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وزیر نیرو در مجلس بازگو کرد

جلیلی :فیلترینگتوئیتر
توجیهندارد
رضایی :اشکاالت موجود
بر سر پیوستن به  FATFرا
دنبالمیکنم
رئیسی :برای خشکاندن ریشه
فساد وارد صحنه شدهام
زاکانی :بهبود معیشت با
حرف و توئیت اتفاق نمیافتد
قاضیزاده :میتوانیم تورم را
زیر  5درصد برسانیم
مهرعلیزاده :رقیب در پی
انتخابات بی رونق و کاهش
مشارکتاست
همتی :آمده ام تا روحانی
آخرینرئیسجمهورنباشد
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علتیابی
خاموشیها

اولین مدال وزنهبرداری
بانوان ایران در جهان

نقــش افــراد جامعــه
یادداشت در کنتـــــرل بیمــــــاری
کرونــا بســــــیار مهــم و
غیرقابل انــــــکار است.
خیلــی از کشــــــــورهای
جهــــــــان بــا حفــــــظ
مسعودمردانی مســئولیت اجتماعــی
عضو کمیته علمی شـــــامل فاصلهگــذاری
ستادملی
مقابله اجتماعی،شستوشوی
با کرونا
دســــت ،اســــــتفاده از
ماســک ،عــدم شــرکت در مجامــع و حــذف
ســفرهای غیرضروری توانســتند بیماری را به
مرحله کنترل برسانند .پس از آن خوشبختانه
با ساخت واکسن و تمهیداتی که در کشورهای
مختلف دنیا برای تأمین واکسن صورت گرفت
مشاهده میکنیم که بسیاری از کشورها مانند
انگلستان ،امریکا و کشورهای اروپای غربی در
حال خداحافظی با کرونا و مشــکالت ناشی از
آن هستند .اما در کشور ما بهدلیل تحریمهای
شدید و منابع مالی کم مجبور هستیم بیش از
واکســن خارجی به واکســن تولید داخلی تکیه
کنیم .متأسفانه تاکنون واکســن داخلی آماده
نشــده تــا به وفــور در اختیار مردم قــرار بگیرد.
از اینرو برای حفاظت از جان اقشــار مختلف
جامعه باید اولویتهای تزریق واکسن رعایت
شود.

دختر
تاریخساز

 استخراج غیرقانونی رمزارزها و افزایش مصرف برق از علل خاموشی ها است 10درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران استپیمان پاریس نقشی در خاموشیها نداردگــروه اقتصــادی |«رضا اردکانیــان» ،وزیر نیــرو دیروز
بــا حضــور در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی
ضمن ارائه گزارشــی درباره علــت قطعیهای مکرر
بــه ســؤاالت نماینــدگان پاســخ داد.اردکانیــان در
خصــوص فعالیت ماینرهــا گفت :اســتخراج قانونی
رمزارزها اگر با مجوز باشد به معنای صادرات قانونی
انرژی اســت که انجام میشود.اســتخراج غیرقانونی
رمزارزهــا یکــی از عوامــل افزایــش میــزان مصــرف
بــرق اســت ،زیــرا دســتگاههایی کــه بایــد در فضــای

بــاز بــوده و مــداوم خنکســازی شــوند بــه انبارهای
متروکــه ،کارخانههای فرســوده و مکانهای مســقف
برده میشــود که خنکســازی آنها نیازمند اســتفاده
بیشــتر از دســتگاههای سرمایشــی اســت کــه همیــن
امــر به مصرف بیرویه برق دامــن میزند.اردکانیان
خاطرنشان ساخت :براساس آخرین گزارش مراجع
جهانــی  10درصد انرژی مصرفی تولیــد رمزارزها در
جهان مربوط به ایران است و...
صفحه  7را بخوانید

صفحه  5را بخوانید

پاسخهای علمی متخصصان حوزه ویروسشناسی به شایعات مرگ بر اثر تزریق واکسن کرونا


هراسی
واکسن
باچاشنیشایعهمرگ!

انتقاد نمایندگان
از وعدههای بزرگ
نامزدها

وعدههایمحال
ودورازدسترسنامزدها
5
معصومه مرادی /صداوسیما

چند برابر شدن یارانهها تنها با
افزایش قیمت بنزین و برق و گاز
امکانپذیراست
گــروه سیاســی| وعدههــای انتخاباتــی
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
اعتراض نمایندگان را هم برانگیخت.
از یارانــه  450هــزار تومانی تــا وام 500
میلیــون تومانــی و افزایــش تولیــد و
اشــتغال یک میلیون ایرانی و ســاخت
مســکن انبوه از جملــه وعدههایی بود
کــه با انتقــاد نمایندگان مجلــس روبه
رو شــد .بخصــوص کــه رهبــر معظــم
انقــالب هم در دیدار ویدیو کنفرانســی
اخیــر خــود با مجلســیها تأکیــد کرده
بودند که نامزدها شعارها و وعدههایی
ندهنــد کــه قابــل اجــرا نیســت.طرح
ایــن وعدههــا دیــروز به صحــن علنی
مجلس هم رســید و علیرضا ســلیمی
و محمدرضا میرتــاج الدینی به انتقاد
از کاندیداهــا پرداختنــد و تأکیــد کردند
کــه چنیــن وعدههایی جــز بــا افزایش
قیمــت حاملهــای انــرژی امکانپذیر
نیســت .سلیمی درباره اینکه برخی از
کاندیداهایسیزدهمیندورهانتخابات
ریاست جمهوری وعدههای اقتصادی
مانند پرداختهای چندصد میلیونی
بــه زوجهــای جــوان و یارانــه چند صد
هزار تومانی میدهند ،گفت :حضرت
آقا توصیه کردند وعدههایی داده شود
کــه واقعــی باشــند کــه بــا ظرفیتها و
امکانات کشور منطبق باشد.

واکسیناسیونراهعبوراز
بحرانکرونا

صاحبنظران در گفتوگو با «ایران» تشریح کردند

تبعات مالیات عایدی سرمایه
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کارشناسان در گفت و گو با «ایران » موضوع
جنایتهای خانوادگی را بررسی کردند

روحسرد«قتل»
درکالبدگرم«خانواده»

10

چند روایت از خانوادههایی که مصیبت کرونا ،بارها روی سرشان آوار شد

برگریزان یک خانواده

6

کاربران ایرانی در توئیتر نقاط ضعف و قوت روحانی را ارزیابی کردند

بهتریننبودی؛اماروحانیمتشکریم

صفحه  3را بخوانید

3

کارشناسان در گفت و گو با «ایران»:

بازارچه خرید و فروش «ای پی آی»
رونق استارتاپ ها را به همراه دارد
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گروه ورزشــی | رقابت وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان
در تاشــکند ازبکســتان برگزار شــد و تیم ملــی وزنهبرداری
زنــان ایران در دســته  87کیلوگرم ،یکتا جمالی را داشــت.
پیــش از آغاز مســابقات امیدهای زیادی بــه جمالی بود تا
بتوانــد با درخشــش خود اولین مــدال تاریــخ وزنهبرداری
زنــان ایران در مســابقات جهانــی را به دســت آورد .او نیز
همیــن کار را انجــام داد تــا نامــش در تاریــخ ورزش ایران
ماندگار شود.
یکتــا جمالــی ابتدا توانســت در حرکت اول خــود وزنه 85
کیلوگرمی را در حرکت یکضرب باالی سر ببرد و سپس در
مهار وزنههای  90و  92کیلوگرمی هم موفق بود تا شگفتی
رقابتهــای جوانــان جهــان را رقــم بزنــد و نام خــود را به
عنوان اولین زن وزنهبردار ایرانی که موفق به کســب مدال
در تورنمنتی جهانی میشــود ،ثبت کند .جمالی توانســت
بــا مهار وزنــه  92کیلوگــرم در حرکت یکضرب مــدال برنز
بگیرد و پس از ورزشــکار ازبکســتانی و امریکایی در جایگاه
سوم بایستد.
او سپس امیدوار بود تا در حرکت دو ضرب هم در رقابت
بــا رقبــای خــود از کشــورهای اتریــش ،امریکا و ازبکســتان
موفق به کسب مدال شود که این اتفاق هم افتاد و جمالی
در حرکت دوضرب هم درخشــید و بدون آنکه حتی یکبار
در مهــار وزنه خطــا کند ،ابتدا وزنــه  105کیلوگرمی را مهار
کــرد و ســپس در حرکــت دوم و ســوم وزنههــای  111و 116
کیلوگرمی را باالی ســر برد و شگفتیســازی خود را تکمیل
کــرد .او بــا مهــار وزنــه  116کیلوگرمــی مــدال برنــز حرکت
دوضــرب را هــم از آن خــود کــرد؛ همچنیــن یکتــا جمالی
در مجمــوع با  208کیلوگرم توانســت مــدال برنز مجموع

را هــم به نــام خود ثبت کنــد و اینچنیــن روز رؤیایی را در
رقابتهــای قهرمانی جوانان جهان در تاشــکند بگذراند و
با هتتریک در کســب مــدال برنز تاریخســاز وزنهبرداری
زنان ایران شود.
پیــش از جمالــی ،النــاز باجالنــی دیگــر نماینده ایــران در
ایــن تورنمنــت در دســته  76کیلوگــرم نتوانســت به مدال
دســت پیدا کند و در جایگاه هشــتم ایســتاد تــا پرونده تیم
ملــی وزنهبــرداری زنان ایــران کــه در رقابتهــای جوانان
جهــان دو نماینــده داشــت ،بــا هتتریــک درخشــان یکتا
جمالی بسته شــود و با تاریخسازی وزنهبردار اصفهانی به
میهــن بازگردد .به گــزارش «ایران» ،انتظــار دختران وزنه
بردار برای حضور در مســابقات جهانی این رشــته باالخره
در ســال  96بــه پایــان رســید و کمیتــه بانــوان فدراســیون
وزنهبــرداری بــه محــض گرفتــن مجــوز فعالیــت بانــوان
وزنهبردار از وزارت ورزش ،بالفاصله مقدمات حضور تیم
ملــی نوجوانان و جوانــان را در رقابتهای قهرمانی آســیا
مهیا کرد؛ تیمی که اگرچه نتوانســت صاحب عنوانی شــود
اما تابوی بزرگی را شکست و ثابت کرد زنان وزنهبردار هم
مثل ســایر رشــتهها با حفظ حجاب اســالمی میتوانند در
میادین بینالمللی حاضر شوند.
حاال با وجود گذشــت  4ســال از کســب مجوز ،یک بانوی
ایرانــی در ســطح جهان صاحب مدال شــد کــه البته این
مدال در ســطح جوانان کســب شــد و این موضوع نشــان
میدهــد کــه اقدامــات الزم بــرای پــرورش اســتعدادها
بخوبــی انجام شــده و میتوان امیدوار بود کــه امثال یکتا
جمالیها در تیم بزرگســاالن حضور یابند و افتخارآفرین
شوند.

محصوالت چند رسانهای «ایران»

هــر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و
پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی /عزیز کاســب :علت
نظــــــر
افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی چیســت؟ هــر مغــازه
مـــردم
مصالــح ســاختمانی را با نرخ دلخــواه به فروش میرســاند و
بعضیها ادعا میکنند که کمبود مصالح ســاختمانی بویژه آجر و ســفال علت
گرانــی آن اســت.جا دارد مســئوالن محتــرم نظارت بیشــتری بــر فعالیت آنها
داشته باشند تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
افزایــش قیمت میلگرد /آقــای جمالی از اصفهان :قیمــت میلگرد به کیلویی
 15هزار تومان رســیده اســت .چرا مسئوالن محترم هیچ اقدامی نمیکنند؟ هر
روز قیمت آهنآالت گران میشود و هیچ کاری انجام نمیشود.
افزایــش قیمــت روغن جامــد و مایــع /خانم فــوذی :علــت افزایــش قیمت
روغنهــای مایــع و جامــد و نبــود آن در بــازار چیســت؟ از مســئوالن محتــرم
درخواست رسیدگی و پاسخگویی داریم.

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی
محرمانههای
کارآگاهان را ببینید

کالهبرداریهای مردی با  ۷شناسنامه جعلی
«آشنا دارم و میتوانم مشکالتی را که در ارگانها و ادارات دولتی دارید برطرف
کنم ».این جملهای بود که کالهبردار حرفهای برای اجرای نقشههایش به کار میبرد.
مالباختگان هم در ازای برطرف شدن مشکلشان هزینههای سنگینی پرداخت
میکردند .زمانی که پلیس در جریان این کالهبرداریها قرار گرفت ،تحقیقات را
آغاز کرد و با متهمی مواجه شد که  ۷هویت و  ۷شناسنامه برای خود داشت.اینکه
چطور کالهبردار  ۷هویتی به دام افتاد را سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور ،معاون
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت برایمان میگوید.

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.
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امســال هم ماننــد ادوار
یادداشت گذشــــــته انتخابـــــات،
بخشـــــی از نامزدهــای
ریاســـــت جمهـــــوری
کار خـــــود را در میــدان
رقابــت بــا شــعارها و
عباس سلیمی نمین وعدههــای بــزرگ آغاز
تحلیلگرسیاسی کردهاند.گوییوضعیت
طوری است که هر چه شرایط کشور پیچیدهتر
و ســختتر میشــود ،بعضــی از سیاســیون
وعدههــای محالتــر و دور از دســترستر را
مطرح میکنند .این وضعیت ناشــی از دالیل
مختلفی اســت .با کمال تأســف یکی از دالیل
آن این اســت که بر حســب تجربه بســیاری از
سیاستورزان در کشور به این نتیجه رسیدهاند
که هر چه در تهییج عمومی موفقتر باشند در
نهایت ســبد رأی بزرگتری برای خود دستوپا
خواهنــد کــرد .کمــا اینکــه در بخش زیــادی از
معــادالت انتخاباتــی ادوار قبلــی خصوصــاً
در حوزه ریاســت جمهــوری شــاهد بودیم که
شــعارهای پررنگ و لعاب و البته حمالت تند
در فضــای دوقطبی توانســته بود بــرای برخی
چهرهها کامیابی به ارمغــان بیاورد .هماکنون
در بخشی از شعارهای انتخاباتی مطرح شده
میتوان دو دسته آشفتگی را شناسایی کرد.
ادامه در صفحه 2

آیندهایراندرجهانانرژی
ومسیرترقی
تمامــــــی نامزدهـــــای
یادداشت برگزیده شورای نگهبان
بــرای جلــب رأی مردم
روی حــــــل مشــــــکل
معیشــتی مردم تمرکز
کردهانــد .راهحلهایــی
محمودخاقانی کــه دادهانـــــد همـــــان
کارشناس راهحلهــای دولتهای
بینالمللی انرژی قبل است که بیشتر آنها
در اجرا ناکارآمد معرفی شــدهاند؛ اما مشــکل
کجاســت و باید چــه کرد؟ به نظر میرســد که
مشکل اصلی کشور ،اقتصاد رانتی و وابستگی
ایــن اقتصاد به اقتصــاد دالرهای نفتی اســت
که هنوز نامزدهای دولت ســیزدهم نیز دراین
رابطــه برنامــهای ارائه نکردهانــد .نکته جالب
توجه این اســت که بخشــی از مشکالت کنونی
کشــور ریشــه در تصمیم مجلس هفتــم دارد.
مجلــس هفتــم بــرای همــوار کــردن روی کار
آمــدن دولت نهم بــا افزایــش تدریجی بهای
فرآوردههــای نفتــی بهمنظــور تخصیــص
یارانههایآشکاروپنهانسوختمخالفتکرد
(در بخشهای دیگر اقتصــاد بهمنظور بهبود
اقتصــاد کالن و کاهــش آلودگــی آب و هــوا) و
برای مثال قیمت بنزین را در لیتری 80تومان
تثبیتکرد.
صفحه  7را بخوانید

سیاسی

دوشنبه  10خرداد 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7641

کمیجانی رئیس بانک مرکزی شد

جلیلی :فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد
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رضایی :اشکاالت پیوستن به  FATFرا دنبال میکنم

رئیسی :برای خشکاندن ریشه فساد وارد صحنه شدهام

اخبــــــار

هیأت وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات
ریاســت جمهوری ،با خاتمه مســئولیت وی در سمت ریاســت کل بانک مرکزی
موافقــت کرد.کمیجانــی قائــم مقام بانــک مرکــزی از این پس و مطابــق قانون،
تمامــی وظایــف و اختیارات رئیــس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران را
برعهده خواهد داشــت.هیأت وزیران همچنیــن از خدمات عبدالناصر همتی در
طول دوران تصدی ریاست وی بر بانک مرکزی قدردانی کرد.

