و 
را  مســلکی  همــان  هاشــم  گلســتان 
پیشــه می کنــد که مــرام هاشــم بوده. 
هاشــمی کــه حتی بــه بــرادر خودش 
هم رحــم نکرده و چقــدر پایان بندی 

درســت فیلم این مفهوم و موقعیت 
را در میزانسنی معنادار صورت بندی 
می کنــد. پایانــی بــا این میزانســن که 
جای هاشــم بــرادر بزرگتر دور ســفره 
خانوادگــی خالــی اســت کــه تأکیدی 
بــر ایــن مضمــون اســت که خانــواده 
خودش عنصر ناجور را حذف کرده و 

مجازات می کند.
از  پــر  گرچــه  پروانــه«  »شــنای 
خشــم و هیاهــو اســت امــا در نهایت 
همــه این عناصــر و مؤلفه هــا در نفی 
مــی رود.  کار  بــه  خشــونت  تقبیــح  و 
آنچــه در درون مخاطب رخ می دهد 
حســی از نفــرت و انزجــار نســبت بــه 
کــه  اســت  قصــه  ضدقهرمان هــای 
هدفــی جــز اثبــات گنــده التــی خــود 
ندارنــد. چنان کــه در اعتراف مصیب 
پیش حجــت، آنها برای اول بودن در 
التی دست به هر کاری می زنند حتی 
خیانــت بــه رفیــق و خنجــر از پشــت 
زدن. آرمــان آنهــا گنــده التــی اســت 
و فیلــم تــالش می کنــد تــا از طریــق 
بازنمایی روانشناختی این احساسات 
شــرورانه، نقبی به مخاطــب بزند که 
مراقــب گنــده الت درون خود باشــد. 
مراقب میل خشــمگین و هیســتریک 
بــه  نهایــت  در  کــه  خودبرتــری  بــه 
مازوخیســم  حتــی  و  سادیســم 
منجــر می شــود، باشــد. در پــس ایــن 
بازنمایی هــای روانشناســی البته باید 
ارجاعــات جامعــه شــناختی فیلم را 

هم لحــاظ کرد. از این حیث که درون 
مایــه قصه همان چیزی اســت که در 
ضمیــر ناخودآگاه جامعــه در جریان 
است. خشــم و عصبیت فروخفته ای 
بحران هــای  بواســطه  حــاال  کــه 
اجتماعی و اقتصادی ســر بــاز کرده و 
اخالق و شــرافت و آرامش انســانی را 
می بلعــد. شــخصیت هایی کــه ما در 
»شــنای پروانه« می بینیم شناســنامه 
دار هســتند و هویت مشــخصی دارند 
و تمام انحطاط و ابتذال آنها رو است 
امــا گنــده الت هایــی کــه در الیه هــای 
پنهان جامعه و در ساختارهای رانتی 
و مافیایی زیســت می کنند هیوالهای 
هولناک تری هســتند که آســیب های 
اجتماعی و اخالقی آنها مثل هاشــم 
و مصیب شنای پروانه آشکار و هویدا 
نیست. فیلم از ریتم خوبی برخوردار 
ابتــدا  اســت و مخاطــب را از همــان 
بــا ســکانس افتتاحیــه خــود بــا قصه 
می کنــد  همــراه  شــخصیت هایش  و 
جســت و جوگرانه  تعلیــق  یــک  در  و 
تــا یــک غافلگیــری نهایــی می بــرد و 

بــا پایانــی نشــانه شــناختی بــه تفکــر 
و تأمــل وامــی دارد. بــه تفکــری ضــد 
بــه  کــه نســبت  و تلنگــری  خشــونت 

هیوالیــی کــه در درون همه مــا نهفته 
اســت و ممکن است در صورت عدم 
خویشــتن داری بیدار شود و همه چیز 

را ببلعد. نمی توان از »شنای پروانه« 
حــرف زد و بــه بــازی درخشــان جواد 
عزتی اشــاره نکــرد. او بازیگــری برای 

همه ژانرهاســت. به همــان اندازه که 
می توانــد بخنداند می توانــد بگریاند 
و حتــی بترســاند. او در نقش حجت، 
حجــت را بر توانمنــدی بازیگری اش 
تمــام می کنــد و در قصــه از یــک ضد 
قهرمانــی  بــه  گذشــته  در  قهرمــان 
جســت و جوگر در زمان حال می رسد.

گویــی ســفری اودیســه وار را تجربــه 
می کنــد و از ظلمات به روشــنایی پل 
می زنــد. تماشــای فیلــم را از دســت 

ندهید.

وزیــر  امســال  مــاه  فروردیــن  اواســط 
میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  
اثــر  ثبــت  مراتــب  نامــه ای  در  دســتی 
باعنــوان  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث  
»طنزخوانی با موســیقی اصیــل ایرانی و 
نقــش اجتماعــی آن« را به 31 اســتاندار 
ابــالغ کرد. در بخشــی ازنامه علی  اصغر 
مونســان به 31 اســتاندار آمده: »میراث  
فرهنگی ناملموس باعنوان »طنزخوانی 
نقــش  و  ایرانــی  اصیــل  موســیقی  بــا 
اجتماعی آن« به شماره 22۰2 در تاریخ 
1399/1۰/1۶ در فهرســت ملــی میــراث  
فرهنگــی ناملمــوس بــه ثبت رســیده و 
هرگونه اقدام کــه موجب حفظ و احیای 

این میراث شود، مورد تأکید است.«
تاریــخ طنز در ایران به ســال های بســیار 
دور می رســد، هنــری مکتوب کــه اغلب 
با شــعر و موســیقی همــراه بــوده و البته 
درســینما، تئاتــر  و تلویزیــون بــا عنــوان 
کمــدی نمایــش داده می شــود. به گفتــه 
هوشــنگ جاوید طنزخوانی در موسیقی 
ایران جایگاه ویژه ای دارد: »این موضوع 
هم در موســیقی دســتگاهی ایران نمود 
ایــران.  اقــوام  موســیقی  در  هــم  و  دارد 
درآلبــوم »شــادی های ایرانــی« بــه ایــن 
موضوع اشــاره کردم و درآنجا ترانه های 
طنزآمیــزی از اقوام ایران چــون مرحوم 
پورعطایی یا ولی رحیمی می شــنوید که 

بیانگر انتقادات اجتماعی است.«
این پژوهشــگر در گفت و گو با »ایران« 
بیــان داشــت:»طنزخوانی در موســیقی 
ماننــد  دارد  مختلفــی  مکاتــب  ایرانــی 
مکتب خراســان، شــیراز و... کــه هرکدام 
کالس های آموزشــی متفاوتی داشته اند 
امــا متأســفانه طی ایــن ســال ها کمتربه 
ایــن موضــوع توجــه شــده و امیــدوارم 
بــا ایــن حرکــت خــوب ســازمان میراث 
فرهنگــی اقدامــات جــدی درایــن زمینه 
صورت بگیرد و شاهد فعالیت گروه های 
مختلــف موســیقی باشــیم و درکنــار آن 