بیانیه  260نماینده مجلس
در تقدیر از دیدار و بیانات رهبری
 ۲۶۰نماینــده مجلــس ضمن تقدیر و تشــکر از رهبر معظــم انقاب بهخاطر
فرمایشــات اخیر ایشان در آغاز اجاســیه دوم مجلس یازدهم یادآور شدند که از
هیچ تاشی در راستای عمل به منویات رهبری فروگذار نخواهند کرد.
بهگزارش ایسنا ،در بخشی از این بیانیه آمده است :بیانات رهبر معظم انقاب
اسامی در آغاز اجاسیه دوم مجلس یازدهم و توصیفات ویژه ایشان از عملکرد
یک ساله مجلس با عناوینی همچون پرتاش ،کارآمد ،بار ما را در مجلس انقابی
سنگینتر کرد .نمایندگان در ادامه تأکید کردند :ضمن تقدیر و تشکر از این بیانات
سراســر هدایت و تذکرات دلســوزانه و پدرانه با ایشــان و ملت شــریف ایران عهد
میبندیم و در اجرای فرامین و تذکرات رهبر معظم انقاب اسامی ،چه آن دسته
از نکاتی که به حوزه رفتارهای فردی نمایندگان مربوط میشــود و چه آن دســته از
نقاط آسیبشناسانه ایشان که به عملکرد مجلس مربوط است ،همه توان و تاش
خود را به کار گیریم و انشاءاهلل بار سنگین مسئولیت در مجلس را با قوانین مؤثر و
کارآمد و نیز نظارتهای دقیق و اثرگذار به انجام رسانیم.همچنین عهد میبندیم
در اجرای توصیه مهم ایشان مبنی بر اینکه حضور در میدان و حضور در کنار مردم
را ترک نکنیم ،همیشه در کنار مردم بهعنوان ولی نعمتان انقاب اسامی بمانیم
و برای حل مشکات مردم از هیچ تاشی فروگذار نکنیم ،انشاءاهلل.

سعید جلیلی متولد سال  ۱۳۴۴در مشهد ،یکی از هفت کاندیدا سیزدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری اســت .او دکترای علوم سیاسی دانشــگاه امام صادق
دارد و عضویــت در شــورای راهبــردی روابط خارجی ،دبیری شــورای عالی امنیت
ملــی و فعالیت به عنوان معــاون اروپا و امریکای وزارت امــور خارجه را در کارنامه
دارد .به گزارش مهر ،جلیلی در برنامه تبلیغیاش که از رادیو جوان پخش شد در
معرفی خود و شرح سوابق اجراییاش ،گفت« :یک فرزند دارم که دانشجوی رشته
برق اســت .محل زندگی من تهران اســت و خانهام  ۱۲۵متر است اما االن در خانه
سازمانی اسکان داریم چون بزرگتر است .خودروی من پراید است».
او در ادامه فضای مجازی را یکی از بهترین فرصتهای موجود برای نسل جوان
دانســت ،اما گفت :دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد و نمیتواند
آن را رها کند .البته برخی تصور میکنند که منظور این است که فضای مجازی بسته
شود ،اما منظورم این نیست و باید برنامه وجود داشته باشد.
جلیلــی از فضای مجــازی به عنوان یکــی از عوامل مؤثر بــرای بهبود وضعیت
اشــتغال نام برد و افزود :برای بنده عجیب اســت که اینســتاگرام باز و توئیتر بسته
اســت .البته قطعاً همه مردم نمیخواهند که فضای مجازی به گونهای باشــد که
به جامعه لطمه وارد شــود .این نامزد ریاســت جمهوری با بیان اینکه دولت باید
برای مســکن و ازدواج جوانان برنامه واقعی داشــته باشد و باید حداقل سالی یک
میلیون خانه ســاخته شــود ،افزود :هر اســتانی مزیتــی دارد و اســتانهای مرزی ما
مزیت همسایگی با کشورهای دیگر را دارند .جوان ما به جای کولبری میتواند یک
صادرکننده خوب باشــد .جلیلی ســاخت انبوه مســکن را برنامه خود جهت مهار
قیمــت مســکن عنوان کــرد و گفت :باید مســکن را از یک کاالی ســرمایهای به یک
کاالی مصرفی تبدیل کنیم و کسی نباید برای اینکه سرمایهدارتر شود ،مسکن بخرد
و نباید به آن به عنوان یک کاالی سرمایهای نگاه کند.
این نامزد ریاســت جمهوری که در ســالهای گذشــته اعام کرده بود دولت در
سایه تشکیل داده است ،در پایان این برنامه افزود :در این هشت سال تحت عنوان
دولــت ســایه مســائل را پیگیــری کردیم و معتقدیم کــه با وجــود ظرفیتهایی که
داریم ،نه تنها میتوانیم بر تهدیدات غلبه کنیم ،بلکه میتوانیم جهش هم داشته
باشــیم و الزمهاش این اســت که اراده جدی در این زمینه داشته باشیم .جلیلی که
چند ســالی اســت در توئیتر حســاب کاربری دارد ،روز گذشته و پس از سالها فیلتر
بودن این شبکه اجتماعی در توئیتی کوتاه نوشت« :فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد».

اولیانوف :برنامهای برای دور ششم مذاکرات
برجامی وجود ندارد
نماینده روسیه در وین در پیامی جزئیاتی را درباره روند مذاکرات احیای توافق
هستهای و احتمال برگزاری دور بعدی این مذاکرات مطرح کرد.
بــه گزارش ایســنا ،میخائیــل اولیانــوف در صفحه توئیتــرش دربــاره احتمال
آغــاز دور جدیــد مذاکرات احیای توافق هســتهای ،نوشــت :دور پنجــم مذاکرات
ویــن در زمینه برجام برقرار اســت .تاکنون هیچ برنامهای برای دور ششــم وجود
ندارد .مذاکره کنندگان با این اســتنباط پیش میروند که دور فعلی باید دور آخر
مذاکرات باشــد .اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشــود که مذاکرات میان
اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره احیای توافق هستهای در وین و با حضور
امریکا در مقر مذاکرات از ماه گذشــته برگزار شــده اســت .امریکا و ایران مذاکرات
مستقیم یا غیرمستقیمی نداشتهاند و نمایندگان دولت امریکا با نمایندگان سایر
اعضــای برجام در ایــن زمینه رایزنــی میکنند.اقدامات الزم بــرای احیای توافق
هســتهای از طریق بازگشت دوجانبه تهران-واشــنگتن به آن در دو کارگروه مجزا
بررســی میشود که شامل بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیاش و
لغو تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران میباشد .این تحریمها پس از خروج
دولت پیشین امریکا از توافق هستهای علیه ایران اعمال یا بازگردانی شدند .ایران
خواســتار لغــو تمامی تحریمهای اعمال شــده علیــه خود اســت و دولت امریکا
تاکنون بیان کرده آماده لغو تحریمهای ناسازگار با برجام است.

زاکانی :بهبود معیشت با حرف و توئیت اتفاق نمیافتد

انهدام یک تیم تروریستی درآذربایجان غربی
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه شنبه شب با یک
تیم از اشــرار و ضدانقاب که قصد ورود به کشــورمان از مرز پیرانشــهر را داشتند،
درگیــر شــدند .بــه گــزارش مهر ،براســاس اعــام روابط عمومــی قــرارگاه حمزه
سیدالشهدا (ع) ،در این درگیری دو تروریست به هاکت رسیده و مقادیری ساح
و مهمات از آنان کشف و ضبط شد.

دسته اول این آشفتگیها مربوط به محتوای خود شعارها میشود .به این ترتیب
کــه در آنهــا یک نظام منطقی و اســتداللی یافت نمیشــود .نظامی که شــامل
شناخت مسأله ،شناخت امکانات و موقعیت و طراحی کارشناسی راهکار باشد.
در واقع این سه عامل پشتوانههای طرح هر وعده و شعار انتخاباتی هستند و اگر
وعدهای از این لحاظ دارای ضعف باشد عماً از همان ابتدا دچار نوعی پوچی
است .حال آنکه اینگونه به نظر میرسد بخشی از وعدههای فعلی اساساً هیچ
نسبتی با این سه مرحله ندارند و صرفاً در یک فضای خأل مطرح میشوند .این
آشفتگی نهایتاً خود را در مدیریت اجرایی تیمی که چنین وعدههایی میدهد
هم به رخ خواهد کشید و به شکل تناقضها و ناکارآمدیهایی بروز خواهد کرد.
کما اینکه در ادوار مختلف دولتهای پیش از این هم چنین بود.
اما آشــفتگی دیگر در ســاحت اجتماعی اســت .به این معنا که آشفتگی موجود
در بیان و شعارهای نامزدها و تاقی این مجموعه با هم در منظر افکار عمومی
در نهایت باعث ایجاد تشویش ذهنی جامعه از نظر مطالبات ،انتظارات ،درک
از واقعیت ،امید به آینده ،اعتماد به سیستم و امثال اینها خواهد شد .معاألسف
به نظر میرســد کماکان مانند روال گذشته برخی از سیاسیون ما در هنگام طرح
مطالب و شعارهای خود بیش از آنکه به فکر امکان محقق شدن آن باشند صرفاً
بهتهییجموقتافکارعمومیمیاندیشند.اینتهییجموقتشایددرکوتاهمدت
بهشکلرأیبهنفعآنهاباشدامابلندمدتبهصورتانباشتیازمطالباتنهفقط
باعثزحمتوزمینگیرشدنآنهابلکهباعثدردسرکلسیستممدیریتیکشور
خواهد شد .امروز در شرایط فعلی کشور نه بازگویی مشکات  ،هنر بزرگی است و
نه طرح شعارهای دهانپرکن .اکنون شما در هر مکان عمومی که حاضر شوید،
مردم عادی هم مشکات را بهخوبی نامزدها و یا حتی بهتر از آنها میفهمند.
دادن شعارهای بدون پشتوانه هم طبیعتاً به مثابه طرح مشکات ،کار سختی
نیست .هنر سیاستورزی در این میدان اقناع کردن با بیان راهکارهای منطقی
و دور کــردن فراینــد انتخابــات از روشهایــی هیجانآفرین اســت .امــروز برای
تضمین موفقیت دولت آینده ،بیش از هر چیز نیاز است که فرد منتخب مجهز
به چنین هنری باشد که خأل آن تاکنون کشور را آزار داده است.

ادامه از صفحه اول

وعدههای محال و دور از دسترس نامزدها

«پــول ایــران را بعــد از دالر و یــورو قویترین پــول منطقه میکنم» ،محســن رضایی
میرقائــد کاندیدای ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری این وعده اقتصــادی را در
گفتوگویــی انتخاباتی مطــرح کرد .به گــزارش ایرنا ،رضایی اصــاح رابطه بورس،
بیمــه و بانکهــا بــا تولید را جــزو برنامههــای اصلی خود عنــوان کرد و گفــت :اینکه
بانکهــا و بــورس را به ســمت تولید و ســرمایهگذاری هدایت کنیم دو طرفه اســت؛
تولید ایران باید پرجاذبه ،بازدهی و ســوددهی باال داشــته باشــد ،لذا ایجاد جاذبه در
تولید ملی اولین برنامه من خواهد بود.
او با بیان اینکه بورس ،بیمه و بانکها سه قسمت قلب اقتصادند که در کشور ما
چون ســه جزیره دور از هم عمل میکنند ،افزود :برای همین شــورای تثبیت مالی از
این ســه نهاد درست میکنم .بورس جدای از بانک مرکزی و بانک مرکزی جدای از
بورس و هر دو اینها جدای از بیمه نباید عمل کنند.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام بــا تأکید بــر تأثیر توســعه صــادرات در
افزایش بازدهی تولید ملی ،درباره  FATFگفت :پرونده  FATFدر مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام باز اســت و اگــر دولت مــن روی کار بیایــد ،به طور جــدی ابهامات
 FATFرا در داخــل و خــارج از کشــور و در دبیرخانــه دنبــال میکنیــم .تضمینهای
الزم را میگیــرم و ســعی میکنیــم ابهامات برطرف شــود و اشــکاالتی را که ســر راه
پیوســتن به وجود آمده دنبال میکنیم .رضایی همچنین برجام را سیاســت خارجی
جمهوری اســامی ایران دانســت و گفت :امریکا باید به سرعت تحریمها را بردارد و
اقدام مشــروط را نمیپذیریم و دیپلماســی را از حالت کاغــذی خارج کرده و عملی
میکنیــم .او در ادامــه از ایرانیــان خارج از کشــور دعوت کرد تا برای آبادانی کشــور با
دولــت همراه شــوند و گفــت :به آنها قــول دادم در صــورت موفقیــت در انتخابات،
زمینه سرمایهگذاری مالی و حضور معنوی آنها در کشور را فراهم خواهم کرد.
این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری همچنین با انتشار یادداشتی اینستاگرامی
بر اولویت «سیاست خارجی» در دولت «اقدام و تحول» پرداخت و نوشت :سیاست
خارجــی ،در صورتــی موفق اســت کــه اقتصــاد را به حرکــت درآورد و درآمد ســرانه
ایرانیان را افزایش دهد .شــرکتهای پیشــران ،موتور محرک تولید داخل و توســعه
تجــارت بینالملل هســتند .بــا تکیه بر توان صنعتــی و قابلیتهای فنی مهندســی،
مســیر تجــارت بینالمللــی را میگشــاییم .اولویت ما کشــورهای همســایه و منطقه
خواهد بود ».او به همراه این مطلب تصاویری از بازدید خود از شــرکتها و صنایع
پیشران از جمله گروه مپنا منتشر کرد.

ســومین بازدیــد ســید ابراهیــم رئیســی در قالــب کمپیــن تبلیغاتیاش در شــهرک
صنعتــی عباسآبــاد تهــران رقــم خــورد .کاندیــدای ســیزدهمین دوره انتخابــات
ریاســت جمهوری و رئیس قوه قضائیه صبح دیروز در جریان این بازدید با اشــاره به
گایهمندی مردم از نظام بانکی کشــور ،گفت :من در قوه قضائیه جلســات پیدرپی
را با مســئوالن بانکی داشــتم و تاشهــای فراوانی برای اصاح وضــع موجود کردم
اما این اقدامات کافی نیســت .باید در سرمنشــأ ،ریشه فساد را بخشکانیم و من برای
انجام این مأموریت بزرگ وارد صحنه شدهام.
رئیسی با بیان اینکه «نیازمند یک خیزش عمومی و اجتماعی برای برپایی ایران
قــوی هســتیم و این خیزش نیاز بــه همپیمانی یک دولت مردمی بــا نیروهای مولد
کشور دارد» ،گفت :متأسفانه سالهاست این نیروها و پیشرانان حقیقی کشور توسط
ساختارهای فسادزا و معیوب ،روز به روز در حال ضعیفتر شدن هستند.
او فعــاالن عرصــه تولیــد را پیشــتازان اقتصاد و ســربازان میدان پیشــرفت کشــور
معرفــی کــرد و افــزود :فقــط قدرت نظامــی امنیتآور نیســت بلکــه تولید برتــر و با
کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی نیز تولید قدرت میکند و امروز قدرت کشــور در
گرو اقتدار در تولید است.
رئیســی در اینبــاره ادامــه داد :اگــر از حوزههای دفاعی کشــور ،ســرریز فناوری در
حوزه صنعت کشــور داشــته باشــیم ،پیشــرفت اتفــاق خواهــد افتاد .مــردم گلهمند
هســتند که چرا کشــوری که تولید موشــک میکند ولی نمیتواند خودروی با کیفیت
در ســطح توقع مردم بســازد این دلیلش این اســت که ســرریز فنــاوری از حوزههای
دفاعی به صنعت کشــور وجود ندارد و ما در دولت ســیزدهم این کار را خواهیم کرد
انشــاءاهلل .نامزد ریاســت جمهوری ســیزدهم با اشــاره به عملکرد دو ساله خود در
قــوه قضائیــه گفت :حرکت ما در قوه قضائیه برای مبارزه با فســاد و حمایت از تولید
گام به گام ،قاطع و مورد به مورد بود .او وعده داد که دولتش دولتی مردمی ،فعال،
چابک و تولیدمحور باشــد که اصاح ســاختارهای درونی خود و حمایت از نیروهای
مولد را به منظور خوداتکایی و استقال عدالت محور ایران پیگیری کند.
به گزارش ایســنا ،روز گذشته مجید متقیفر ســخنگوی جبهه پایداری از حمایت
تشکل متبوعش از سیدابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلح انتخابات خبر داد.
سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم سپاه و از جمله داوطلبان رد صاحیت
شــده انتخابات ریاســت جمهوری هم دیروز به همراه اعضای ستاد انتخاباتیاش با
سید ابراهیم رئیسی دیدار و از آمادگی ستادهایش برای حمایت از رئیسی خبر داد.

به دنبال انتشار توئیتی از عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
درباره «معیشــت مــردم» ،علیرضــا زاکانی دیگــر کاندیدای انتخابات ریاســت
جمهوری در توئیتی دیگر به او پاسخ داد .زاکانی در صفحه توئیتر خود با استفاده
از هشــتک «بانیان وضع موجود» خطاب به همتی نوشــت« :بهبود معیشــت و
رفــاه بــا حرف و توئیت اتفــاق نمیافتد .نتیجه بینش اقتصادی و سیاســتهای
اقتصادی جنابعالی و همفکرانتان طی سالهای گذشته رشد اقتصادی تقریباً
صفر ،کاهش  ۳۵درصدی درآمد ســرانه خانوار ،تــورم  ۵۰درصدی و فاصله ۱۶
برابری درآمد دهکهای باال و پایین بوده اســت ».سخنگوی ستاد زاکانی هم از
کمیسیون تبلیغات انتخابات و دادستان کل کشور خواست که به تخریبها علیه
زاکانی ورود کنند .مالک شریعتی در صفحه توئیتر خود با ابراز امیدواری از اینکه
تیمهای نفوذی ترور شخصیت پیش از اقدام ،شناسایی و دستگیر شوند ،گفت:
«الزم اســت کمیســیون تبلیغات انتخابات و دادســتان کل هم بــه تخریبهای
بی سابقه علیه زاکانی ورود کنند».

شــریعتی همچنیــن در گفتوگویی گفت :عمــده برنامههــای انتخاباتی در
تلویزیــون اســت کــه ایــن برنامهها به جهــت گســتردگی و عمق بخشــی باعث
شناخت مردم میشود ،چراکه برخی از چهرهها آشنا هستند ،اما برخی چهرهها
جدیــد هســتند و میتواننــد نمــادی از گام دوم انقــاب اســامی باشــند و آقای

قاضیزاده هاشمی :میتوانیم تورم را زیر  5درصد برسانیم

مهرعلیزاده :رقیب در پی انتخابات بی رونق است

همتی :آمدهام تا روحانی آخرین رئیس جمهور نباشد

امیــر حســین قاضی زادههاشــمی برنامههای انتخاباتی دیــروز خود را با
واکنش به عبدالناصر همتی دیگر نامزد انتخابات شروع کرد .او پیش از این
معضل بورس را قابل حل دانســته و گفته بود« :ســه روزه میشــود مشــکل
حاد بازار ســرمایه را حل کرد ،به یک دســتور حکومتی از رئیس جمهور نیاز
دارد ».همتــی امــا در واکنش گفتــه بود که بورس مگر مایکروفر اســت که ۳
روزه مشــکلش حل شــود .قاضیزاده هاشمی در پاســخ به همتی در توئیتر
نوشت« :آقای همتی پس از مدتها سکوت در برابر زیان هزاران میلیاردی
مردم ،حل فوری ســه روزه برخی مشــکات حاد بورس را زیر سؤال میبرد.
جناب همتی به خاطر عملکرد فشــل تیــم اقتصادی دولت ،بورس به کوره
ذوب ســرمایههای مردم تبدیل شــده؛ کوره ســوزانی که هیزم آتش آن شما
بودید».
قاضــیزاده هاشــمی دیــروز همچنیــن در گفتوگویــی گفــت :بــه مدت
دو ســال روی کنتــرل تورم کار میکنیــم و میتوانیم تورم را بــه زیر  5درصد
برســانیم .به گزارش ایرنا ،این نامــزد انتخابات افزود :رئیس جمهوری باید
یــک نــگاه  ۳۶۰درجــه به همــه موضوعات داشــته باشــد و امنیت ،مســائل
اجتماعی و فرهنگ را بفهمد و نگاهی خاص برای انجام اصاحات داشــته
باشد .او با بیان اینکه دولت یک جریان فکری و یک طبقه اجتماعی است،
اضافــه کرد :به عنــوان نماینده گام دومیها آمدهام .نســلی از جوانان نوآور
آمدهاند تا یک تفکر دیگر را بر اداره کشور حاکم کنند.
ایــن مــن نیســتم و ما یک جمــع هســتیم .وی تأکید کرد :رشــد قیمتها
طبــق آمــاری که مراکــز آمار بانــک مرکزی میدهــد ۵۰ ،درصد بوده اســت
یعنــی به طور متوســط میانگین قیمتها  ۵۰درصد رشــد کرده اســت .این
رشد  ۵۰درصدی  5درصد میشود.
یعنی رشــد تورم  ۱۰برابر کمتر میشــود اما در سال اول به نصف کاهش
مییابــد و ما در ســال اول رشــد نرخ تــورم را به زیر  ۳۰درصد میرســانیم و
بــه همیــن ترتیب تورم به صــورت تصاعــدی کاهش مییابد تــا تک رقمی
شود .خبرگزاری صدا و سیما هم خبر داده که قسمت اول مستند تبلیغاتی
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی ساعت  ۲۰امروز (دوشنبه) از شبکه یک
سیما پخش میشود.
«مــن فرکانــس را عــوض نمیکنــم» نــام مســتند تبلیغاتــی ایــن نامزد
ریاست جمهوری دوره سیزدهم است.

محســن مهرعلیــزاده ،نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
روز گذشــته در توئیتــی نوشــت :حریــف امکانــات و ابزارهــای قــدرت را در
اختیــار داشــته و اراده ملــت را در تضــاد بــا منافــع خــود میبینــد .رقیــب مــا
تــاش دارد بــا کاهــش مشــارکت مــردم و پیــروزی در انتخاباتــی بــی رونــق کــه
بــه یکپارچــه کــردن قــوا میانجامــد ،منافــع ملــی را فــدای منافــع خــود کنــد.
مهرعلیزاده که علی رغم برعهده داشــتن استانداری اصفهان در دولت یازدهم
بیشــتر به عنوان رئیس ســازمان تربیت بدنی در دولت اصاحات شــناخته میشود
روز گذشته در گفتوگو با رادیو اقتصاد به تبیین دیدگاههای اقتصادیاش پرداخت.
مهرعلیزاده که در روزهای گذشــته دیدگاه اقتصادیاش را تحت عنوان «اقتصاد
اجتماعــی» بــه معنــای تأکید بــر توســعه در عین حمایــت از گروههای آســیبپذیر
جامعــه و جلوگیــری از آســیب دیدن آنها از تبعات توســعه اقتصادی تشــریح کرده
بــود در ایــن گفتوگــو دربــاره بــورس ایــران و تنشهــای یــک ســال گذشــته در این
بازار،گفــت :بورس ،بازار مورد نیازی اســت و میتــوان از این طریق نقدینگی جامعه
را به ســمت توســعه و تولید ،هدایت کرد .امــا نباید از بیرون در بــورس دخالت کرد.
او دخالــت دولت ،شــرکتهای بزرگ دولتی و ســهامداران حقوقــی در بورس را
نقــد کــرد و با بیان اینکه دخالت دولت و تزریق پــول به بورس تنها برای جلوگیری از
ســقوط بورس توجیه دارد ،گفت :مدیریت بورس باید مســتقل و کارشناســی باشــد.
ایــن کاندیــدای ریاســت جمهــوری همچنیــن در گفتوگویــی پیرامــون نحــوه
مطلــوب تعامــل دولتــش بــا اقشــار مختلــف جامعــه گفــت :دوســت دارم جوانان
هفتــهای چهــار تا پنج ســاعت با حضور رســانهها از بنــده انتقاد کننــد تا ضعفهای
خــود را بدانــم و معتقــدم رمــز موفقیــت دولــت مــن در انتقــاد جوانــان اســت.
او در پاســخ به ســؤالی درباره نظارت بر توزیع و قیمت کاالها در کشــور یادآور شد:
اگر تورم کنترل شود و قیمتها چندماه ثابت باشد ،انگیزههای گرانی و احتکار از بین
میرود .اجرای صحیح قانون حمایت از مصرف کننده میتواند مفید باشد .من در
مــورد اروپا مطالعه کردهام آنجا هم قانونی مشــابه قانــون حمایت از مصرفکننده
که در کشــور ما وجود دارد ،تدوین شــده و توســط اتاق بازرگانی کشورها اجرا میشود.
ولی نوع ارتباط دولت با اتاق بازرگانی در اروپا به گونهای است که نمیتوانند تخلف
کند .وی ادامه داد :باید  ۷۰تا  ۸۰درصد از عوامل زمینهساز افزایش قیمتها و انگیزه
احتــکار و تــورم را از بین ببریم و تا تورم را از بین نبریم ،باید همچنان نظارت داشــته
باشیم .امروز با تعدد دستگاههای نظارتی روبهرو هستیم .درحالی که به عقیده من،
یک دستگاه نظارتی و یک قانون ،ولی پاسخگو باید وجود داشته باشد.

عبدالناصــر همتــی هــم به جمع معدود سیاســتمدارانی پیوســت کــه با حضور
در شــبکه اجتماعــی کاب هــاوس در گفتوگــوی بیواســطه بــا کاربــران بــه
پرسشهایشــان پاســخ داد .همتی که در هنگام انجام این گفتوگو هنوز خبری
از احتمال تعیین جایگزین برای ریاستاش در بانک مرکزی منتشر نشده بود،
در اینبــاره گفت :آقای رئیس جمهوری گفتند حضور شــما در انتخابات باعث
ایجاد مشکل در سیاستهای پولی و مالی میشود اگر تصمیم شما برای ادامه
جدی است فرد دیگری را جایگزین کنیم که من گفتم از نظر من مشکلی ایجاد
نمیکنــد ولی شــما صاحــب اختیاریــد .کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری
ســیزدهم بــا بیان ایــن اعتقاد که «یــک رئیس جمهــوری اقتصــاددان میتواند
راهگشــا باشــد و بــا بینــش اقتصــادیاش قدمهای جدی بــردارد» ،گفــت« :به
عنــوان یک اقتصــاددان به اقتصاد دولتی اعتقادی نــدارم بلکه معتقدم دولت
بایــد کاالی عمومی را تهیه کند و در زیرســاختها ســرمایهگذاری کند .بنابراین
طرفــدار کوچــک کردن دولــتام» .همتی با بیــان اینکه رقیــب انتخاباتیاش را
قهر مردم با انتخابات میداند ،در ادامه گفت :یکی از افتخارات من این اســت
که سیاســت ارزپاشی را متوقف کردم .خیلی از افراد فکر میکنند بانک مرکزی،
قیمت ارز را باال برده است اما اصاً اینطور نیست .او فوریترین اقدام دولتش
را اصاح و افزایش قدرت خرید مردم اعام کرد و با بیان اینکه تعامل با شرق
و غرب مهمترین شــعار دولتاش اســت ،افزود :خبرهایی که دارم با مذاکراتی
کــه میشــود احتمالش زیاد اســت کــه این مشــکل حل شــود اما اگــر اتفاقی در
مذاکــرات نیفتــد ،حتمــاً در دولت بنــده این مشــکات حل میشــود .همتی در
ادامه گفت :من بانی وضع موجود نیســتم اما این برداشــت نشــود که منظورم
ایــن اســت که دولــت بانی وضع موجود اســت .او بانــی وضع موجود را کســانی
دانســت که اعام کردند دولت در سایه هستند و تصمیمگیریهایی میکنند .او
یادآور شــد :مگر تصویب کردن  FATFچه بود که ما را معطل کردند .چرا چند
نفر باید تصمیمی بگیرند ما عضو  FATFباشیم یا نه .دیگر دارم خفه میشوم
که این حرفها را میزنم! امیدوارم کسانی که کمک کردند این وضعیت ایجاد
شــود بگذارنــد ما به توســعه اقتصــادی برســیم و مردم جیبشــان پر شــود .او با
بیــان اینکه ،رفــع حصر محصورین با تعامل قابل حل اســت ،گفت :آمدهام که
روحانی آخرین رئیس جمهوری نباشد.
بــه گزارش ایســنا ،روز گذشــته اعام شــد که «ولیاهلل فاطمــی» عضو هیأت
مدیره بانک ملی ،ریاست ستاد انتخاباتی همتی را برعهده گرفته است.

زاکانی هم چهره جدیدی اســت .وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه شانس
پیروزی چهرههای جدید را چطور میبینید ،گفت :چهرههای جدید یک شانس
خوبــی دارنــد و آن اینکه مردم تصویری از آنها در ذهنشــان نیســت و به عنوان
زمین آماده کشــت تلقی میشــوند و نامزدهای جدید فرصت بیشــتری نسبت
به نامزدهای شــناخته شــده دارند ،چهرههای جدید فرصت پدیده شدن دارند
چراکــه درخصوص چهرههــای قدیمی مردم تصمیمگیری کردهاند .شــریعتی
درخصوص شایعات عدم حضور زاکانی تا پایان انتخابات ،با بیان اینکه آنچه که
برای ما مهم است توفیق و پیروزی جریان انقاب است ،اضافه کرد :هر نامزدی
که از جریان انقاب بگوید من قطعاً کنار میروم اشــتباه کرده اســت و حتی اگر
هم بگوید تا آخر در عرصه حضور دارد باز هم اشــتباه اســت ،نامزدهای جریان
انقابی بیش از دو نفر هستند این عقانیت و هوشمندی در تمام دوستان وجود
دارد کــه در روزهــای پایانــی تصمیــم واحدی بگیرنــد که این تصمیــم منجر به
ماندگاری یک نفر یا دو نفر از چهرههای جریان انقاب باشد.
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کشور در آستانه تغییر و خانهتکانی

کاربران ایرانی در توئیتر نقاط ضعف و قوت روحانی را ارزیابی کردند

گروه سیاســی /تا دو هفته پیش منتقدان
بــا تکیــه بــر نتایــج نظرســنجیها ادعــا
میکردنــد محبوبیــت حســن روحانــی
بــه پایینترین میــزان خود رســیده و این
را در ادوار جمهــوری اســالمی ایــران
بی ســابقه میدانســتند .حاال اما شــرایط
سیاســی و اجتماعی و البته صحنهچینی
همین منتقــدان ،کار را به جایی رســانده
کــه ایرانیــان در شــبکههای اجتماعــی از
روحانــی تشــکر و قدردانــی میکننــد و از
بدرقــه باشــکوه او میگویند .ایــن رویداد
عجیب و بزرگ ،جمعه و شــنبه گذشــته
رخ داد کــه طــی آن ،ایرانیــان در شــبکه
اجتماعی توئیتــر ،با هشــتگ «روحانی_
متشــکریم» و «خداحافظی_باشــکوه_
روحانــی» ،از روحانــی قدردانــی کــرده و
بــه او بــدرود گفتند .به گــزارش ایرنا ،این
هشــتگها بــه همــراه هشــتگ «دولــت
روحانــی» بیــش از  ۲۴ســاعت ترنــد یک
توئیتــر فارســی بــود و بیــش از  ۲0هــزار
توئیت با این هشتگها منتشر شد.
 ëچرا تشکر از روحانی؟
آنچــه تعجــب ناظــران و نیــز حیرت
و تمســخر منتقــدان روحانــی را به دنبال
داشــت ،ایــن واقعیت بــود که تــا پیش از
اعالم نتیجه بررســی صالحیتها ،کمتر
روزی بود که شــبکههای اجتماعی عاری
از نقد به روحانی نباشــد .پس چه شد که
آن نقدها و گاه حمالت ،ناگهان به تشکر،
قدردانــی و خداحافظــی باشــکوه تبدیل
شد؟ پاســخ را میتوان در اظهار نظرها و
توئیتهای ایرانیان یافت.
اکثر قریب به اتفاق کسانی که در توئیتر
از روحانــی قدردانــی و بــا او خداحافظــی
کردند ،به خطاهای دو دولت او هم اشاره
کردنــد ،یا ضعفهایی را که خود روحانی
در دوران  ۸ســاله داشــته نیــز یــادآوری
کرده انــد .کاربــران ایرانــی امــا همزمــان
تأکیــد کردند کــه به رغم همــه انتقادها و
همه ضعفهایی که در رئیس جمهوری
یــا دولــت او ســراغ داریــم کــه غیرقابــل
کتمان است ،باز هم نمیتوان از کارهایی
کــه روحانــی و برخــی از اعضــای دولت و
وزرای او بویــژه محمدجــواد ظریــف وزیر
امور خارجه ،محمدجــواد آذری جهرمی
وزیــر ارتباطــات و بیــژن زنگنــه وزیر نفت
کردند ،چشمپوشــی کــرد .اما اینکه مردم
از چه کارهای روحانی و دولت او قدردانی
کردهاند ،واقعیتی است که در توئیتها و
اظهار نظرهای آنان مستتر است.
 ëمروری بر برخی توئیتهــا در قدردانی
از روحانی
نوشــتههای ایرانیــان در شــبکههای