تولیدات ارزشمندی هم منتشر شود.«
هوشــنگ جاویــد ظهور طنزسیاســی 
در ایــران را بــه دوران مشــروطه  مربــوط 
مــی دانــد: »در دوران مشــروطه جریــان 
طنزخوانــی موســیقی تغییــر کــرد و بــه 
وادی سیاست کشــانده شد و سیاست ها 
را بــه ســخره گرفــت و درآن برهه زمانی 
بــرای  گاه  کــه  شــد  ســاخته  ترانه هایــی 
ســراینده های آن دردســرهایی به وجــود 
آمــد به طور مثال ترانــه معروف »آبجی 
مظفر اومده/ بلگ چغندر اومده و...« که 
کنایه به مظفرالدین شــاه است و کسانی 
کــه ســرگروه این نــوع طنزخوانــی بودند 
جان خود را ازدســت دادند. از آن دوران 
بــه بعد موســیقی طنز بــه جامعــه وارد 
شــد و سیاســت ها را به بــاد انتقاد گرفت 
و البتــه بعدهــا این نــوع طنزپــردازی به 
دوره پهلوی هم رســید و در دوره پهلوی 

اول گروه های موســیقی ایرانی ترانه های 
بســیاری درایــن زمینــه ســاختند. بعد از 
دوره پهلوی اول اتفاقاتی به وجود آمد که 
موجب شــد ترانه های انتقادی بیشتری 
بــا ایــن مضمون ها ســاخته و اجرا شــود 

و کاربــرد بســیاری پیدا کــرد و اغلب این 
ترانه ها انتقاد به رضاشــاه بود و توانست 

در دل مردم جای بگیرد.«
این پژوهشگرسال های بسیاری است 
که در زمینه موسیقی اقوام ایران مطالعه 
و تحقیق می کند و دراین پژوهش ها که با 
مضامین مردم شناسی است با موسیقی 
طنزهای بســیاری آشنا شده که اغلب در 
خصوص نو سازی مملکت انجام گرفته 
است یا ترانه هایی که در خصوص هنجار 
شکنی در جامعه بوده مانند بی حجابی 
یــا برداشــتن کاله کــه مــردم بــا همیــن 
موسیقی و ترانه اعتراضی، انتقادات خود 
را بیــان می کردنــد. جاوید درایــن زمینه 
اظهــار کرد:»اصــوالً جریــان طنزخوانــی 
با موســیقی ایرانی همــان جریان اصلی 
موســیقی معترض ایرانی بــوده و مردم 
بــا ایــن روش توانســتند نقــد خــود را بــه 
حکومــت وارد کننــد. البته اگــر بخواهیم 
به صورت تاریخی بیان کنیم باید بگویم 
ازحــدود ســال های 1321-132۰ به بعد 
آقای کلنل وزیری با کمک پرویز خطیبی 
ترانه هــای طنزآمیــز بســیاری  رادیــو  در 
می ســازد منتها یک ایراد بــرآن وارد بود 
و آن بــه کار گیــری ملودی هــای فرنگــی 
بــه جای موســیقی ایرانی اســت که البته 
بعــد ازجنگ درایران ایــن موضوع رایج 
ترو پررنگ تر دیده شد و اغلب هتلدار ها 
موسیقی های جاز و خارجی وارد کردند و 
روی این ملودی ها ترانه گذاشــتند مانند 

»دیشــب تو الله زار...« که مرحوم مجید 
محســنی خوانــده اســت و آرام آرام این 
رونــد تغییر می کنــد و به موســیقی های 
طنز هــای  و  می شــود  وارد  هــم  جــدی 
انتقادی با موسیقی های دستگاهی بیان 

می شود.«
جریــان   1332 او:»ســال  گفتــه  بــه 
طنــز خوانی بــه تئاتر ایــران وارد شــد و 
به عنــوان پیــش پــرده خوانــی معرفی 
می شــود و درایــن پیش پــرده خوانی ها 
طنز های انتقادی سیاسی جای می گیرد 

تــا جایی کــه کار بــه مجلــس آن دوران 
رســید و مجلســی ها را هم به باد انتقاد 
گرفت. مانند ترانه معروف »کرشــیم« 
که طنزسیاســی بســیارعجیبی اســت و 
سروصدای خیلی ها را درآورد و موجب 
توقیف گروه شــد. آن دوران ایران مورد 
اشغال دشــمن بود)133۰( و موسیقی 
پیــش پــرده خوانی شــکل گرفــت و در 
کنــار آن گروه های موســیقی ایرانی هم 
بیکار ننشســتند و ترانه های بسیاری در 
ایــن زمینه ســاخته شــد ماننــد بیگاری 

و ســربازایرانی کــه روان شــاد عــزت اهلل 
ترانــه  خوانــدن  به خاطــر  انتظامــی 
زنــدان متفقیــن  »بیــگاری« 21 روز در 
بازداشت شــد. متن این ترانه انتقاد به 
حضور بیگانگان در ایران بود. اما بعد از 
سال های 1332 دولت وقت، موسیقی 
پیش پرده خوانی را منع و این موسیقی 
به گروه های نمایشی سیاه بازی راه پیدا 
کرد و در این گروه ها فعالیت داشــت تا 
دوره انقالب که درآن دوران هم جسته 
و گریختــه نقد هــای سیاســی بســیاری 

تولید شــد که البته نقد هــای اجتماعی 
آن پــر رنگ تــر اســت به عنــوان مثــال 
دربــاره وضع قوانیــن ترافیک در تهران 
یــا ورود اولین ماشــین به ایــران که یک 
ســری ترانه هــا تولید شــد کــه همچنان 
زمزمه می شــود مانند »ماشــین مشتی 
ممدلی...« که به محمد علی شاه اشاره 