اجتماعــی ،نشــان دهنــده نــگاه عمیــق
و بینــش دقیــق آنــان نســبت به مســائل
سیاســت داخلی و خارجی کشــور اســت،
امــری که به مــا میگویــد ایرانیــان امروز
بــه همــه مســائل ریــز و درشــت کشــور
خــود اشــراف دارنــد و مســائل را نــه از
دریچــه تنگ نظریهــای سیاســی ،بلکه
از زاویــهای تاریخــی و ســاختاری و تــوأم
بــا ســنجش ظرفیتهــای عینی بررســی
میکننــد .به عبــارت دیگــر ،تصویری که
ایرانیــان بــا توئیتهای خــود از دو دولت
روحانــی ارائــه دادهانــد ،از ایــن جهــت
قابــل توجــه اســت کــه آنــان ضعفها و
قوتها به همراه کارشــکنیهای خارجی
و داخلــی را کنــار هــم قرار دادند ،ســپس
دســت بــه نتیجهگیــری زده و براســاس
ایــن ارزیابیهــای چندگانــه ،عملکــرد
دولــت روحانــی را داوری کردهانــد .آنان
نــه روحانی را بــه عرش بردهاند ،نــه او را
یکســره ضعیــف و ناشایســته دانســتند،
بلکه براســاس مســائلی که به آنها اشاره
کردند ،نشان دادند که میدانند در زمین
واقعیتی به نام سیاست ایران ،روحانی و
دولتش تا آنجا که در توان داشــتهاند ،کار
کردهاند و برای تعالی ایران کوشیدهاند.
مرور برخی از این توئیتها ،میتواند
زاویــه نــگاه ایرانیــان بــه مســأله دولت و
حکمرانی در ایران و دستاوردهای دولت
روحانی در این زمینهها را آشــکار کند .به
عنوان مثال ،یکی از کاربران بابت انتخاب
وزیــران کارآمــد از روحانــی تشــکر کــرد و
نوشــت« :به خاطر حضور وزرای اجرایی
و توانمنــدی چون ظریف ،آذری جهرمی
و زنگنه که منشــأ خدمات بزرگی به کشور
شدند ،میگم روحانی متشکریم»
دیگری هم در همین چارچوب ،تأکید
کرد« :تنها به خاطر خدمات دکتر ظریف
بــه کشــور هم کــه شــده میگــم :روحانی
متشــکریم» برخــی بــه عملکــرد دولــت
روحانی در سیاست خارجی و بزرگترین
دســتاورد آن ،یعنی خــروج از ذیل فصل
هفتم منشور ملل متحد با تکیه بر برجام
اشــاره کردنــد و نوشــتند« :آقــای رئیــس
جمهــور بــه خاطر اینکــه کشــور را از ذیل
فصل هفتم منشــور ملل متحد و افتادن
در ورطه جنگی ویرانگر نجات دادی ازت
متشکریم».
دیگــری به ادبیــات ،موضعگیریها و
نــوع بــازی شــخص روحانی در سیاســت
خارجــی اشــاره کــرد و نوشــت« :یکــی از
خوبیهــای دولــت روحانــی این بــود که
وقتــی ترامــپ روانــی غلطــی میکــرد،
نگران ایــن نبودیم که رئیــس جمهور ما

هشدار دادستان تهران به کاندیداها

خبــر دیگر اینکه ،یــک نماینده مجلس بــه همکاران خود در بهارســتان
هشــدار داد که از هم اکنون وارد مســیر وکیل الدوله شدن نشوند.به گزارش
ایســنا ،ســیدکاظم دلخوش در نطق میان دســتور جلســه دیروز خطاب به
نماینــدگان مجلــس گفــت :اصل  ۵۷قانون اساســی ســه قــوه را از یکدیگر
تفکیک کرده اســت و بر اختیارات متفاوت ســه قــوه تأکید میکند ،نماینده
مجلــس در شــرایط فعلی نباید وکیل الدوله باشــد و خــود را به نامزدهای
انتخاباتی آلوده ســازد ،مردم به نمایندگان رأی دادند پس شأن نمایندگی
باید در این عرصه حفظ شود.
ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلس خطــاب بــه نامزدها هم
افــزود :آقایــان باید بــرای خدمتگــزاران انگیــزه ایجــاد کنند ،دســتگاههای
نظارتــی ما متعدد اســت و شــاهد موازی کاری هســتیم ،دولــت آینده باید
دستگاههای نظارتی را سامان ببخشد ،امروز از مدیران کشور جرأت عرض
اندام گرفته شــده اســت ،اگر مدیریت فشل اســت به این دلیل است که آن
جرأت در میان مدیران وجود ندارد ،پیشــتر مشــکل قانونی شــخصی را نزد
معــاون وزیری مطرح کردم که وی در پاســخ مطرح کــرد امضا نکردن من
در این بحث حتی اگر به زندان هم بروم برای من بهتر است تا اینکه امضا
کنم و به زندان بروم.

مالقات الکترونیکی زندانیان با خانوادههاشان
شــنیدیم که ،روابط عمومی و رســانه دادگستری تهران با اعالم این خبر
کــه معاونــت برنامهریــزی و فنــاوری اطالعات دادگســتری تهــران ،اجرای
طــرح مالقــات الکترونیکی زندانیان بــا خانواده آنان را بــا موفقیت به اجرا
رسانده است توضیح داد :این برنامه بهمنظور رفاه حال خانواده زندانیان
از طریــق دادگســتری تهران در مرحله نخســت بهصورت آزمایشــی جهت
بررســی ،امکانســنجی و رفع نواقص احتمالی از طریق ســه دفتر خدمات
الکترونیکی قضایی مســتقر در مرکز ،غرب و جنــوب تهران با زندان تهران
بزرگ با موفقیت انجام گرفت.
در فــاز دوم این طرح امــکان برقراری ارتباط در تمامی زندانهای سراســر
کشور برای خانواده زندانیان در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

رضایت تاجیکستان به عضویت ایران در شانگهای
دســت آخر اینکه ،سفیر تاجیکستان در تهران با بیان اینکه الحاق ایران
به ســازمان همکاریهای شــانگهای بهعنوان عضو اصلی جزو برنامههای
ایــن ســازمان اســت ،گفــت :تصمیمــات ســازمان بایــد بــا رضایــت همــه
کشورهای عضو باشد.
به گزارش ایرنا ،نظامالدین زاهدی دیروز در نشست خبری درباره سازمان
همــکاری شــانگهای اظهــار کــرد :مــن نخســتین فردی بــودم که پیشــنهاد
عضویــت ایران در ســازمان شــانگهای را مطــرح کردم .منتها قبــول قرارها
و تصمیمــات آن بایــد با رضایت همه کشــورها باشــد .ســفیر تاجیکســتان
در تهــران اضافــه کرد :الحاق ایــران بهعنوان عضو اصلی جــزو برنامههای
ســازمان شانگهای است و اگر کشــورهای دیگر آماده پذیرفتن ایران باشند،
تاجیکستان هم رضایت دارد.

روز بعد از انتخابات میتوانیم نتیجه ریاست جمهوری را اعالم کنیم
اخبـــار

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان ابالغ
دســتورالعمل پروتکلهای بهداشتی به
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
و تأکیــد بر رعایت این پروتکلها توســط
همــه نامزدهــا ،دربــاره بحــث ســالمت
مجریــان و ناظــران انتخابــات گفــت:
همه عوامــل اجرایی و نظارتی واکســینه
میشــوند .بــه گــزارش ایرنــا ،جمــال
عرف شــنبه شــب در برنامــه تلویزیونی،
بــا اشــاره بــه وضعیــت کرونــا در کشــور
گفــت :بــا همــکاری قــرارگاه عملیاتــی،
پروتکلهــای تبلیغــات را تهیــه و بــرای
ســتاد ملی ارســال کردیم که یکم خرداد
ایــن پیشــنهادات ،مصــوب و ابالغ شــده
است .این دســتورالعملهای بهداشتی
برای همه هفت نامزد ابالغ شــده است
و همــه نامزدهــا بایــد آن را رعایت کنند
و بــرای نخســتین بــار رعایــت نکــردن
پروتکلهــای بهداشــتی نوعــی تخلــف
محسوب میشــود و مانند بقیه تخلفات
رسیدگی میشود و پیگرد دارد .وی عدم
تجمع در مکانهای مســقف ،استفاده از
مکانهــای روبــاز با  30درصــد ظرفیت،
اســتفاده از ماســک وعــدم برگــزاری
کارناوال را از جمله شرایط فعالیتهای
انتخاباتی عنوان کرد .عرف درباره اعالم
نتایــج غیررســمی و زودتــر از اعــالم آن
توســط وزارت کشــور ،گفت :اعالم نتایج
قبــل از اعــالم رســمی تخلــف اســت و
ســایر منابع مانند منابع آگاه و نیمه آگاه
بــه لحــاظ قانونــی رســمیت نــدارد و اگر
منجر به مشــکل شــود قطعاً یک تخلف
اســت و باید در دادگاه جــواب دهند .وی
افزود :چیزی شــبیه این در اعالم اسامی
نامزدها انجام شــد که ما شکایت کردیم
و گفتیم این خالف قانون اســت و قانون
در ماده  ۶0صراحت دارد شورای نگهبان
اســامی نامزدها را به وزارت کشــور اعالم
میکنــد و وزارت کشــور دو روز وقت دارد

تا اســامی را اعــالن عمومی کنــد .رئیس
ســتاد انتخابات کشــور اظهار کرد :در این
دوره شــاهد بودیم ســاعت  11شب نامه
رسمی شورای نگهبان برای وزارت کشور
آمد درحالی که غروب همان روز ،یکی از
خبرگزاریهــا به نقل از یــک منبع آگاه و
غیــر آگاه این اســامی را اعالم کرد که این
قطعاً تخلف است ما شکایت کردهایم.
معــاون وزیــر کشــور بــا تأکید بــر رعایت
همــه پروتکلهای بهداشــتی در شــعب
رأیگیــری از جملــه مــواد ضــد عفونــی
کننده ،ماسک و فاصله اجتماعی ،گفت:
دغدغــهای نســبت بــه عوامــل اجرایــی
و نظارتــی داشــتهایم کــه بایــد  ۲۴تــا ۷۲
ســاعت در شــعبه بماننــد .بــرای همین
در ســتاد ملــی مصــوب شــد کارگــزاران
انتخابــات هــم در مســیر واکسیناســیون
قــرار بگیرنــد و طــوری برنامهریزی شــد
تــا به واکســن عمومــی وزارت بهداشــت
لطمهای وارد نکند.
وی درباره نگرانی از طوالنی شــدن صف
و اثر انگشــت ،گفت :دیگر اثر انگشــت با
هماهنگی شــورای نگهبــان نداریم و آن
را حــذف کردیــم .معــاون وزیــر کشــور با
بیان اینکه بیش از  ۶ماه روی اپلیکیشــن
شــعبهیاب بحــث شــده اســت ،گفــت:
کمیتــه فنــاوری ســتاد انتخابــات کشــور،
مقدمــات کار را آمــاده کــرده و این کار به

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
محــول شــده اســت .ایــن کار با اســتفاده
از نــرم افزارهــای داخلی در حــال انجام
اســت تا بدون نصب نرم افزاری ،گوشی
خلوتتریــن و نزدیکتریــن شــعبه را
نشــان فرد بدهد .رئیس ســتاد انتخابات
کشــور دربــاره اینکــه تمدیــد ســاعت
رأیگیری تا ســاعت  ۲شــب آیــا در همه
شــهرها انجام میشود یا نه گفت :فرض
ایــن اســت افــراد در مدت زمــان قانونی
یعنی  10ساعت رأی دهند .اما در مناطق
گرمســیر مردم عموماً پس از غروب رأی
میدهنــد ،لــذا این اختیــار به وزیــر داده
شده تا در صورت ضرورت از آن استفاده
کند .وی با اشاره به انتقال تمام تعرفهها
به اســتانها افــزود :بخــش عمــدهای از
دســتگاههای صنــدوق الکترونیک که در
شــوراها اســتفاده خواهد شــد هم ارسال
شــده اســت و بخشــی هــم در حــال بــه
روزرســانی اســت کــه ارســال میشــود و
همچنیــن بخــش عمــدهای از دســتگاه
احراز هویت هم ارسال شده است.
معاون وزیر کشور درباره انتقال تعرفهها
بــه شــعبههای اخــذ رأی ،گفــت :تمــام
تعرفهها به اســتانها انتقال داده شــده ،
مــا موظف هســتیم پیشبینی محتملی
بــرای مرحله دوم داشــته باشــیم ،حتی
اگر انتخابــات به دور دوم نکشــد .بخش
عمــدهای از دســتگاههای صنــدوق
الکترونیک که در شوراها استفاده خواهد
شــد هم ارسال شده اســت و بخشی هم
در حــال بهروزرســانی اســت کــه ارســال
میشــود و همچنین بخش عمــدهای از
دســتگاه احــراز هویت هم ارســال شــده
است.
وی افزود :تأکید وزیر کشــور این اســت تا
 1۵خــرداد همــه اقدامات انجام شــود و
یــک هفته به انتخابــات همه تجهیزات،
تعرفههــا و ســایر لــوازم در اختیــار

فرمانداریها و بخشداریها و دهیاریها
قــرار گرفته باشــد و تنها پلمــب مربوطه
میماند که با توافق با ناظر در شعب باز
میکنند.
جمــال عــرف درباره شــعب ســیار برای
بیمــاران کرونایــی اظهــار کــرد :شــعب
ســیار بــرای بیمــاران کرونایــی صرفــاً بــا
تجهیزات الزم فرستاده میشود .لیست
آخریــن بیمــاران کرونایــی یــک هفته به
انتخابــات از وزارت بهداشــت گرفته و به
همــه فرمانــداران ابالغ میشــود که این
هفتــه در این شــهر ایــن تعــداد آدمها و
با ایــن آدرس در قرنطینــه خانگی و این
تعــداد هم در منــازل هســتند و هر کس
عالقــه مند بــه رأی دادن بــود ،میتواند
با استفاده از این شعب سیار رأی دهد.
 ëاولویــت اول بــرای فــک پلمــب،
انتخاباتریاستجمهوریاست
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور ،اولویــت
نخســت بــرای فــک پلمــب پــس از
رأیگیــری را صندوقهــای انتخابــات
ریاســت جمهوری عنــوان و اظهــار کرد:
ســپس صندوقهــای شــوراها و بعــد
میاندورهایها ،فک پلمب میشود.
وی افــزود :بــا همکاری و تعامل شــورای
نگهبان برای نخستین بار ،ناظر و مجری
برای شــمارش ،اطالعاتش را از دستگاه
احــراز هویــت میگیــرد و صورتجلســه
ایــن اطالعــات وارد دســتگاه میشــود و
اگــر اختالفــی باشــد در خود شــعبه حل
و فصــل میشــود؛اگر مجــری و ناظــر به
توافــق برســند ،نتایــج به ســرعت اعالم
میشود .معاون سیاسی وزیر کشور ادامه
داد :اگــر این فرایند بدون مشــکل انجام
شــود ،ما ســر صبــح میتوانیــم نتایج را
اعالم کنیم اما اگر جایی شــعبه ای دچار
مشکل شــود و در عدد به توافق نرسند و
احتیاج به بازبینی داشــته باشد ،طبیعتاً
اعالم شمارش زمان میبرد.