می کند.«
 بــه گفتــه هوشــنگ جاویــد در دوران 
انقالب هــم ترانه های انتقادی بســیاری 
نــوار  البتــه چــون به صــورت  پدیدآمــد، 
کاســت بود از چشــم مردم به دور ماند و 
از آن بهره کمی بردند. او درادامه افزود: 
»بعــد ازانقــالب تــا ســال 138۰ کارهای 
جــدی درزمینــه موســیقی طنــز شــکل 
نگرفت واگر کارهایی شــنیده می شــد در 
قالب طنز های اجتماعی تولید شده بود 
و دربرنامه های رادیویی شنیده می شد و 
از آن دوران به بعد هم جریان موسیقی 
طنز صرفــاً در برنامه هــای رادیویی اجرا 
می شــد کــه شــاعر عمــده آنهــا مرحوم 
حاجی حســینی بــود و مجری آن اســتاد 
منوچهــر آذری و بعد هــا دیگر دوســتان 
چون آقــای علیرضا جاوید نیا و... برســر 
کار آمدنــد. در واقــع از ســال 138۰ بــه 
بعــد حرکت جــدی در این زمینه شــکل 
نگرفــت و من معتقــدم باید به ســمت 
موســیقی طنــز حرکــت کنیم و هراســی 
نداشته باشیم و به آینده این کار امیدوار 

هستم.«

»طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی و نقش اجتماعی آن« ثبت میراث ناملموس شد

حرکت به سمت موسیقی طنز بدون هراس
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فرهنگی/ زوج های سینمایی زیادی را می شناسیم که 
در ســینما و تلویزیــون فعالیت می کننــد. از این میان 
برخی به شــکل اســتثنایی رابطه شــان در خاطره های 
تصویــری ما با رنــگ و بوی قصه های عاشــقانه کهن 
ایرانــی ثبــت شــده اســت. مهــوش وقاری و محســن 
قاضی مــرادی از آن زوج هایــی هســتند که بــا خواندن 
ایــن عبــارات تصویرشــان تداعی می شــود. بر همین 
اســاس وقتی شامگاه چهارشــنبه )2۵ فروردین( خبر 
درگذشــت محســن قاضی مرادی منتشــر می شــود، 
بیــش از تمــام خاطرات ســینمایی، تصاویر همراهی 
این زوج ســینمایی بر ذهن ها می نشیند. هر تصویری 
که در تمام این سال ها از محسن قاضی مرادی منتشر 
شده، کنارش مهوش وقاری هم بوده با چشم هایی پر 
از مهر، دســت هایی که چشــم او را پاک می کند یا پناه 
لرزش دســت همسرش شده است. پس بیراه نیست 
اگر وقار و مهربانی او و غم جدایی اش بر پیشــانی خبر 
درگذشت همسرش محســن قاضی مرادی بنشیند. 
بازیگــری کــه در 3۰ ســال فعالیت هنــری اش مقابل 
دوربین سینماگران نام آشنایی همچون بهرام بیضایی 
)ســگ کشــی(، بهمن فرمان آرا )خانــه ای روی آب(، 
رخشان بنی اعتماد )زیر پوست شهر(، پریسا بخت آور 
)دایره زنگی(، مازیار میری )قطعه ناتمام(، ابوالحسن 

داوودی )تقاطع و مرد بارانی(، داوود میرباقری )مسافر 
ری(، ســیروس الوند )یک بار برای همیشــه(، شــهرام 
اسدی )اوینار(، مجتبی راعی )غزال(، ایرج طهماسب 
)دختر شــیرینی فــروش(، خســرو معصومی )رســم 
عاشــق کشــی(، مهدی صباغ زاده )صبحانــه ای برای 
دو نفر( رفت و در تلویزیون با کارگردان هایی همچون 
کیانــوش عیــاری )هــزاران چشــم(، داوود میرباقــری 
)معصومیت از دســت رفته(، مرضیــه برومند )همه 
بچه های من و کارآگاه شمســی و مادام(، پریسا بخت 
آور )پشــت کنکوری هــا و مــن یک مســتأجرم(، بیژن 
بیرنگ )همســران(، ســروش صحت )شــمعدونی(، 
محمدحســین لطیفی )صاحبدالن، وفا، فرار بزرگ و 
کت جادویی(... همکاری داشــت. از ســال 82 با هویدا 
شدن عالئم بیماری پارکینسون فعالیت هنری محسن 
قاضــی مرادی کمتر شــد. او که بازنشســته آمــوزش و 
پــرورش بود و ســال 56 در همین فضا یعنی اداره کل 
تربیت معلم با مهوش وقاری آشنا شد، در سال های 
خانه نشــینی بــا همیــن حقــوق، بی بهــره از مزایــای 
بیمه تکمیلی و حمایت های مؤسســه های مربوط به 
هنرمندان، روزگار گذراند. در تمام این سال ها مهوش 
وقاری بدون گالیه و شکایت از هیچ سازمانی به تنهایی 
از او پرســتاری کــرد. عالوه بر بازیگــری، قاضی مرادی 

بــه آفرینــش آثار حجمــی عالقه مند بــود و ســال 95 
نمایشــگاه تابلوهای صدفی او با عنوان »دریایی ها بر 
سینه خشک دیوار« در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
آخرین نقش آفرینی محسن قاضی مرادی در »هیوال« 
مهــران مدیری اســت که ســال 97 در شــبکه نمایش 
خانگــی پخش شــد. ایــن بازیگر شــامگاه چهارشــنبه 
)2۵ فروردین( در ســن هشتادســالگی پس از ســال ها 

تحمل بیمــاری پارکینســون در خانه اش درگذشــت. 
پیکر محســن قاضی مرادی جمعــه 27 فروردین ماه 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا)س( و در کنار مزار 

گرشاسب رئوفی به خاک سپرده شد.

 محسن قاضی مرادی 

در قطعه هنرمندان آرام گرفت

یاد
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 تر
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یک خاطره دیدار کافی بود تا نتوانی فراموشش کنی
را  قاضی مــرادی  محســن  بــار  اولیــن  بــرای 
میــری  مازیــار  کارگردانــی  تجربــه  اولیــن  در 
)قطعه ناتمــام( دیــدم. در سکانســی در یــک 
مراســم عروســی تنبــک می زد و چقــدر خوب 
مــی زد بــا آن صــدای گــرم و تأثیرگــذارش که 
انگار سال ها در تئاتر تربیت شده بود. از همان 
لحظــه اول بــه خــودم گفتــم چقدر ایــن آدم 
جذاب و دلنشــین است. بعدها با »زیر پوست 
شــهر« رخشــان بنی اعتمــاد و »مــا همــه خوبیم« 
بــه کارگردانــی بیــژن میرباقــری کــه جایــزه نقش 
مکمــل مرد را از جشــن خانه ســینما دریافت کرد 
او را بهتر شــناختم و بیشتر پی به شایستگی هایش 
بــردم. اولین مالقات مان به »رســم عاشق کشــی« 
برمی گــردد. بــرای پیشــنهاد کار به دفتــر دعوتش 
کردم. ابتدا ســر دســتمزد کمی با هم چک و چانه 
زدیــم و در نهایت فیلمنامه را که خواند مشــتاقانه 
پــای کار آمــد و قبــول کــرد در آن فضــای ســخت 
لوکیشــن و بــرف و باران بــا ما همکاری کنــد. با آن 
توانمنــدی و اخالق بــه نظر آدم عجیــب و غریبی 
می آمــد. عالی از پس نقش برمی آمد. هــر پالنی که بازی می کرد برایم 
جــذاب بود. انگار سال هاســت قاچاقچی چوب اســت و آن را از نزدیک 
تجربــه کــرده اســت. در یــک کالم »فوق العــاده« بــود. نقــش را زندگی 