انتقاد نمایندگان از وعدههای بزرگ نامزدها
چند برابر شدن یارانهها تنها با افزایش قیمت بنزین و برق و گاز
امکانپذیر است
گروه سیاســی| وعدههای انتخاباتــی نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری
اعتــراض نماینــدگان را هــم برانگیخــت .از یارانــه  450هــزار تومانــی تا وام
 500میلیون تومانی و افزایش تولید و اشــتغال یک میلیون ایرانی و ســاخت
مســکن انبوه از جمله وعدههایی بود که با انتقاد نمایندگان مجلس روبه رو
شــد .بخصوص که رهبــر معظم انقالب هم در دیدار ویدیو کنفرانســی اخیر
خود با مجلسیها تأکید کرده بودند که نامزدها شعارها و وعدههایی ندهند
که قابل اجرا نیست.
طــرح ایــن وعدهها دیروز بــه صحن علنــی مجلس هم رســید و علیرضا
ســلیمی و محمدرضا میرتاج الدینی به انتقاد از کاندیداها پرداختند و تأکید
کردند که چنین وعدههایی جز با افزایش قیمت حاملهای انرژی امکانپذیر
نیست.
ســلیمی درباره اینکه برخــی از کاندیداهای ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری وعدههای اقتصادی مانند پرداختهای چندصد میلیونی
بــه زوجهــای جوان و یارانه چنــد صد هزار تومانی میدهنــد ،گفت :حضرت
آقــا توصیه کردند وعدههایی داده شــود که واقعی باشــند کــه با ظرفیتها و
امکانات کشــور منطبق باشــد .نمیدانم دوســتانی که وعــده میدهند حتماً
توجیههایــی دارنــد کــه امیــدوارم باتوجه بــه اتفاقاتی کــه در کشــور میافتد،
واقعی باشد.
او ادامــه داد :آن چیــزی کــه مــا در مجلــس مشــاهده میکنیــم دربــاره
یارانههــا ،در حال حاضر کششــی برای پرداخت چنین مبلغــی وجود ندارد.
اگر منظور دوســتان این اســت کــه یارانههــا را میخواهند براســاس افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،افزایش دهند که به نظر من مصلحت نیست.
ســلیمی بــا بیــان اینکــه نمیدانــم چــرا برخــی از ایــن افــراد وعدههای
خودشان را واکاوی نمیکنند ،گفت :پشت برخی از این صحبتها چیزهایی
خوابیده است ،به طور مثال نمیتوانند به صراحت بیایند بگویند قرار است
قیمت حاملهای انرژی از جمله برق ،گازوئیل ،بنزین ،گاز و آب گران شود.
بــه گــزارش ایلنــا محمد رضــا میرتــاج الدینی هــم در نطق میان دســتور
خــود خطاب بــه نامزدهای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری،
گفــت :وعدههایــی بدهید که امکان تحقق آن وجود داشــته باشــد؛ در رابطه
بــا یارانههــا وعدههایی داده میشــود که باید بــا صراحت و شــفافیت اعالم
کنم تا ملت ما بدانند؛ میزان یارانهها دســت هیچ کس نبوده و از آن دســت
تصمیمهایی است که با وحدت مجلس و دولت تحقق پیدا میکند.
نایب رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس خاطرنشــان
کــرد :همــه کارشناســان میدانند در صورت اصــالح نظام یارانهای و آشــکار
بــودن یارانههــای پنهان ،اصالح قیمــت حاملهای انــرژی و حذف ارز۴۲00
تومانی میزان یارانهها بیش از  10برابر هم میشود اما عدهای فقط یک روی
ســکه را میگویند .همــه حقیقت را با مردم در میــان بگذارید و از وعدههای
پوپولیستی اجتناب کنید.

مجلس

نگرانی عارف از احتمال کاهش مشارکت انتخاباتی
معاون اول دولت اصالحات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :بهعنوان یکی از دلسوزان کشور و ملت ،امروز بیش از هر زمان دیگر
نگــران ایران هســتم .بــه گزارش ایســنا ،محمدرضا عــارف در بخشهایی
از بیانیــهای که در انتقاد به نتیجه بررســی صالحیت کاندیداهای ریاســت
جمهــوری ســیزدهم منتشــر کــرده آورده اســت :در جمهــوری اســالمی
کــه موجودیــت خــود را از رأی ملــت گرفتــه و بنیانگــذار فقیــد آن ،امــام
خمینی(ره) ،میزان را رأی ملت دانســته و ابتنای امور و مشــروعیت نظام
بــر رأی ملــت ،از محکمــات اندیشــه ایشــان اســت ،انتخابات بایــد تجلی
اراده ملت باشــد .وی با اشــاره به واکنشها نسبت به اعالم نتیجه بررسی
صالحیــت کاندیداهــا خاطرنشــان کــرده اســت :مطمئنــاً زمانــی میتوان
انتظــار مشــارکت پرشــور مــردم در انتخابات را داشــت که ســؤاالت ملت
بهعنــوان ولی نعمت حاکمان ،در موضوع بررســی صالحیتها با پاســخ
قانع کننده همراه باشد.
عارف در این بیانیه با هشدار نسبت به احتمال کاهش مشارکت مردم
در انتخابــات تأکید کرده اســت کــه از این موضوع نباید بــا بیتفاوتی عبور
کنیم .این فعال سیاســی اصالحطلب با یادآوری تجربه قریب به  ۴0سال
حضــور در عرصــه مدیریتی کشــور و با تصریح بر اینکــه «بهعنوان یکی از
دلســوزان کشــور و ملت ،امروز بیش از هر زمان دیگر نگران ایران هستم»
ابراز عقیده کرده است که «هرگونه ایجاد محدودیت برای یاران انقالب و
کســانی کــه دل در گرو ایران عزیز دارند» اقدامــی ناصواب و مغایر اهداف
اولیه انقالب اسالمی است.

مســتوجب محکومیــت و زندان و شــالق
خواهد بــود ».یا کاربر دیگــری تأکید کرد:
«در این مدت صغیر و کبیر بهش فحش
دادنــد و کســی رو بــه این جرم بــه زندان
نفرستاد».
یــک ایرانی دیگر هم نوشــت« :وقتی
ازت انتقاد کردیم ،صدامون نلرزید»...

کاربری هم نوشت« :اینکه از روحانی
تشکر میکنم یعنی «همه» عملکردش
مثبت بوده؟ قطعاً نه! اما کارهای مثبت
زیــادی تــوی کارنامــهش داره کــه نادیده
گرفتنشــون یا از تعصب ناشــی میشــه
یــا از بیانصافــی ».یــا دیگــری نوشــته:
«هشتگ روحانی مچکریم و خداحافظی

نمایندگان وکیل الدوله نشوند

عرف :همه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات واکسن کرونا میزنند

نامزدها از خطوط قرمز عبور نکنند
جلســه هماهنگــی ارتقای ســطح عملکــرد دســتگاههای قضایــی و امنیتی در
انتخابــات پیش رو برگزار شــد .به گــزارش روابط عمومی دادســرای عمومی
و انقــالب تهــران ،در ایــن جلســه علــی القاصــی مهر دادســتان تهــران گفت:
پیرامــون جرایم تخلفات انتخابات ضرورت دارد رویکرد پیشــگیری بر مقابله
مورد توجه قرار گیرد ،از اینرو معاونان دادستان و دادستانهای شهرستانها
در مواجهــه بــا جرایــم تخلفات انتخاباتی ســعه صدر الزم را داشــته باشــند و
دقت کنند از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه نامزدهای انتخابات مورد
استفاده قرار نگیرد و نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانیها از خطوط
قرمــز نظــام عبور نکننــد و منافع ملی را بــر مصالح و منافع شــخصی ،حزبی
و جناحــی و گروهــی ترجیــح ندهند و در صــورت عبور از خطــوط قرمز نظام،
وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه ،با آنان
برخــورد خواهد شــد .وی دادســراهای اســتان تهران را مکلف کــرد با افزایش
هماهنگی با دستگاههای ضابط قضایی و رعایت موازین قانونی ضمن تأمین
نظــم و امنیــت فضای انتخاباتی ،با جرایم و تخلفــات احتمالی برخورد کنند.
دادســتان تهران با اشــاره به اهمیت قوه قضائیه بهعنوان یکــی از ارکان نظام
مقــدس جمهوری اســالمی اضافه کرد :این جایگاه که متعلق به نظام اســت
و صیانــت آن بــر ما واجب ،نباید در شــرایط انتخابات پیــش رو ،مورد تعرض
و خدشه واقع شود.

کاری بدتــر از او بکنــه .نجات از مهلکهای
که ترامپ و اشــرار منطقه برای ایرانمان
ســاخته بودنــد ،قطعــاً بــدون عقالنیــت
خاص روحانی ممکن نبود .برای همین،
روحانــی مچکریــم ».در همیــن زمینــه،
کاربــر دیگری نوشــت« :روحانــی ممنون
که هــم داخلی برامون جنگیــدی هم در
عرصــه بینالملــل آبروی ایــران را حفظ
کــردی ».در ایــن راســتا ،کاربــر دیگری به
این دلیل از رئیس جمهوری تشــکر کرده
که با هر شنیدن سخنرانی وی در مجامع
بینالمللــی خجالــت نکشــیده و هیــچ
رئیــس جمهوری با مصائــب روحانی در
دوران ریاست جمهوری روبهرو نبود.
برخیهــا نیــز بــه همزمانــی موانــع
خارجــی ماننــد دولــت ترامــپ و
چالشهــای داخلــی اشــاره داشــتند و
نوشــتند« :دفاع کورکورانــه نمیکنیم؛ تو
فقط بــا بدعهدی جامعــه جهانی درگیر
نبــودی ،دولــت پنهان تا توانســت خنجر
از پشــت زد .بهترین نبــودی اما؛ روحانی
متشکریم».
کاربر دیگری ،شــفاف شــدن بودجه و
اینکه ســند دخــل و خرج کشــور در منظر
و مقابــل دیــدگان ایرانیــان قــرار گرفــت،
از روحانــی قدردانــی کردنــد« :بــه خاطر
شفافیت واقعی بودجه و مشخص شدن
ردیفهــای پنهــان و نجومــی روحانــی
مچکریــم .ایــن رســم اخالقــی در بدرقه
منتخــب واقعــی ملــت ،تاریخنــگاری
مهمی از واقعیت امروز ما برای آیندگان
است ».یا کاربر دیگری شفافیت بودجه را
از دســتاوردهای دولت روحانی دانسته و
تصریح کرد که این دولت آخرین دولتی
بود کــه بودجه را به اطالع مردم رســاند.
برخــی دیگر هــم ،به این واقعیت اشــاره
کردند کــه حتی با فشــارحداکثری دولت
امریکا ،باز هم فعالیتهــای عمرانی در
کشور متوقف نشد ،باوجود این ،منتقدان
دولت این ظرفیت را نداشــتند تا این کار
بزرگ و تاریخی را در رسانه ملی برجسته
کننــد .این کاربر ایــن گونه به این مســأله
اشــاره کــرد« :اگــر پــروژه بید بلنــد خلیج
فــارس در دولت مورد نظر صدا و ســیما
انجام شــده بــود االن با تمام تــوان از آن
یاد میکرد ،اما االن ما صدای بیصدایان
هستیم روحانی مچکریم».
برخــی کاربــران هــم نقدپذیــری و
تحمــل مخالــف را دلیــل قدردانــی از
رئیــس جمهوری دانســتند ،زیــرا به گفته
کاربری «بزودی به شرایط سالهای ۸۸
تا  ۹۲باز خواهیم گشــت و هــر انتقادی از
رئیــس جمهوری ،توهیــن و جرم تلقی و

باشــکوه روحانی ترند اول توئیتر فارســی
شــد کجایند آنانی که گفتنــد مردم از رأی
به روحانی پشیمانند!؟»
 ëبه تحقیر و تمسخر دولتمان نشستیم!
هنــوز هــم در شــبکه اجتماعــی
توئیتــر ،میتــوان هشــتگهای «روحانی
متشــکریم» یــا «خداحافظــی باشــکوه
روحانــی» را جســت و جــو کــرد و دید که
ایرانیــان ،از هــر صنــف و بــا هــر دیــدگاه،
وقتــی در یــک بســتر تاریخــی و مبتنی بر
واقعیتهــای سیاســی و ســاختاری بــه
مســائل نگاه میکننــد ،چگونــه قضاوت
میکننــد .آنــان ضمــن برشــمردن
نقــاط ضعــف مختلــف دولــت ،امــا بــه
دستاوردهای درخشان او اشاره کردند که
برخی از آنها اینجا بازنشــر شــد .باوجود
این ،علی نصری ،تحلیلگر ارشــد مسائل
بینالملل ،از زاویه دیگری مسأله «تشکر
از روحانی» را تحلیل کرد .او دربخشــی از
یادداشــت خود در کانــال تلگرامیاش با
اشــاره به اینکه به ما گفته بودند «هر چه
فریاد دارید بر ســر امریکا بکشــید» اما ما
 اصالحطلب و عدالتخــواه و اصولگرا هــر چــه فریــاد داشــتیم بــر ســر دولتروحانــی کشــیدیم ،اضافــه کــرد« :آنقدر
فریاد بر ســر دولت کشورمان کشیدیم که
دیگر صدایمان برای اعتراض به دشمن
بیگانــه گرفته بود .روزها ،پشــت دولتی را
که یکتنه در برابر قلدران جهان ایستاده
بــود خالــی کردیم و شــبها به تماشــای
ســریالها و مســتندها و برنامههــای طنز
تلویزیونــی از رســانه ملــی ،در تخریــب و
تمسخر و تحقیر دولتمان نشستیم».
نصری با بیان اینکه «آنقدر خسارات
جنگ تمام عیار اقتصــادی خارجی را بر
گردن «سوء مدیریت» روحانی انداختیم
که آمارهای رشــد اقتصادی و نرخ تورم و
بیکاری و اشتغالزایی ،یک ماه قبل و بعد
از خــروج ترامپ از برجــام ،فراموشمان
شــد» ادامــه داد« :آنقــدر چشــمانمان
را بســتیم و گوشهایمــان را گرفتیــم
و واژه «ناکارآمــدی» را ورد زبانمــان
کردیــم کــه ندیدیــم چگونه در شــرایطی
کــه حتی تصــورش بــرای «کارآمد»ترین
و ثروتمندتریــن دولتهــای جهــان
غیر ممکــن بــود ،دولــت روحانــی تحت
«فشــار حداکثــری» و در حیــن پاندمــی
جهانــی ،بــا یــک دســت ســاختارهای
اقتصادی و با دســت دیگر نظام سالمت
کشــور را از فروپاشــی حتمی نگه داشت و
قدم به قدم کشــور را در مســیر بازســازی
بازگرداند ».روحانی متشــکریم .هر چند
کمی دیر ...شاید».

دیگه چه خبر

بهترین نبودی اما؛ روحانی متشکریم

خبر اول اینکه ،جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه گفـــت :امروز کشور
وارد صحنــه یک تغییـــر و خانهتکانی میشــود و انتخابــات  ۲۸خرداد یک
انتخابات سرنوشتساز در کشور است.
بــه گزارش انتخــاب به نقــل از صبح صادق ،حجتاالســالم والمســلمین
حســین طیبیفــر در گردهمایــی تجلیــل از ســـربازان ســتاد نمایندگی ولی
فقیه در ســپاه ،با اشــاره به شــرایط ابتــدای انقالب گفت :عمــق فاجعه در
ســال ابتدایــی جنگ بود که بنــی صدر بهعنوان یک عنصــر نفوذی و خائن
بــه ریاســت جمهوری رســیده بود و با یکســری بــازی با الفاظ مانــع تجهیز
نیروهای مردمی ،ســپاه و ســایرین میشــد و توجیه میکرد که آنها جنگ
بلد نیســتند و تجهیزات را از بیــن میبرند .از طرفی هم در صحنه جنگ با
خیانت میگفت زمین میدهیم زمان میخریم و جالب اینکه بعد از عزل
بنی صدر پیروزیهای ما شروع شد.
وی افــزود :همانطــور کــه یــک تغییــر در دفاع مقــدس و عزل یــک عنصر
نامطلــوب و قرارگیــری فرماندهان جــوان ارتش و ســپاه در رأس مدیریت
جنــگ عامــل مهــم پیروزیهای بعــد از بنیصدر بــود ،ایــن انتخابات هم
میتواند عامل تداوم پیروزیهای انقالب و کشور باشد.
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فاروق الشرع  /وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم :حسین جابری انصاری

آزادشدن خلبان امریکایی
و ناکامی ریگان در فرار از تأثیر آن

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد
جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

ادامه پاورقی خاطرات بولتون را در سایت ایران آنالین ( )ion.irبخوانید.

اشپیگل (آلمان)

حزب ســبز آلمان کــه هماکنون در
این کشــور از جمله احزاب مورد توجه
اســت و رهبر آن بــه صدراعظمی هم
چشم دوخته است ،در صورت رسیدن
بــه ایــن جایگاه ،بیــن قــدرت و اخالق
خواهــد ماند ،زیرا تنها زمانی که مردم
شــروع بــه مطالبــه میکننــد ،میتوان
متوجــه شــد کــه احــزاب تا چــه حد به
ایدهآلهای خود پایبند میمانند.

نیوزویک (امریکا)

اولین نشــانهها از بازگشــایی مشاغل
در حــال بــروز اســت و انتظــار مــیرود
تــا چنــد مــاه دیگــر همه کســانی کــه در
محدودیتهــای کرونایــی بیــکار شــده
بودنــد ،به مشــاغل خــود بازگردند .این
پاندمــی باعــث شــد ،زنــان بــه خاطــر
بیکاری کرونایی حقوقی نداشته باشند و
بهطور متوســط نزدیک به  600هزار دالر
ضرر کنند.

خروش برزیل علیه «ترامپ» کوچک
زهــره صفــاری /دهها هزار نفــر از معترضان
برزیلــی در بزرگتریــن تجمــع اعتراضــی
این کشــور از آغاز بحــران کرونا ،علیــه «ژائر
بولســونارو» به خیابانها آمدند و خواســتار
اســتیضاح و اســتعفای رئیــس جمهــوری
کشورشان شدند .به گزارش «اسکای نیوز»،
تظاهر کننــدگان کــه بــا فراخــوان احــزاب
چپگرای برزیــل ،اتحادیهها و تشــکلهای
دانشــجویی روز شــنبه در  ۱6شــهر بــزرگ
برزیــل بــه خیابانها آمــده بودنــد ،بهدلیل
وضعیــت نابســامان کرونــا در کشورشــان
ماســک بــر صــورت داشــته و در بســیاری از
مناطق فاصله اجتماعی را نیز رعایت کرده
بودنــد .براســاس اعالم رســانههای برزیلی
تجمعــات در اکثــر مناطــق مســالمتآمیز
بــود و تنهــا گــزارش خشــونت و تیرانــدازی
پلیس «رســیف» به تظاهرکننــدگان بود که
مجروحانی بر جای گذاشت.
بنا به اعالم وزارت بهداشــت برزیل ،این
کشــور که بــا  ۱6میلیون مورد ابتــال و بیش از
 460هــزار مــرگ ،دومین آمار ابتــال و مرگ
و میــر در جهــان را به خود اختصــاص داده
است ،بهدلیل سوءمدیریت دولت بولسونارو
در آســتانه بروز موج سوم این بیماری ،تنها
 ۱۹میلیــون نفــر از جمعیــت  2۱0میلیونــی
خــود را واکســینه کــرده اســت .بــه نوشــته
«سیانان»« ،بولســونارو» در ابتدای شیوع
کرونا ،این ویروس را نادیده گرفته و در حالی
کــه «کوویــد »۱۹را یــک «آنفلوانزای ســاده»
عنوان میکرد با خودداری از اعالم قرنطینه

و رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،زمینه ساز
اوج گرفتن این بیماری و مرگ و میر شــمار
زیادی از مردم کشــورش شــد .شــرایطی که
تظاهرکنندگان آن را «قتل عام» بولســونارو
در برزیل توصیف کردند.
وخامت شــرایط بیمــاری در این کشــور،
ســنا را نیــز بــه واکنــش واداشــته اســت و
سناتورهای برزیلی درصدد تصویب تشکیل
کمیته بررسی مدیریت دولت بولسونارو در
بحران کرونا برآمدهاند« .گیلهرم بولوس»،
از ســران احزاب مخالف دولت برزیل نیز به
«یورونیــوز» گفت« :هیچ کــس نمیخواهد
در ایــن شــرایط کرونایی تظاهــرات کند .اما
بولســونارو چارهای برای ما نگذاشــته است.
ما به خیابانها آمدهایم تا از حق زندگیمان
دفــاع کنیم .مــا نمیتوانیم تــا  2022منتظر
بمانیــم تا انتخابــات ما را نجــات دهد .این
آغــاز مبــارزه مــا اســت ».دکتــر «دیمــاس
کوواس» ،رئیس مؤسســه «بوتانتان» برزیل
بــا انتقــاد از ممانعــت «بولســونارو» از ورود
واکســن چینی به کشــورش گفت« :آگوست
سال گذشــته مؤسســه بوتانتان مذاکراتی با
«ســینوواک» چین داشــت و قرار بــود تا ۱00
میلیون دوز واکســن بهصــورت تدریجی و از
ابتدای سپتامبر گذشــته وارد برزیل شود اما
بولســونارو اعالم کرد هرگــز حاضر به خرید
واکســن چینی نیست .در صورتی که اگر این
اتفاق میافتاد ما بهعنوان نخســتین کشــور
واکسیناســیون را آغاز میکردیــم تا هرگز در
این شرایط بحرانی قرار نگیریم».

حمایت 500میلیوندالریپوتینازلوکاشنکو

EPA

خاطرات  453روز
حضور در کاخ سفید

editorial@irannewspaper.ir

گروه جهان /سفر دو روزه «الکساندر لوکاشنکو» به بندر سوچی
و دیدار  5ساعته او با «والدیمیر پوتین» که با ضیافتی در کشتی
تفریحی رئیس جمهوری روسیه در دریای سیاه به پایان رسید،
بــرای او دســتاوردهایی فراتــر از تصورش داشــت .در پایان این
سفر دو روزه و در حالی که بالروس در اوج تحریمهای غرب به
بهانه دستگیری «رومن پروتاسویچ» ،خبرنگار بالروسی ،به سر
میبرد ،روسیه از اعطای وام  500میلیون دالری به مینسک خبر
داد .مبلغــی که در واقع خنثی کننــده طرحهای تحریمی اروپا
علیه این کشــور اســت .به گزارش «فایننشــال تایمز» ،وام 500
میلیون دالری رئیس جمهوری روسیه به همتای بالروسی خود
در حالی است که مسکو  ۹ماه پیش نیز وامی به مبلغ یک و نیم
میلیــارد دالر به مینســک داده بود .این اعطــای وام در واقع به
چالش کشیدن اروپا توسط روسیه و به معنای حمایت بیدریغ
«پوتیــن» از «لوکاشــنکو» ،بهعنــوان قابــل اعتمادتریــن متحد
کرملین اســت .روســیه عالوه بر این وام ،اعالم کرده به جبران
خســارتی که اروپــا با ممنوعیت پرواز هواپیماهای بالروســی بر
فراز اروپا به این کشــور وارد کرده ،قصد دارد بر شمار پروازهای
هواپیماهــای بالروســی در روســیه بیفزایــد .ایــن حمایــت تام
میتواند بر دیدار رئیس جمهوری روســیه با همتای امریکایی
خود که قرار است طی ماه آینده میالدی با هدف حل چالشها
در مناســبات دو کشــور انجام شــود ،تأثیــر بگذارد .بــا این حال
روســیه معتقد اســت ،اقدام او در واقع واکنشــی به اقدام های
اشتباه غرب در تحریم بالروس است .در تحریمهای جدید ،نه
فقط اروپا که امریکا نیز دست به تحریم مینسک زده و  ۹شرکت
بالروسی را تحریم کرده است .از همین رو «دیمیتری پسکوف»
سخنگوی کرملین آشــکارا اعالم کرد ،مسکو با اعطای این وام
قصد جبران خسارت های وارده به بالروس را دارد ،بویژه که نه
فقــط بالروس که همه جهان از تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد
خود رنج میبرند .روســیه همچنین در چند روز اخیر دست به
اقدام های تنبیهی علیه اروپا نیز زده و پرواز حداقل دو شرکت
هواپیمایی اروپایی به روسیه را ممنوع کرده است.

اروپا

رابرت باگ انیلی ســفیر امریکا در دمشق ،کوشید خلبان اسیر را تحویل
گیرد ،اما تالشهای او که چندین روز و هفته طول کشید ناموفق ماند.
این ســفیر از هنگام تقدیم اســتوارنامه خود به رئیسجمهوری اســد در
اواخــر ســال  ،۱۹۸۱برداشــت خوبــی از خود نــزد رئیسجمهــوری باقی
نگذاشــت زیرا در ســخنان خود که به نام رئیسجمهوری ریگان ،هنگام
تقدیــم اســتوارنامه ارائه کرد ،بیادبانه از اســد خواســت اگــر میخواهد
جوالن را آزاد کند ،با دیدار از قدس پا جای پای سادات بگذارد.
رئیسجمهــوری اســد در تعطیــالت آغاز ســال نو میــالدی (- ۱۹۸۴
 )۱۹۸۳از فرســتادگانی از دموکراتهــای مخالــف [دولت ریــگان] را که
آفریقایــی االصــل بــوده و در شــکل و مضمــون سیاسیشــان ،باب طبع
ریگان نبودند ،به حضور پذیرفت.
جسی جکسون کشیش دموکرات و رهبر جنبش حقوق مدنی امریکا
در رأس ایــن هیــأت بــود و یــک هیــأت بــزرگ امریکایــی او را همراهی
میکــرد که لویس فراخــان رهبر جماعت امت اســالم در امریکا یکی از
آنها بود.
رئیسجمهوری اســد در مراسم تســلیم گودمن خلبان امریکایی به
کشیش جانسون و همراهانش ،با گشاده دلی و سرمستانه ،بیش از یک
پیــام از طریق این هیــأت برای ایاالت متحده و رئیسجمهوری ریگان و
افکارعمومــی امریکا و امریکاییهای آفریقایی اعم از مســلمان و بویژه
مسیحی ارسال کرد که نقش حاشیهای قبلی آنها ،اینک بروز یافته بود.
رئیسجمهــوری ریگان طبیعتاً نتوانســت بازتابهای ایــن پیامها و
تصاویــر را کــه شــبکههای تلویزیونی جهان پخش میکــرد به حال خود
رهــا کنــد تا تأثیر خــود را بگذارد و بیآنکــه تصویر او در میان آن باشــد،
منتشــر شــود .پس با فوریت از خلبان گودمن و کشــیش جاکســون که از
دمشق آمده بودند ،در کاخ سفید استقبال کرد.
همــه اینهــا مصــادف بــا جشــنهای آغــاز ســال نو میــالدی بــود که
رئیسجمهوری ریگان آن را تا دوم ژانویه  ۱۹۸۴تمدید کرد.

پاورقـی

 71روایتگمشده

دور نـما

خاطرات یک دیپلمات

پاندمــی کرونــا نشــان داد چقــدر
از شــغلهای خــود متنفریــم .آنها
طبق عرف عادت داشــتند ،ســاعات
زیــادی را در محــل کار بگذراننــد اما
پاندمــی آنهــا را خانهنشــین کرد تا
متوجه شــوند ،میتوان از راه دور نیز
کســب درآمد کرد .اکنون جهان این
شــانس را دارد کــه در نــوع مشــاغل
تغییراتی ایجاد کند.
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این در حالی اســت که اوضاع نابسامان
بهداشــتی و درمانــی در برزیــل ،رکــود
اقتصادی ،ابطال پروندههای فســاد رئیس
جمهــوری ســابق ایــن کشــور و شکســت
«دونالد ترامپ» حامی بزرگ «بولسونارو»
در امریــکا از جملــه عواملــی اســت کــه
میتواند رئیس جمهوری برزیل را به پرتگاه
ســقوط نزدیک کند .گرچه «بولســونارو» که
دو هفتــه قبل بــا فراخوانــی طرفدارانش را
بــه خیابانها کشــاند و بــا رژه موتورســواران
بــرای مخالفانش کری خواند و محبوبیتش
را بــه رخ آنهــا کشــید ،اعتقــادی بــه ایــن
موضــوع نــدارد اما بــه گــزارش «الجزیره»،
واقعیــت ایــن اســت کــه نظرســنجیهای
اخیر در این کشور نشان میدهد  45درصد
برزیلیهــا« ،بولســونارو» را سیاســتمداری
بــد و فاجعــه بــار میداننــد که بدون شــک

مقهــور محبوبیــت «لوییس ایناســیو لوال دا
ســیلوا» رئیس جمهوری ســابق این کشــور
در انتخابات  2022خواهد شــد .گرچه هنوز
«لوال» ،رئیس جمهوری ســالهای  200۳تا
 20۱۱برزیــل ،تصمیم بــه کاندیداتوری اش
را رســماً اعالم نکرده اســت اما شیوع کرونا
و ســوءمدیریت بولســونارو در ایــن بحــران
او را روی کاغــذ پیــروز میــدان مبــارزه کرده
اســت .بــه نوشــته ایرنــا بــه نقــل از رویترز،
پیشتــر نیز نمایندگان  ۹حــزب مخالف در
برزیل خواســتار نشست مجازی فوری برای
یکپارچهسازی درخواســتها و طرح آن در
مجلس نمایندگان برای اســتیضاح رئیس
جمهوری شدند .بنابراین با  ۱05درخواست
اســتیضاح فعلــی میتــوان حتــی انتظــار
داشــت که «بولسونارو» شکســت را زودتر از
انتخابات تجربه کند.
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واکسیناسیون راه عبور از بحران کرونا

گزارش «ایران» از پاســخهای علمی متخصصان حوزه ویروسشناسی به انتشــار خبر «مرگ بر اثر تزریق واکسن کرونا»

فریباخاناحمدی
خبرنگار

سجادصفری/ایران

کســی حرفــی را زده اســت توجه نمیکنیم،
بلکهبهاینکهچهحرفیزدهشدهاستتوجه
میکنیم .بدیهی است اگر کسی که حرفی را
میزند از پیشــینه علمی قویتری برخوردار
باشــد ،احتمال اینکه حرفش درســت باشد
بیشتر است ،ولی بهطورکلی مجالت علمی
بــه صرف اینکه چه کســی این حــرف را زده
چــاپ نمیکنند ،بلکه هر مقاله بــه داورانی
ارجاع میشــود که به فرایند و روش تحقیق
و اســتداللهای نویســنده نگاه میکنند ،اگر
صحــت روش تحقیــق و یافتههــا از ســوی
هیأت داوران مجله تأیید شد آنوقت مقاله
علمی منتشــر میشــود .برای همین نیز در
ادبیــات علمــی و آکادمیک ســراغ مجالت
علمی/پژوهشی که اصطالحاً در آنها «مرور
همتایان» صــورت میپذیرد میرویــم و در
دنیایعلمبهچنینمقاالتیاستنادمیکنند.
یونســیان با تأکید بر اینکه باید به فرایند
تولید یافته علمی توجه کنیم ،میافزاید :با
عرض پوزش از مدیا و رسانههای اجتماعی؛
اخبار منتشــر شــده در شــبکههای خبــری و
روزنامههــا بهعنــوان مســتندات علمــی در
نظــر گرفته نمیشــود چرا که الزامــاً مراحل
گفتــه شــده در ایــن مســیر طــی نمیشــود.
ممکن است دانشــمندی نتایج مطالعات
علمــیاش را در شــبکههای خبــری نیــز
منتشــر کند اما نمیتوان به آن اســتناد کرد.
بلکــه زمانی میتــوان به این دســت خبرها
اســتناد کرد که گــزارش آنهــا قبــالً در مقاله
علمی پژوهشــی منتشر شــود و مورد داوری
قرار بگیــرد .تازه همه دســتاوردهای علمی
مناســب مخاطبان عام نیستند و بسیاری از
«فرضیات»فقطبرایبحثهایعلمیبین

خود دانشمندان مناسب هستند و تا زمانی
که صحت آنها با اصول و قواعد علمی که در
اینخصوصوجودداردتأییدنشود،ماهیت
کاربردیپیدانکردهوبرایاستفادهمخاطبان
عاممفیدنخواهندبود.
از منظر این استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهــران نکته بعدی کــه خیلی مهم اســت؛
این اســت که همزمانی دو واقعه به معنای
اینکــه علــت و معلــول هم هســتند در نظر
گرفته نمیشود .برای مثال همه آنهایی که
ســرطان گرفتند قطعاً قبــل ازآن یک وعده
غذا خوردهاند .آیا میتوان گفت غذا خوردن
باعــث ســرطان میشــود؟ طبیعتــاً پاســخ
منفی اســت .سالیانه نسبتی از جمعیت به
علتهای مختلف فوت میکنند .در کشــور
مابراساسسرشمارینفوسومسکنسال
 95بهطور متوســط از هــر هزار نفــر از مردم
کشور ،ســاالنه حدود  5نفر به علل مختلف
فوتمیکنند.درزبانعلمیبهاینشاخص
«میــزان مرگ خــام» میگوییــم .به عبارت
دیگــر ،انتظار داریــم از یک میلیــون نفر ،در
طول یکسال حدود  ۵هزار نفر بدون اینکه
آن را بــه یک علــت بیرونی خــاص و جدید
منتســب کنیم ،فوت کنند و اگــر تغییری در
مرگ مورد انتظار یعنــی  ۵در هزار (یا 5000
در یــک میلون نفــر) رخ دهد ،قابل بررســی
است.بهعبارتدیگر،اگرطییکماهپساز
واکسن زدن یک میلیون نفر ،حدود  ۴00نفر
فوت کنند ،این تعداد معادل همان نفراتی
اســت که پیشتــر نیز به ســایر دالیــل فوت
میکردهاند (تقســیم  ۵000بر  12ماه ســال)
و اگر نســبت بیش از این باشد میتوان آن را
احتماالً به فرایند واکسیناســیون نسبت داد.