می کرد. از خلق رفتارش هر چه بگویم کم گفته ام. شــخصیتی بذله گو، 
خــوش اخالق و تأثیرگذار. آنقدر که یــک تجربه همکاری با او کافی بود 
کــه نتوانی فراموشــش کنی. بــا تمام بچه هــای گروه که برخــی نابازیگر 
بودنــد، راه می آمد. بــا بذله گویی و طنازی مثال زدنــی اش جو را عوض 
می کرد. نمی گذاشــت بین کســی اختالف ایجاد شــود. بــه خاطر همین 
لحظات شــیرینی کــه برایمان خلق کرد درگذشــت او را بــاور نمی کنم. 
انگار یکی از عزیزانم را از دست داده ام. هم بیماری اش و هم رفتن اش 
دردنــاک بود. وقتی در جشــنواره فیلم فجــر او را روی ویلچری دیدم که 
خانــم مهوش وقاری جا به جا می کند قلبم شکســت. دلم نیامد علت 
ماجــرا و شــرح بیمــاری را جویا شــوم. از همــان روز ســینمای ایران یک 
بازیگر بزرگ را از دست داد. فارغ از آثار طنز و کم کیفیتی که در کارنامه 
کاری خیلی ها وجود دارد، فیلم هایی که محسن قاضی مرادی با بزرگان 
سینما کار کرده هر کدام گنجینه ای است. پیش از عرض تسلیت باید به 
خانم مهوش وقاری به خاطر وقار، مهربانی و انسانیتش تبریک گفت. 
در تمــام این ســال ها در حمایت از همســرش کم نگذاشــت، خود را با 
مهــر و احترام وقف محســن قاضی مرادی کرد. در کارهای ســینمایی و 
تلویزیونی حضور نیافت و این گذشــت خیلی بزرگی اســت که به خاطر 
همسرت از عشق ات به کار بگذری. در روزگاری که همه اهالی سینما با 
ســیلی صورتشان را ســرخ نگه داشــته اند ما می فهمیم که کشیدن باری 
چنین ســنگین به دوش و گذران عمر با حقوق بازنشســتگی چه همتی 
می خواهــد. همه این چیزها را می فهمیم و بر این وقار و حرمت گذاری 

بی بدیل تان سر تعظیم فرود می آوریم.
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هوشنگ جاوید: 
بعد از انقالب اسالمی 

تا سال 1380 کارهای 
جدی در زمینه موسیقی 

طنز شکل نگرفت و اگر 
کارهایی شنیده می شد 

در قالب طنزهای 
اجتماعی تولید شده بود 

و در برنامه های رادیویی 
شنیده می شد

نگاهی به فیلم شنای پروانه

روایت قصه پر تعلیق

رضا صائمی
منتقد

خسرو معصومی
فیلمساز



مفهوم تقوا در قرآن
همچنــان کــه آییــن مســیحیت بــرای 
نشــان دادن مهر خداونــد، کلمه پدر را 
بــرای پــروردگار بــه کار می بــرد و با این 
لفــظ می خواهــد مهــر و رحمــت الهی 
خداونــد  هــم  قــرآن  کنــد.  مجســم  را 
را از نظــر رحمــت و محبــت و منعــم 
بــودن، به صــورت یــک پــدر نشــان می دهــد. منتهــا پدری 
کــه بچه هایــش را لــوس نمی کنــد، بلکــه پــدری اســت که 
بچه هایــش را ادب می کنــد. پــدری که در برابــر بچه هایش 
بی ارج باشد و بچه ها از او حساب نبرند نیست، بلکه پدری 
است که بچه ها از او حساب می برند. تقوا هم همین است. 
تقــوا یــک معنی متعــارف دارد کــه در زبان هــای دیگر هم 
هســت و بــه نظر من همان معنی، معنــی مورد نظر قرآن 

است و آن »خداترسی« است.
برخــی از دوســتان فاضــل معاصــر در بحث هــای خود 
می کوشند تا کلمه ترس را از تقوی بیرون ببرند. می گویند: 
کجــای تقــوی معنای تــرس دارد! مگــر خدا لولو اســت که 
انسان از او بترسد! و حال آنکه خداترسی، معنی عالی تری 
دارد. معنی خداترســی این اســت که اگر تــو خطایی کردی 
و انحرافی داشــتی، نگران کیفر آن باشــی، وگرنه خود خدا، 
دوست داشــتنی اســت. خــدا موجودی اســت که بایــد به او 
عشق ورزید، او شأن عشق ورزیدن دارد. اما خداترسی هم 

سر جای خودش است.
به عنــوان مثال اگر پدری بســیار با کمال، بــا فضیلت، با 
ارزش، بــا محبــت؛ اما با ابهت باشــد، اعضــای خانواده در 
برابر یک چنین پدری چه واکنش روانی و چه نوع عواطفی 
دارنــد؟ بــا تمام قلــب او را دوســت دارند، در عیــن حال از 

ایــن،  می ترســند.  او 
تــرس خاصی اســت. 
حریــم قائل هســتند، 
احترام، ترســی همراه 
اســت.  محبــت  بــا 
قبول دارم برای اینکه 
موضعگیری انسان را 
در برابــر خــدا و رابطه 
انســان با خدا را کاماًل 
ایــن  کننــد،  روشــن 

کلمات کافی نیســتند؛ اما کلمه تقوا را هم نباید ماستمالی 
کــرد؛ »إِنََّمــا َیْخَشــی اهلَل ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَمــاُء.« خشــیت و 
خداترسی، در قرآن هم مطرح است. »َمْن َخِشی الرَّْحَمـَن 
بالغیب«، با آنکه خدا برای او غیب است، اما در عین حال 
آنقدر آشــکار اســت که از او می ترســد، یا به اعتبــار قیامت 
می ترســد. بــه هــر حــال، خداترســی یعنــی در صورت 
تخلف از راه او، ترسیدن، از فرجام بد انحراف از راه او، 
ترس داشتن؛ »ِإنَّ الَِّذیَن َکَفُرواْ ِبـــآیاِت اهلِل َلُهْم َعَذاٌب 
َشــِدیٌد َواهلُل َعِزیٌز ُذوانِتَقام«. وقتــی خدا چنین خدایی 
اســت که اگر انسان به آیاتش کفر ورزید، باید در انتظار 
عــذاب دردنــاِک او باشــد، دیگر خودبه خود نســبت به 
چنیــن خدایی تقوا و پــروا دارد. برای ما »پــروا«، کلمۀ 

بسیار خوبی است.
ë سرنخ کارها به دست اوست 

نکتــه جالــب، صفاتــی اســت کــه قــرآن بــرای خداونــد 
برمی شــمرد. یــک جــا »َلُهــْم َعــَذاٌب َشــِدیٌد« اســت، بعد 
می فرمایــد »َواهلُل َعِزیــٌز ُذو انِتَقام«، یعنــی خدا بلندمرتبه 
اســت، اسباب دست کسی نیست و صاحب عذاب طبیعی 
است و در جایی دیگر می فرماید: خدا است که به انسان ها 
هــر نــوع چهــره و انــدام و هــر شــکلی بخواهــد در رحم هــا 
می دهــد، و همــان جــا می فرمایــد: »اَل إَِلـــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَعِزیــُز 
اْلَحِکیــُم«؛ »جــز او کــه بلندمرتبــه و کاردان اســت، خدایی 

نیست.« 
در اینجــا هــم مطلــب بــه دو صفــت خداونــد مربــوط 
می شــود. یکی عزیز بودن و اینکه ســر نخ کارها به دســت او 
اســت، چون می گوید: »ُهَو الَِّذی ُیَصوُِّرُکْم ِفی ااْلَْرَحاِم َکْیَف 
َیَشــآُء«، »هر طور بخواهد شــکل و چهره شــما را می نگارد و 
به شما شکل و اندام می دهد.« عزیز است و سرنخ ها همه 
دست اوست. بعد می گوید خیال نکنی از آن دیکتاتورهای 
خودکامــه ای اســت کــه همین طــور گــزاف، هر طــور دلــش 

می خواهد، کار می کند.
ایــن »َکْیــَف َیَشــآُء« یعنــی هر طــور دلــش بخواهــد، اما 
همیــن را به حســاب قلدرهای جامعه خــودت واریز نکن، 
او حکیم و کاردان اســت. او کارهایش روی حساب و میزان 
اســت. این صفات، درســت در آیــات قرآن ســر جای خود 
می آید تا هر کدام جهتی را که در یک یک جمله های قرآن 
است، مشخص کند. او هر طور دلش بخواهد شکل و اندام 

می دهد و »ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم.«
٭ برگرفته از درسگفتارهای منتشر نشده شهید بهشتی
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محمد لقمانیان: هر دو سال یکبار جشنواره تئاتر عروسکی برگزار می کنیم و بعد دوباره فراموش می کنیم. چند 
نفر از استادان ما هستند که خودشان را به آب و آتش می زنند تا این دنیای عروسک ها زنده بماند منتهی اصاًل 

کسی به این موضوع توجه نمی کند، آن هم به این دلیل است که ما اصاًل در مدرسه هایمان تئاتر عروسکی 
نداریم، موسیقی نداریم. تئاتر گرایش های متفاوتی دارد و معلم ها و دانش آموزها در همه سنین می توانند برای 

یادگیری از این هنر استفاده کنند. در خیلی از مدارس خصوصی هم این اتفاق در حال رخ دادن است و متأسفانه 
این موضوع فرهنگسازی نشده که عروسک، استعاره از انسان امروزی است که می تواند نماد یک کودک شیطان 
باشد و یا نماد آدم بزرگ با خلق و خوهای کاریکاتوری که ما را یاد خودمان بیندازد. متأسفانه امروز حتی سینما را 

به تئاتر ترجیح می دهند و این مسأله نه تنها برای تئاتر عروسکی، بلکه برای تئاتر یک معضل است.

بخشی از صحبت های این هنرمند حوزه تئاتر عروسکی با خبرآنالین

برای تئاتر عروسکی خودمان را به آب و آتش می زنیم

از نظــر شــیوع  شــرایط کشــور 
خــوب  اصــاًل  کرونــا  بیمــاری 
نیست و این مسأله باعث شده 
همچنان کرونا مهم ترین بحث شبکه های اجتماعی 
باشــد. کسانی که گذرشــان به بیمارستان ها می افتد 
از شــرایط آن می نویســند و پرســتاران و پزشــکان از 
مردم خواهــش می کنند پروتکل هــا را رعایت کنند: 
»بیمارستان و فاجعه انسانی. من اگر جزئی از مردم 
و کادر غیردرمــان بــودم، بــرای حفظ جــان خودم و 
خانواده ام، دو هفته از منزل خارج نمی شــدم! کاری 
هم به دیگران نداشــتم.«، » دیشــب دکتــر کرمانپور 
رئیس اورژانس بیمارســتان ســینا توی کالب هاوس 
می گفت سردخانه یکی از بیمارستان های تهران جا 
برای فوت شده های کرونا نداشت چند تایی را بیرون 
سردخانه گذاشته بودند و تا کنون چنین وضعیتی را 
هیچ وقت ندیده بودم، تازه اینها مربوط به خریدهای 
شــب عید اســت«، »مجبــورم دوبــاره بگــم روزهای 
مرگبار و ســیاه در تهران شــروع شد. به هیچ عنوان از 
منــازل خودتــان خارج نشــوید. باید تهــران تعطیل 
شــود. با این اوضاعی که من می بینم کرونا بر تهران 
چیره شــده. اگر یک عضو خانواده بیــرون می رود در 
خانه دومتر فاصله و ماســک فراموش نشود.«، » آقا 
.... خانــم از خونه خارج نشــوید. مجبورید کار کنید؟ 
دوتا ماســک بزنید با فاصله دو متری. جلوی چشم 
ما جوون ها با درگیری ریه شدید مراجعه میکنن و با 
کمترین عالمت. اصاًل ســالم و ناقل و بیمار نداریم. 
همه را ناقل حساب کنید. قضیه مرگ و زندگیست«، 
» علوم پزشــکی شــهید بهشــتی اعالم کــرده تعداد 
افرادی با عالئم کرونا که تست PCR آنها منفی است 