عضو شورای شهر تهران اعالم کرد

جبران بخشی از «نامناسب سازی»
 200ساله پایتخت در سه سال
«تهران ،شــهری برای همه» ،شــعاری که از
همانابتدایرویکارآمدنمدیریتشهری
در رأس اهــداف و برنامههــای شــهرداری و
شــورای شــهر بود .بــا این حال درعمــل ،اگر
بخواهیــم نگاهــی بیطــرف و عادالنــه بــه
تهران داشته باشیم ،پایتخت همان شهری
نیست که باید برای «همه» باشد .چرا که در
زندگیواقعیشهرنشینیما،نابسامانبودن
فضاهای شهری و عدمانطباق آنها با نیازها
و خواستههای آحاد شهروندان ،موجب انزوا
و طرد بخشی از اقشار آسیب پذیر پایتخت از
جمعها و برنامههای مختلــف و در مقابل،
محــروم شــدن جامعــه از توانمندیهــا و
استعداد این افراد در تصمیم گیریها شده
اســت .سالهاســت موضوع مناسبسازی
معابر وساختمانهای شــهری از مطالبات
بحق معلوالن و جانبازان و ســالمندان بوده
اســت امــا اولیــن طــرح ســاماندهی جــدی
فضاهای شــهری در ســال  1384در شورای
شــهر تهران تصویب شــد .بررســیها نشان
میدهــد در طــول بیش از یک دهه گذشــته
اقــدام مؤثر و خاصــی در این حــوزه صورت
نگرفتــه اســت .در حقیقــت کاســتیهای
مدیریــت گذشــته از جملــه عدم برگــزاری
جلســات ســتاد بهصورت منظم ،ابهــام در
نحــوه هزینه کــرد بودجه مناسبســازی و...
باعث شــده بود تا در سال  139۶و آغاز عمر
شــورای پنجم ،از نظر میزان پیشرفت ایجاد
فضاهای شهری ایمن و مناسب در مراحل
ابتدایی کار قرار داشته باشد .زهرا نژادبهرام،
نماینــده شــورای شــهر تهــران در کمیتــه
مناسبسازی در تشریح شــرایط این دوران
میگویــد :واقعاً وضعیت عجیبــی بود،ما با
وضعیتی آشــفته روبهرو بودیــم که عمالً در
آن هیــچ کار مثبتــی انجام نشــده بود .حتی
جلســات این کمیته نیز تقریباً یکسال بود
که تشکیل نمیشد ،بنابراین اولین کاری که
کردیم ملزم کردن مدیران شــهرداری برای

برگزاریمنظمجلساتکمیتهمناسبسازی
بود.
 ëفقداناستانداردسازیبرایاجرایمناسب
سازی
نژادبهرام با بیان اینکه استاندارد خاصی
برای اجرای مناسبســازی وجود نداشــت،
میگوید :البته یکسری شاخصهایی وجود
داشت که به تصویب شورایعالی شهرسازی
هم رسیده بود ولی ،به نظر میرسید که این
استانداردهابایدجزئیتروفنیترشود.
همینامردرنهایتباعثشدتابهگفته
وی اوالً کارگروههایــی بــا حضــور نمایندگان
جامعــه معلــوالن تشــکیل و ثانیاً یکســری
اســتاندارد جدید مناسبســازی نیز تدوین
شــود .نژادبهــرام همچنین از خأل آموزشــی
مدیــران در بخــش مناسبســازی بهعنوان
یکی دیگر از مشکالت پیش روی این کمیته
در آن روزهــا یــاد کــرده و میگویــد :حــس
میکردیــم کــه بایــد پیمانــکاران و کارکنــان
شــهرداری و حتــی مــردم بــا آموزشهــای
درســت ،نســبت به موضوع مناسبســازی
حســاس شــوند .مثالً تــا آن زمان براســاس
مصوبــات موجود در مورد مناســب ســازی،
مالــکان و پیمانــکاران ملــزم بودنــد رمپ و
باالبر برای معلــوالن و افراد کم توان نصب
کننــد ولــی ،در عمل بعــد از اینکه پایــان کار
میگرفتندباالبرهاراجمعوآنفضاراتبدیل
به گلخانــه یا فضاهایی برای نصــب راه پله
میکردند .در ابتدای کار در عمل بســیاری از
پیمانــکاران حتی نمیدانســتند چطور باید
اصــول مناسبســازی را در پــروژه هایشــان
اجرایی کنند .باوجــود این ،با تالش اعضای
کمیتــه مناسبســازی در همان ســال اول -
سال -1396دو ساختمان و دو بوستان و یک
معبرمناسبسازیشد.
 ëتشکیلکمیتههایمناسبسازیدرسطح
مناطق
نژادبهرام با اشــاره به برخی اقدامات در

طول این سه ســال ادامه میدهد« :تشکیل
کمیتههای مناسبسازی در سطح مناطق
بــا حضــور نماینــدگان جامعه معلــوالن»،
«آموزشپیمانکارانباضوابطمناسبسازی
درحینانجامپروژههایعمرانیوراهنمایی
راننــدگان خطــوط حملونقــل عمومی در
سطح شــهر برای نحوه مواجهه با مسافران
معلــول»« ،ممانعــت از افتتــاح پروژههای
عمرانــی فاقــد اســتانداردهای الزم از منظر
مناســب ســازی» و «پیگیری تهیه و انتشــار
نقشه راهنمای مکانهای مناسبسازی در
ســایت تهران مــن» از جمله ایــن اقدامات
اســت .در ســال 1397و در ادامــه این مســیر
بهصورتپایلوتمناسبسازییکبوستان،
دو ســاختمان متعلق بــه شــهرداری و یک
محور شــهری بــه ازای هر یــک از مناطق22
گانــه (مجموعــاً  88پــروژه) در دســتور کار
کمیتههایمناسبسازیمناطققرارگرفت.
ولــی شــاید ارزشــمندترین اقــدام اعضــای
کمیته مناسب ســازی ،تالش برای افزایش
بودجه مناسبســازی معابر ،بوستانها و...
بود .در این راســتا در فرایند تصویب بودجه
1398شهرداری تهران در قالب تبصره 38
با مســاعدت اعضای شــورای پنجم بودجه
حوزه مناسبســازی نسبت به ســال 1397
ســه برابر شد .ســال  98به دنبال همین امر
و در همــان ســال ،بــا توجــه به افزایش ســه
برابــری بودجه بــه ازای هر منطقــه  8پروژه
تعریفشد(2بوستان2-محورو۴ساختمان
و مجموعــاً  18۶پــروژه) .خوشــبختانه ایــن
رویــه و رونــد افزایش بودجه در ســال  99نیز
ادامه یافته و بودجه مناسبســازی جهشی
بینظیــر را تجربــه کرد .عضو هیأت رئیســه
شــورا در تشــریح بخــش بودجــهای کمیتــه
مناسبسازی میگوید :به بیانی با عزمی که

اعضای شورا برای حمایت از مناسبسازی
داشــتند نسبت به ســال  ،98جهشی قریب
به  6برابری را پیدا کرد و از رقم  71/6میلیارد
در سال  98به  414میلیارد تومان در سال 99
ارتقاپیداکرد.
همینافزایشبودجهانگیزهایشدبرای
اینکهمناسبسازیواصالحمسیرهایپیاده
رو ،فضاهــای ورزشــی ،فضاهــای فرهنگی و
هنری،سراهایمحله،پایانههاوایستگاههای
حملونقــل عمومــی ،بوســتانها و فضای
ســبز ،ســاختمانهای اداری تحــت تملــک
شــهرداری تهــران و ...از جملــه اصلیترین
پروژههایی باشــند که با اعتبارات مشخصی
در مناسبسازی سال 99شروع شوند.
 ëتدویــن برنامــه جامــع مناســب ســازی
فضاهایشهری
نژادبهــرام اقدامــات صــورت گرفتــه در
حــوزه مناسبســازی در ســه ســال گذشــته
را بــه دو بخــش مصوبــات و بخشهــای
نظارتی و بخشهای اجرایی تقســیمبندی
کــرده و میگویــد :در بخــش مصوبــات و
نظــارت ســتادی ،ابــالغ شــیوه نامــه و چک
لیســتهای نظارتــی مناســب ســازی ،درج
آیتم مناسبســازی در چک لیست تحویل
موقــت پروژههــای عمرانــی ،اخــذ تأییدیــه
اســتاندارد ســازمان اســتاندارد ایــران بــرای
ضوابــط طراحــی و اجــرای مناسبســازی
ساختمانها و فضاهای عمومی برای افراد
دارای معلولیــت و تــالش بــرای بارگــذاری
اماکــن مناسبســازی شــده در ســامانه
اطالعــات مکانی و ارائه اطالعــات در قالب
اپلیکیشــن رایــا (درج اطالعــات مربــوط به
ایســتگاههای متــرو ،بیآرتی و بوســتانها)،
تدوینبرنامهجامعمناسبسازیفضاهای
شهری (رصد وضعیت موجود پیادهروها در

به عبارتی ،چنانچه در یک ماه 400نفر ازیک
میلیوننفرفوتکنندآیامیتوانیمادعاکنیم
مرگشان به این خاطر بود که واکسن زدهاند؟
خیر ،بلکه بایــد بگوییم براســاس آمارهای
قبلــی ،ایــن تعداد مــرگ مورد انتظــار بوده
است .لطفاًتوجه داشته باشید که ما در ابتدا،
اصطالح «عوارض متعاقب واکسیناســیون
داریم» نه عوارض منتسب به واکسن .یعنی
اگــر از آن یک میلیون نفر به جــای  400نفر؛
 800نفر فوت کنند آنوقت میتوان 400نفر
اضافی را به واکسن نسبت داد.
 ëادعــای علمی براســاس شــواهد قضاوت
میشود،نهگوینده!
یونسیان تأکید میکند :وزارت بهداشت
در کمیتههایــی کــه دارد عــوارض شــدید
واکسنها را بررســی میکند .بنابراین مردم
وقتــی چنین اخباری را میشــنوند که فردی
پــس از تزریــق واکســن فــوت کــرد دچــار
اضطرابنشوندچونتازمانیکهارتباطبروز
این عوارض با واکسن زدن از نظر تخصصی
و یا آماری بررســی نشود ،ارتباطی به تزریق
واکسنندارند.
وی میگویــد :اگــر واکســنهای کرونــا
عــوارض قابــل انتســابی مــازاد براســاس
آنچــه انتظار میرفــت میداشــتند ،قاعدتاً
هیــچ دولــت و حکومتــی حاضــر نمیشــد
شهروندانشرابهکاممرگبفرستد.اگردکتر
لوک حرف مستندی زده باید مستنداتش را
بیان میکرد .اینکه دانشــمندی راجع به دو
سال بعد اظهار نظر کند ،این ادعا صرفاًیک
فرضیه است و آن را نباید بهعنوان یک یافته
علمیقلمدادکرد.البتهمیتوانفرضیاتیرا
مبتنیبریافتههایعلمیبیانکرد،ویاحتی

معابر باالی  12متــر و بزرگراهی /تهیه مدل
نــرم افــزاری اولویتبنــدی معابــر از طریق
شاخصهایی چون حجم تردد ،کانونهای
جذب سفر ،سلسله مراتب شبکه سواره رو،
مکان و فضاهای مورد اســتفاده گروه هدف
و برنامهریــزی و طراحــی شــبکه همپیونــد
مناسب اقشــار خاص شهر تهران) بهعنوان
بخشــی از اصلیتریــن اقدامــات ایــن حوزه
اشارهکرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حــوزه اجرایی
به نظر میرسد لیســت اقدامات شهرداری
طویلتر بوده باشد ،میگوید :خرید و تجهیز
مبلمان شــهری توانیابــان بــرای پارکهای
مناسبســازی شــده ،رفــع دســتکهای یو
شــکل در معابــر و ورودیهــای بوســتانها،
راهانــدازی کمپیــن اســنپی «بــا شــما در
حرکتیم» بــا کد تخفیف  20درصــدی برای
استفاده کاربران معلول در سفرهای اسنپ،
خدماترسانیبهجانبازانومعلوالنتوسط
ســامانه جانبــازان و معلوالن شــرکت واحد
اتوبوســرانی ،بهسازی و مناسبســازی 500
کیلومتر از پیادهروهای شهر تهران به همراه
بوســتانها ،ســاختمان و اماکــن متعلق به
شــهرداری در آن محــور از جمله مهمترین
اقداماتبود.

بدون اتکا بر یافتههای علمی نیز فرضیاتی
ارائــه کــرد ،ولی چنین صحبتهایــی صرفاً
در حــد فرضیــات یا حــدس و گمان اســت.
پروفسور مونتنیه دانشمند بزرگی است و در
واقع ایشان کاشــف ویروس اچآیوی بودند
ولــی همانگونــه کــه پیشتــر عرض کــردم،
ادعاهای علمی با استناد بر شواهد قضاوت
میشوندنهگویندهآنها.
یونســیان در پاســخ بــه این ســؤال که آیا
اساساًفرضیهمرگبراثرتزریقواکسنکرونا
بعد از دو سال از زبان پروفسور فرانسوی بیان
شده است یا خیر؟ میگوید :ایشان نگفتهاند
کسانی که واکسن کرونا میزنند دو سال بعد
فوت میکنند بلکه فرضیهای را مطرح کرده
کــه در مورد ویروس «دنگی» صادق اســت.
ویروسبیماریدنگیچندینسروتایپدارد
وچنانچهفردیعلیهیکیازاینسروتایپها
واکســینه شــود و آنتیبادیهایــی کــه فقــط
خاصیتچسبندگیبهاینسروتایپرادارند
ولی اصطالحاً خنثی کننده نیســتند در بدن
وی ایجاد شــود ،چنانچه آلودگی با ویروسی
از ســروتایپ دیگــر این بیمــاری وارد بدنش
شــود ،نه تنها مصونیت در بدن وی نســبت
بــه این ســروتایپ جدیــد ایجاد نمیشــود،
بلکــه ممکن اســت بیماری شــدیدتری نیز
پیــدا کند .ابتــدا این فرضیه در مورد واکســن
کرونا نیــز مورد توجه دانشــمندان بوده ولی
در مــورد آن صــدق نمیکنــد زیــرا ایــن دو
ویروس تفاوتهای زیادی با هم دارند .نکته
جالبتر اینکه اساســاً ایشــان چنــن ادعایی
دال بر مرگ افراد واکسینه متعاقب واکسن
زدن نکردهاند! در نوشــتار ایشان اشاره شده
که« :واکســن زدن میتواند فرایند جهش را
تسریعکند»و«پدیده ADEمنجربهبیماری
شدیدتریمیشود».
به گفته این اپیدمیولوژیســت؛ همیشــه
آخرین خبرها الزماًدقیقترین و بهترینشان
نیســت .در مورد بســیاری از بیماریها هنوز
هم بــه نتایــج پژوهشهــای ســالها پیش
استناد میشود هر چند در ادبیات آکادمیک
تمایــل بر این اســت اخبــار جدیــد را دنبال
کنیم ،اما همانگونه که پیشتر گفتم ،گفت
و شــنودهای جدید دانشــمندان تا زمانی که
مورد تأیید علمی قرار نگرفته باشــد ،ارزش
کاربردی ندارد و مردم نباید به عنوان وقایع
بــه آنها اســتناد کننــد .در خاتمــه باید توجه
داشتکهعلیرغمتحقیقاتارزشمندیکه
ایندانشمنددرخصوصبیماریایدزانجام
داده ،در حــال حاضر از جایــگاه ویژهای بین
دانشمندانبرخوردارنمیباشد.