از تعداد افراد با PCR مثبت بیشتر است. ایران روزانه 
نزدیک ۱۰۰ هزار تســت انجام  میده که ۲۵درصد آن 
مثبت اســت. در ایران به ازای هر نفر که مثبت شده 
حــدود ۶ تســت انجــام دادنــد. نیوزیلند بــه ازای هر 
 نفر مثبت ۱۰۰۰ تســت انجام داده است. این آمار به 
مــا میگه مــا در بیماری یابی ضعیف عمل می کنیم 
منفی کاذب بسیار باالیی داریم. وقتی نصف افراد با 
عالئم کرونا تست PCR منفی هستند نصف مرگ و 
میر هم تستشون منفی است و بنابراین در آمار ثبت 
نمی شــوند.«، » بیمارســتان بروجــن فراخــوان داده 
که امکانــات نداریم و ظرفیت نگهــداری از بیماران 
تکمیلــه، از مــردم خواهش کرده که تخت، کپســول 
اکسیژن، دستگاه فشــار خون و.... اگه دارن بیان اهدا 
کنــن که اینــا درمانــگاه را تبدیل کنن به مرکــز کرونا. 
وضعیــت خیلــی افتضاحــه.«، » خــب به ســالمتی 
مشکل  وضعیت سیاه کرونا هم حل شد و  سخنگوی 
ســتادملی مقابلــه بــا  کرونا اعــالم کرد که گرچــه »از 
نظر تغییر آماری ۶۳ شــهر در وضعیتی هســتند که 
از شاخصی که برای رنگ قرمز در نظر گرفتیم فراتر 
رفته اما رنگ ســیاه به هیچ وجه درســت نیست.« تا 
حل مشکل بعدی از سوی ستاد کرونا خدانگهدار.«، 
» تعداد مبتالیان  کرونا در تهران به شــکل تصاعدی 
در حال افزایشــه و اگر فکری نشــه فاجعه در راهه.«، 
» یکــی از همکارا ۳روزه تســت کرونــاش مثبت بوده 
بدون ماسک تو محل کار بوده تا امروز به یکی گفت 
اونم ترسیده بوده و هر جوری بود فرستادنش رفت. 
خب وجدان کجاست؟اگر حتی یک نفر کرونا بگیره 

و اتفاقــی بــراش بیفتــه چجــوری 
میتونی با وجدانت کنار بیای؟«

هشتـگ

# کرونا

برد پر گل استقالل مقابل تیم 
االهلی عربســتان فوتبالی ها و 
بخصوص طرفداران استقالل 
را ســر ذوق آورد. از زمان پخش بازی تا دیروز بحث 
بر ســر این بازی و گل های اســتقالل داغ بود و حتی 
پرسپولیســی ها هــم از ایــن بــرد خوشــحال بودند: 
» شــب مان را ســاختی  اســتقالل با ۵ گل به االهلی 
عربســتان در زمین خودشــان.«، » ایران غنی سازی 
۹۰درصد رو از خاک عربســتان شــروع کــرد«، » اگه 
پرسپولیســی هــم باشــی از بــرد اســتقالل جلــوی 
سعودی ها خوشحال میشی. دمتون گرم پرچمتون 

باالست«، » پول زیاد نشانه برتری قطعی و حتمی 
نیست رفقا«، » گل ها و پیروزی  استقالل جای خود، 
خوشحالی قائدی دلم را برد، کاش ما مردم عادی 
هم یه عالمه ازین شــادی ها داشــته باشیم. ساده و 
دم دســت و از تــه دل، یادم رفتــه بود کم کم، دمت 
گــرم  فوتبال کــه همه نداشــته هامــون را از یادمون 
میبری.«، » با اینکه پرسپولیسی ام ولی دم  استقالل 
گرم که این ســعودی های رو آســفالت کرد.«، » ولی 
تــو خــاک عربســتان ۵ تــا زدن بــه عربســتان واقعاً 

دمــت گرم داره! دمشــون گــرم«، »  نه اینکه اشــتباه 
نداشــتیم، نه! نه اینکه شــانس یارمان نبود، نه! اما 
مــا مزد فوتبالی را گرفتیم که فراتر از حد آســیا بود. 
حاال بنشینید و برنامه بچینید که بازهم آخر فصل، 
این تیم را چطور نابود کنید.«، »  با این بازی، حالوت 
سحر رمضان برای من بیشتر شد.«، » مهدی قائدی 
نی می زد، ارسالن گیتار، ارگ هم بود... امشب یک 
ارکستر حســابی سازش کوک بود«، »  پنججججج- 
پیش بینــی  چیزیــو  همچیــن  عمــراً  دوووووووو. 
نمی کــردم دیگه!«، » این پســری که تــا االن چندان 
دوستش نداشتیم، ما را یاد گلزن دیگری می اندازد 
کــه چندان محبوب نبود. آیا قائدی، طارمی بعدی 
فوتبال ایران است؟ رؤیای ترانسفر به اروپا و گلزنی 
در چمپیونزلیگ، انگار تنها با ســتاره های متواضع 
بوشهری تعبیر می شود.«، » بازم هنوز اعتقاد دارین 
که  فرهاد مجیدی باید از لیگ دســته دو شــروع کنه 
و استقالل واسش زوده؟«، » دوس دارم تعصب رو 
بــزارم کنار و به عنوان یک پرسپولیســی بگم: چقدر 
خوبــه مهدی قائــدی«، » مهدی قائدی با ۲۲ ســال 
و چهار ماه ســن، چهارمیــن بازیکن جوان تیم های 
ایرانی شــد که در یک بــازی لیگ قهرمانان بیش از 
یک گل به ثمر رسانده است«، » ولی گل های مهدی 
قائدی چقد عجیب غریب بود«، » بارها و بارها گل 
مهــدی قائدی رو ببینیــد و لذت ببریــد از فوتبال«، 
» االهلی فکر کرده گالی اســتقالل غذای سحریه، تا 
اذان صبح میخواد بخوره«،  بردیم عالی هم بردیم 
ولــی دفــاع ضعیفــه و باید یــه کاری کرد. ۵تــا بازی 

سخت مونده هنوز.«

ماجرا

یک برد شیرین

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

تئاتر، هنر فرهنگساز
چرا تئاتر می بینیم؟ تئاتر یک هنر اســت و ابزاری 
بــرای انتقال فرهنگ اســت، بنابراین یک نشــانه 
فرهنگــی اســت و در کنــار مدرســه )دانشــگاه( و 
روزنامه )رســانه( یکی از ارکان دموکراسی است و 
بــه تعبیری هنــگام ورود به هر شــهر در ابتدا باید 
تعداد تاالرهای نمایش اش را شمرد که این خود 
بیانگر میزان رشد فرهنگی و درواقع بیانگر تمدن 
قابل اعتناســت. بنابرایــن اگر تاالرهای بیشــتری 
حضور داشــته باشــند و مردم نیز راغب به دیدن 
تئاتر باشــند، با یک حساب سرانگشــتی می توان 
فهمیــد کــه مردم یک شــهر چقــدر اهل فرهنــگ و هنر هســتند و این خود 
زمینه ســاز تمدن خواهد بود. به همین تعبیر و تفســیر باید تئاتر دید و تئاتر 
دیدن چون آیینی برای خود مراتب و شــرایطی دارد که یکی از آنها ساخت 
مکانــی به نام تئاتر اســت. حاال هر چــه بر تعداد تاالرهای نمایشــی افزوده 
شود، به همان میزان بر فرهنگ افزوده خواهد شد؛ در این هنر بنیان هستی 
و زندگــی از ابعاد مختلف زیر ســؤال می رود و فهم این پرســش ها به درک 
آنها کمک می کند و زمینه ساز رشد عقلی و ذهنی مخاطبانش خواهد بود که 

کارکردی معادل با دانشــگاه و رسانه است 
و می توانــد در تعامــل همگانــی جامعه را 
تحت تأثیر تفکــرات کارآمدی قرار دهد که 
از نظرگاه هــای درســت وارد دنیــای متن و 
اجرا شده است و این گونه می توان به آینده 
یک جامعه امیدوار و دلبســتگی پیدا کرد و 
در نبود و کمبــود آن باید به دنبال عوارض 
بی شــماری بود که داللــت بر فقر فرهنگی 
خواهــد کــرد. فرهنــگ  انسان ســاز اســت و 
برای توسعه و استقرارش نیازمند ابزارهایی 

اســت که پیوســته بشــود داللت های فرهنگی را در وضعیت هوشــیارانه ای 
قــرار داد. فرهنگ نمــودار روح و روان آموختــه و آزموده به نکات متمدنانه 
اســت که در دایره امکان بشــود و بتوان آدم ها را در یک وضعیت مشــترک 
به تبادل واداشت. تبادل امری پایدار است که آدم ها را متوجه نقاط ضعف 

و خطاهایی خواهد کرد که همواره به زیان روابط انســانی خواهد بود، چون 
که انســان به دور از خطاها و زشــتی ها نیست و مدام که برای تمیزی بدنش 
باید خود را بشوید، به لحاظ ذهنی و باطنی نیز نیازمند خوراکی است که اگر 
تأمین نشود دچار کمبود و عارضه روانی خواهد شد و این خود دلیلی موجه 
برای استقرار تئاتر به عنوان یک ضرورت انسانی در کل جوامع بشری است.

در معادالت فرهنگی، هنر تئاتر بیش از دانشگاه و رسانه می تواند تأثیر 
مطلوب بگذارد و این در میزان کیفیت فرهنگسازی است، چون تئاتر زنده 
است  و همین عاملی شناساست برای یک مواجهه زنده، چشم در چشم 
اســت که روح و ذهن را نیز تحت الشــعاع خود قرار می دهد و هر تماشــاگر 
بــه لطف دیدن هر نمایش متوجه بخشــی از ایرادهــای وارد بر وجود خود 
خواهــد شــد و خواهد توانســت نگاه هستی شناســانه ما را دگرگــون گرداند 
که در شــرایطی بهتر برای درک و فهم همه چیز کوشــا باشیم و یک عامل 
شــعورمند اســت بــرای داد و دهش های پیوســته ای که برای گســترش هر 
ذهن به آن نیازمند هستیم و در کل پیوستگی این داده ها دلیلی برای بروز 
خرد جمعی در باالترین سطح خود خواهد شد و گسترش فرهنگی نشانه 
تمدنــی قابل درک و رؤیت اســت که بخشــی از آن به واســطه بروز تئاترها 
در شــهر و جامعــه ای اتفــاق می افتد. حاال اگر از میــزان تئاترها به هر دلیل 
کاسته شود پیکره جامعه نیز دچار کمبود، 
نقصان و عارضه مشــخصی خواهد شــد. 
بنابرایــن ما باید همــواره به دنبال ماهیت 
انســانی تئاتــر بــه عنــوان هنــر فرهنگســاز 
برآییم و افزون بر تهران باید در شــهرهای 
کوچک و بــزرگ به دنبال ایجاد تئاترهایی 
باشیم که بتوان مسائل عمده اجتماعی و 
انسانی را از مناظر مختلف به چالش کشید 
و ایــن هدف بزرگی اســت که بایــد در تئاتر 
از آن غافل نشــویم و در یک ارزیابی دقیق 
و پژوهشــی انســانی و علمی می توان پیامد تئاتر را در هر شــهر و روســتایی 
مطالعه کرد که بر ما معلوم شــود چقدر تئاتر می تواند فرهنگســاز باشد و 
رشــد فرهنگی در دامنه رشــد تولیدات و عرضه محصوالت نمایشی تا چه 

میزان و چگونه خواهد بود؟!

پنجره ای 
رو به 
دیوار

رضا آشفته
منتقد

برنامه های رادیویی همچنان 
پابرجا است 

فعالیــت در رادیو نســبت 
کرونــا  از  قبــل  دوران  بــه 
شــده  محدودتــر  بســیار 
رادیــو  در  کار  اســت. 
انجام می شــود.  کمابیش 
اما به خاطــر اینکه میدان 
شــلوغ ترین  از  یکــی  ارگ 
خیابان های تهران اســت، 
واقعــاً تردد بــه  این مکان 
وخیــم  شــرایط  ایــن  در 
کرونــا کــه وضعیــت قرمز 
هم هســت، کار بســیار سختی اســت و آمدن 
در چنیــن شــرایطی بســیار خطرناک اســت. 
بخشی از همکاران رادیو به خاطر این شرایط 
دیگــر نمی آیند و بخــش دیگر از همکاران که 
حاضر هســتند به رادیو بیایند، بسیار محدود 
هســتند. اگــر همــکاران من عاشــق کارشــان 
نبودنــد، حاضر نبودند که در این فضا رفت و 
آمــد کنند و به رادیو بیایند عالوه بر عشــق به 
کار، عشق به مخاطبان و تأمین خوراک برای 
آنها هم ما را به این امر تشویق می کند. رادیو 
رســانه ای اســت که باید صدایــش دربیاید به 
عبارت دیگر نیاز به خوراک و محتوا دارد. کار 
در فضــای رادیو با کار در فضای دوبله بســیار 
متفاوت اســت. داستان شــب را نمی توان در 
یــک اتاق یک نفــره گفت. به ناچــار با تعداد 
محــدودی از همکاران مــان بــا فاصلــه یــک 
متری از هم و رعایت پروتکل های بهداشــتی 
انجــام  را  کار  و  می گیریــم  قــرار  هــم  کنــار 

می دهیم.
اگــر قبــاًل ۲۰ نفر در یک اتاق می نشســتیم 
و دیالوگ هــا را بــده بســتان می کردیــم و کار 
خوبــی هــم در نهایــت حاصــل می شــد، اما 
اکنــون ایــن ۲۰ نفر بــه دلیل شــرایط کرونا به 
چنــد نفر تقلیل یافته و ســعی می شــود که با 
بچه هــای کمتــری کار انجام شــود و شــاید در 
این شــرایط کار کــردن کیفیــت کار افت کرده 
باشــد. امــا بــا ایــن حــال تــالش می شــود که 
برنامه های رادیویی همچنان پابرجا بماند.  

 حقایقی درباره امریکا
»حقایقــی کــه بایــد گفــت« نوشــته »کامــاال هریــس« یکی از 
تازه ترین ترجمه هایی اســت که با همراهی »نشر نون« از من 
در اختیــار عالقه مندان به مســائل سیاســی و از ســویی درباره 
چهره های مطرح جهان قرارگرفته اســت. وقتی »جو بایدن« 
به عنــوان رئیس جمهوری امریکا انتخاب شــد بــرای من هم 
نظیــر دیگــر مردم آشــنایی بیشــتر بــا معــاون اول او، »کاماال 
هریــس« جالب بــود. قدری جســت و جو کــردم و متوجه این 
کتاب شــدم که به گمانــم دربردارنده اطالعات جالبی درباره 
تفکرات و نگاه معاون اول رئیس جمهوری امریکاست. کتاب 
بــه جهــات مختلفی مــن را شــگفت زده کرد، نخســت این که 
درباره زنی قدرتمند و اثرگذار در سطح جهانی است، زنی که 
توانسته به چنین جایگاه مهمی دست پیدا کند. کتاب را که بخوانید با نقش بسیار 
پررنگ مادر هریس در زندگی اش روبه رو می شــوید کــه حتی اثرگذارتر از تأثیر پدر 
او به شمار می آید. پدر و مادر هریس، در سال های جوانی دانشجویانی نخبه از دو 
دانشــگاه مختلف امریــکا بوده اند. هر دو موفق به پذیرش از دانشــگاه های مهمی 
از این کشــور می شــوند، تا درجــه دکتری پیــش می روند و در جریــان فعالیت های 
سیاســی دهه شــصت میالدی و در حمایت 
از »مارتیــن لوتــر کینــگ« بــا یکدیگــر آشــنا 
شــده و ازدواج می کننــد، بنابرایــن پناهنــده 
و... نبودنــد. پــدر هریــس بعدهــا به عنــوان 
اســتاد مادام العمر رشــته اقتصاد دانشــگاه 
اســتنفورد پذیرفتــه می شــود، مــادرش نیــز 
تــا آخر عمر درباره ســرطان ســینه پژوهش 
جــدی می کند. بنابرایــن می بینیم که کاماال 
هریس در خانواده ای برجسته ازنظر علمی 
تربیت  شــده، او این کتــاب را در اوج بحران 
دولت ترامپ نوشــته است. درواقع کتاب را 
در پاســخ به اعتقاد ترامپ مبنی بر اخاللگر 
بودن مهاجران و آســیایی ها نوشــته و کاماال 
برعکــس تأکیــد دارد کــه اینهــا هســتند کــه 
امریکا را ســاخته اند. او حتی شــرحی درباره 
شــکوفایی  بــرای  طیــف  دو  ایــن  خدمــات 
امریکا با ارائه مصداق های مختلف نوشــته 
اســت. او به چند حوزه در امریکا در این نوشــته اش توجه ویژه ای نشــان داده و نقد 
کــرده اســت؛ حوزه های قضایــی، فرهنگــی، اجتماعی در مباحــث مهاجرت، زنان 
و کــودکان، همچنیــن حــوزه اقتصادی در بخــش عملکرد بانک هــای امریکایی در 
ارتباط با تأمین نیازهای مردم. حتی به بخش پزشکی و دارو هم نگاهی انتقادآمیز 
داشــته اســت. البته این نقدها متعلق به شرایط ســال ۲۰۱۹ هستند که مخاطب را 
در برابر امریکای واقعی قرار می دهد و دالیل مختلفی در راســتای ضرورت انجام 

اصالحات می آورد.
 

یادداشت

  بیوک میرزایی
گوینده رادیو و 
بازیگر سینما

پیشنهاد

علی اکبر 
عبدالرشیدی
نویسنده و مترجم

 عکس 
نوشت

هفدهمیــن نمایشــگاه ســاالنه حروف نگاری 
پوســتر اسماءالحســنی هم تحت تأثیر موج 
چهــارم بیماری کرونــا قرار گرفته اســت. این 
نمایشگاه بدون افتتاحیه و مراسم همیشگی از 
روز چهارشنبه در خانه هنرمندان ایران کارش 
را آغاز کرده است. اگر دوست دارید با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت حضوری 
از آثــار این نمایشــگاه دیــدن کنیــد می توانید 
هر روز از ســاعت ۱۳ تا ۲۰ بــه گالری های ممیز 
و زمســتان خانــه هنرمنــدان ایــران مراجعه 
کنید. امــکان بازدید مجازی هــم در این هفته 
 و در ســایت خانه هنرمندان ایران به نشــانی
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اللَُّهــمَّ َقوِِّنی ِفیــِه َعَلی ِإَقاَمة َأْمــِرک َو َأِذْقِنــی ِفیِه َحالَوة 
ِذکــِرک َو َأْوِزْعِنــی ِفیِه ِلََداِء ُشــکِرک ِبکَرِمــک َو اْحَفْظِنی 

ِفیِه ِبِحْفِظک َو ِسْتِرک یا اَْبَصَر النَّاِظِریَن

خدایــا در این مــاه برای برپاداشــتن امرت نیرومند ســاز 
مرا، و شــیرینی ذکرت را به من بچشان، و ادای شکرت را 
به من الهام فرما، و به نگهداری و پوششــت نگاهم بدار، 

ای بیناترین بینندگان.

دعای روز چهارم

روز چهارم ماه رمضان

ای خدای حکیم و مهربان!
مــا آدم های عجول و ضعیف، به این دلیل 
که از حکمت تو سر در نمی آورریم، به هزار 
و یــک بیراهه می رویم. مخصوصاً گاهی که 
انسان های ناامیِد از رحمت و کرامت تو، سد 
راه  می شوند و با عینک بدبینی همه چیز را 

برایمان سیاه نشان می دهند.
 در ایــن ایســتگاه چهارم مــاه رمضــان، از تو 
می خواهم تا حکمت درهایی را که به رویم 
مــی بندی  نشــانم بدهی، تــا نادانســته و با 

اصرار، آنها را باز نکنم. 
می دانم بنده خوبی برایت نبوده ام ،اما این را هم می دانم که تو 

بخشنده ای و خطا پوش. همین

یک دقیقه 
با خدا
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