 ëانتخاب مشــاوران معلول بــرای معاونان
شهرداریتهران
ســتاد مناسبســازی فضاهــای شــهری
در طــول مــدت فعالیتهــای اخیــر خــود
بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی را
تدوین و ابالغ کرده که در نوع خود بیسابقه
اســت .مصوباتی که نماینده شــورا در کمیته
مناسبســازی با اشــاره بــه تعــدادی از آنها
میگوید :بخشــنامه ممنوعیت افتتاح کلیه
پروژههای عمرانی شــهرداری تهــران بدون
رعایــت ضوابــط مناسبســازی از ســوی
شــهردار تهــران ،تدویــن و ابــالغ شــیوه نامه
و چــک لیســتهای نظارتی مناسبســازی
ســاختمانها ،بوســتانها و معابــر ،برگزاری
دورههــای آموزشــی ضوابط مناسبســازی
بــرای معلــوالن و مدیــران و کارشناســان
شــهرداری ،مکاتبــه و ارســال ضوابــط،
معرفــی نماینــده و پیگیری مناسبســازی
ساختمانهایاداریوتجمعیشهرتهرانبا
وزارتخانههاوسازمانهایمستقل،هماهنگی
با ســازمان نظام مهندســی بــرای بارگذاری
شیوهنامههاوچکلیستهایمناسبسازی
درپرتالسازمان،گنجاندنآیتمهایکنترلی
جهــت ضوابــط مناسبســازی در مراحــل
ســفت کاری ،نــازک کاری و پایــان در فراینــد

عضوکمیتهعلمیستادملیمقابلهباکرونا

نقش افراد جامعه در کنترل بیماری کرونا بسیار مهم و غیرقابل انکار است .خیلی
از کشــورهای جهان با حفظ مســئولیت اجتماعی شامل فاصلهگذاری اجتماعی،
شست وشوی دست ،استفاده از ماسک ،عدم شرکت در مجامع و حذف سفرهای
غیرضروری توانستند بیماری را به مرحله کنترل برسانند .پس از آن خوشبختانه
با ســاخت واکســن و تمهیداتی که در کشــورهای مختلف دنیا برای تأمین واکسن
صورت گرفت مشــاهده میکنیم که بسیاری از کشــورها مانند انگلستان ،امریکا و
کشورهای اروپای غربی در حال خداحافظی با کرونا و مشکالت ناشی از آن هستند.
اما در کشور ما بهدلیل تحریمهای شدید و منابع مالی کم مجبور هستیم بیش از
واکسن خارجی به واکسن تولید داخلی تکیه کنیم .متأسفانه تاکنون واکسن داخلی
آماده نشــده تا بــه وفور در اختیار مردم قرار بگیرد .از ایــنرو برای حفاظت از جان
اقشار مختلف جامعه باید اولویتهای تزریق واکسن رعایت شود .از سوی دیگر تا
زمانی که 70درصد جمعیت کشور ،آنتی بادی محافظتکننده علیه بیماری کرونا
را در خون خود نداشته باشند همچنان در خطر ابتال به بیماری و عوارض نامطلوب
آن هستیم .از اینرو به هیچ وجه نباید در رعایت پروتکلها سهلانگاری شود.
در حقیقت به نظر میرسد در شرایط فعلی رعایت پروتکلها که در جهان بر آن
تأکید شده است میتواند نجاتدهنده حیات مردم کشور ما باشد .باید تأکید کنم
هرچند پیک چهارم بیماری رو به افول میرود و درحال گذر از آن هســتیم اما اگر
مسئولیتپذیری آحاد جامعه در حد اعال نباشد ممکن است با پیک پنجم ،ششم
و حتی هفتم و هشــتم هم مواجه شــویم .از آن بدتر اینکه ممکن اســت در آینده
نزدیک با شــیوع سوشه هندی که گونه جهش یافته ویروس کووید 19است مواجه
شویم .یعنی وضعیتی به مراتب سختتر و ناگوارتر از وضعیتی که در مواجهه با
کرونای انگلیسی تجربه کردیم .در هنگام شیوع بیماری کرونای انگلیسی کل کشور
در مــدت زمان  4هفته درگیر شــد و بــا افزایش ناگهانی تعداد مبتالیــان و مرگ و
میر ناشــی از این بیماری روبهرو شدیم .متأســفانه در حال حاضر با وجود کاهش
مبتالیــان و مــرگ و میر هنــوز هم گونه غالب بیماری در کشــور کرونای انگلیســی
اســت .بهتر اســت به یاد داشته باشــیم که کرونای هندی به مراتب سهمگینتر از
نوع انگلیسی ویروس است .از اینرو برای حفاظت از جان خود و اطرافیانمان باید
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و حذف سفرهای غیرضروری را در اولویت زندگی
خود قرار دهیم و از هرگونه سهلانگاری دراین زمینه خودداری کنیم.
البته مسئوالن و دولتمردان نیز باید با4تأمین واکسن و حتی اختصاص برخی از
نفراطمینان خاطر
هزاراین
مردم
مشترکتهیه
غیرضروری برای
سرگردان و
واکسن،بهبه24
ایران و کوبا
تزریق واکسن
بودجههای آغاز
وزارت
به برکت از
نیستند.ایران
اورژانسی واکسن کوو
درخواست مصرف
بهداشتهمه اقشار جامعه و
من اگر
اعتقاد
بیماری تنها
را بدهند که در مبارزه با
مسئوالن اجرایی کشور دست در دست هم دهند ما نیز میتوانیم مانند بسیاری از
کشورهای جهان از این بحران عبور کنیم.
سالبیستوهفتم
شماره7640
يكشنبه9خرداد1400

مجموع مبتالیان
یكشنبه
1400 /3/9

2902094
نـفـر

مبتالیان جدید در
 24ساعت گذشته

8876
نـفـر

بستری
1154

سرپایی

 198نفر

دیگرقربانیکروناشدند
یكشنبه
1400 /3/9

مجموعجانباختگان

79939
نـفـر

198

جانباختگاندر24ساعتگذشته

7722

تاکنون
۱۹میلیونو۸۱۴هزارو۴۸۹
آزمایشتشخیصکووید۱۹درکشور
انجامشدهاست.

سیســتمی شــدن گزارش مهندســان ناظر و
باالخــره تدویــن دســتورالعمل کمیتههــای
مناسبســازی و برگــزاری جلســات آن در
ســطح مناطق  22گانــه از جمله آنهاســت.
وی میافزاید :همچنین در این دوره ،یکی از
اقدامات مهم کمیته مناسبسازی که اتفاقاً
براینخستینبارصورتمیگرفت،انتخاب
مشــاوران معلول برای معاونان شــهرداری
تهــران (خدمــات شــهری و محیط زیســت،
حملونقلوترافیک،فنیوعمرانی)جهت
کمک فکــری و رصد کیفیت مناسبســازی
پروژههــای در دســت انجــام بود کــه تاکنون
نتایج بســیار خوبی را به همراه داشته است.
تبییناستانداردهایمناسبسازینیزبهزعم
این عضو شورایشهر پنجم از دیگر اقدامات
مهم کمیته مناسبسازی است .او میگوید:
در این کمیته موفق به اخذ تأییدیه از سازمان
اســتاندارد ایــران در خصــوص «طراحــی و
اجرایمناسبسازیساختمانهاوفضاهای
عمومی برای افراد دارای معلولیت» شدیم
که در نوع خود میتوان از آن بهعنوان سندی
تاریخییادکرد.
 ëاستفادهرایگانازحملونقلعمومیبرای
معلوالن
نژادبهرام با اشاره به تصویب طرحی که

نـفـر

بهبود یافته
یكشنبه
1400 /3/9

2441528
نـفـر

مبتالیان بستری در بخش
مراقبتهایویژه

4219
نـفـر

واکسن تزریق شده

دوز اول

نفر

3494145
واکسن تزریق شده

دوز دوم

515908
مجموع واکسن تزریق شده
4010053
درحــالحاضــر۱۳شــهرکشــوردروضعیــتقرمــز،
۲۱۴شــهردروضعیــتنارنجــیو۲۲۱شــهردر
وضعیــتزردقــراردارنــد.

میتواندسندراهیبرایمدیریتشهریدر
امر مناسبسازی باشــد ،میگوید :در طول
این دوره موفق شدیم با حمایت همکارانم
طرح حمایت از حقوق معلوالن در شــورا را
تصویب کنیم؛ پیشبینی جایگاه ویژه برای
معلــوالن در ســالنهای ســینما ،ســاخت
ســالن ورزشــی ویژه افــراد دارای معلولیت
در هــر یــک از مناطــق  22گانــه ،تجهیــز
پارکهــای عمومــی بــه تجهیزات ورزشــی
افراد دارای معلولیت ،تجهیزســامانههای
حملونقلعمومیبهسیستماطالعرسانی
صوتــی ،تصویــری و نوشــتاری بــر پایه خط
بریــل ،آمــوزش مســتمر کارکنــان جهــت
خدماترســانی به افــراد دارای معلولیت،
اســتفاده رایــگان از حملونقــل عمومــی
بــرای افــراد دارای معلولیــت ،تخفیــف 20
درصدیبرایمراجعاندارایمعلولیتبه
درمانگاههایتحتاختیارشهرداریتهران،
عدم بهرهبرداری از پروژههای عمرانی فاقد
استانداردهای مناسبسازی و صدور پروانه
احــداث و بازســازی و گواهی پایــان کار برای
ســاختمانها و اماکــن مشــروط بــه رعایت
ضوابط و اســتانداردهای مناسبســازی و...
از جملــه چکیــدهای از مصوبــات این طرح
است.

اینفوگرافی:محمدعباسپور/ایران

این روزها و در پی نخستین گام بزرگ بشری
برای شــروع برنامه واکسیناســیون همگانی
علیــه کوویــد 19انتشــار خبــری در فضــای
مجازی حواشــی فراوانی را به همراه داشــته
و موجی از واکسنهراســی را بهوجــود آورده
اســت و موجــب شــده این ســؤال بهشــدت
افکارعمومیرابهخودمشغولکنداینکهآیا
واکسنهای کووید 19میتوانند باعث مرگ
شوند؟
دامنــه واکسنهراســی بــا انتشــار خبری
غیررســمی از زبــان یکــی از برجســتهترین
اســاتید ویروسشناســی در جهــان «لــوک
مونتنیه» مبنی بر اینکه «تمام افراد واکسینه
شده کرونا حداکثر طی  2سال فوت خواهند
کــرد ».در فضای مجازی طوفان بــه پا کرده
اســت .در ادامــه ایــن اظهارنظــر کــه از لوک
مونتنیــه برنده جایــزه نوبل نقل قول شــده
آمده «برای افرادی که به هر شــکلی واکسن
کرونــا را دریافت کردهاند هیچ شــانس زنده
ماندن وجود ندارد .».طرح این شــایعات تا
حدی جدی اســت که به گفته متخصصان
حوزه ویروسشناســی و اپیدمیولوژیستها؛
رواج چنیــن فرضیههــای غیرعلمــی و
تبلیغــات منفــی علیه واکســن کوویــد 19به
اندازه گســترش خود همهگیــری خطرناک
اســت امــا نکتــه اینجاســت کــه ایــن روزهــا
همزمان با شدت گرفتن روند واکسیناسیون
در کشــورمان گروههــای ضــد واکســن نیــز
بــا سوءاســتفاده از چنیــن اخبــاری قــد علم
کردهانــد و بدیــن ترتیــب هــراس از انجــام
واکسیناسیوندرمیانبرخیافرادجامعهبه
مشــکل تازهای بدل شده است .در این میان
ســؤالهای متعــددی برای بســیاری از افراد
مطرح میشــود که آنچه در فضای مجازی
میخوانیموازاطرافیانمانمیشنویمچقدر
درست است؟ آیا فوت افراد متعاقب تزریق
واکســن میتواند حقیقت داشــته باشد؟ آیا
تزریق واکسن کرونا مرگآور است و دو سال
بعدهمهمیمیرند؟
 ëپدیــده «Antibody dependent
 »enhancementدر مــورد کرونــا در حــال
تحقیقاست
مختــاری آزاد دربــاره شــایعه مــرگ
دریافتکننــدگان واکســن کرونــا پــس از دو
ســال به «ایــران» میگویــد :پروفســور لوک
مونتنیــه برنده جایزه نوبل ،فردی اســت که
اولینبــار عامــل بیمــاری ایدز را کشــف کرد
و انتشــاردهندگان چنیــن اخبــار غیرواقعی

تصورشــان بــر این اســت اگــر از قول ایشــان
حرفی بزنند مورد قبول عموم قرار میگیرد
درحالــی کــه ترجمــه ســخنان وی نشــان
میدهد اصالً چنین حرفی زده نشــده و این
شــایعه از ســوی گروههــای مخالف واکســن
مطرحمیشود.
این استاد ویروسشناسی دانشگاه علوم
پزشکی تهران میافزاید :دکتر مونتنیه گفته
اســت بــا توجه بــه تغییــرات ویــروس کرونا
ممکن است آنتیبادیهای ناشی از واکسن
خنثیکنندهویروسهایتغییریافتهنباشندو
مجموعه این آنتیبادیهای غیر نوترالیزان
با ویــروس بــا توجه بــه پدیــده «Antibody
 »dependent enhancementصــورت
میگیردیعنیمجموعهویروسوآنتیبادی
توسطسلولهامثالًسلولهایدفاعی،بهتر
گرفتهوواردسلولمیشوندوتکثیریابندولی
بایدتوجهداشتکههرویروسیدرهرسلولی
توانتکثیرنداردولیدربعضیویروسهابه
عنــوان مثال ویــروس تــب دانگ مجموعه
ویــروس و آنتیبــادی که توســط ماکروفاژها
گرفتهمیشودازبدحادثهاینسلولمناسب
بــرای تکثیر ویروس اســت و تکثیــر مییابد
ولی هر مجموعه ویروس و آنتیبــادی وارد
این ســلول شــود لزوماً نمیتواند تکثیر کند
و تاکنــون علیرغم تغییرات ویــروس کرونا
چنینپدیدهایدیدهنشدهاست.
وی در ادامــه بــا طرح این پرســش که آیا
در دنیــا یــک میلیــارد و  800میلیــون نفری
که واکســن کرونا تزریق کردهاند دچار چنین
مشکالتی شدهاند؟ میافزاید :تاکنون چنین
چیزی گزارش نشده است .کشور کانادا افراد
باالی 12سال را هم واکسینه میکند .آیا اینها
همگیبایدبمیرند؟چنینادعاهاییازسوی
گروههای مخالف واکسن که همه جای دنیا
حضور دارنــد ،مطرح میشــود .درحالی که
فواید واکســن از معایب آن همیشــه بیشتر
است و در واقع از صحبتهای ایشان اشتباه
برداشتشدهاست.
 ëپروفسور مونتنیه ادعایی دال بر مرگ افراد
واکسینهمتعاقبواکسنزدننکردهاست
اگرچــه مطرحشــدن چنیــن ادعــای
نادرستی به نقل از کاشف ویروس اچآیوی
در شــبکههای خبــری و فضــای مجــازی
بحثبرانگیز شــده اســت اما طرح این نقل
قولعجیبدرشبکههایخبریپژوهشگران
و دانشمندان را متعجب نمیکند .مسعود
یونسیان اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم
پزشکیتهراندراینبارهبه«ایران»میگوید:
مــا در بیان علمــی و آکادمیک ،به اینکه چه

يادداشت

واکسنهراسی با چاشنی شایعه مرگ!

مسعودمردانی

دوشنبه  10خرداد 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7641

@iranreportdesk
iranreportdesk@icpi.ir

ابوالفضل نسائی  /ایران

چند روایت از خانوادههایی که مصیبت کرونا ،بارها روی سرشان آوار شد

برگ ریزان یک خانواده

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3یكبار دیده شود
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حل جدول عادی شماره 7640

افقي:
جدول -1لقب«گرگورمندل»-بیکاره
ویـــژه  -2خــودروي ســنگین -روســتایي
توریستيدراستان«گلستان»-واحدپول«نپال»
-3روساخت-طبقهدوزخ-خودرويایراني
-4موياسب-ریشه-سازمانبینالملليکار-سواران
 -5نشــانه اســم مصدر -ســبزي ریشــهاي از نوع هویج-
پیشواومقتدا
 -6موجب آرامش خاطر -مدرســههاي ســبک قدیم-
پسوندنظیر
-7امراززدودن-فیلسوفیوناني-پالسما

-8اتحادوصمیمیت-ماندگي-بتازگيصاحبمالي
شده
-9طریق-موادخوراکيتزئینيیااصلي-مزد
-10پولسامورایيها-ورقهنازکفلز-یاقوت
-11گدا-فنوصنعت-زهر
 -12ریســک -ناآگاه -کــدو تنبل -فاقد فاصلــه یا فضاي
خالي
-13بروت-نبات-تنگدستي
-14نامپسرانه-کژدهاني-جانوريبدبو
-15چرک-اثرياز«خوانرامونخیمهنز»
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7641

چسب
-4ناکس-میوهتابستاني-حرفهشتم-بيسروپا
-5باقيماندن-فرمانمغولي-تیمفرانسوي
-6بهمعنينه-بزرگترینسازمانفضایي-تارنوشت
-7روشنایيوآفتاب-دربان-فدراسیونکشتي
-8سپهبدفرنگي-تازهآذري-دیدار
-9مدادباریکنویس-ماشینسازي-جواب«هاي»
 -10نــواده چنگیز -فیلمــي دلهــرهآور بهکارگرداني «جو
رایت»-قرص
-11برابر-ژانريهنري-دخترمازني
 -12روشــندل -کاغــذ روزنامــه -کلیســاي «اصفهان»-
زیادی
-13فرسوده-میوهطبي-بزرگ
-14پیوستاینترنتي-شادي-دیپلماتیک
 -15سنگ آســماني -بازیگر فیلم ماجراجویي/فانتزي
«دولیتل»()2020
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دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عمودي:
-1زندانموقت-پیکره،چارچوب
 -2گیــاه خورشــتي کاهنده قنــد خــون -ورزش هیجان
انگیز-خاک
-3قاتل-زندانیانجنگ-ازمشتقاتشیر
-4مددرســاني-اخمووترشــروي-درونمایــه-ایتالیاي
قدیم
 -5عدد نشــانگر پیشــرفت محصل -گیاهي -خاک
سفالگري
 -6منطقهاي بازارچه مانند در انگلیس -خوشــگذران-
ضرورتسفردرهوايگرم
-7درختانگور-کشور«ابوظبی»-مقابل«پشتک»
-8باغبانتاک-خمیرپختهبرآتش-راهنمایيدرزمینه
اخالقيودیني
-9آشنا-ریزهکاريها-محلهقدیمي«تهران»
-10بالانقطاع-اشارهبهدور-دیروز
-11ریاضیداننابغه-تیرگيوتاري-بیرق
 -12مخفف هم او -مایع رفع عطش -اینهم میداني در
«تهران»-بخشبارگیرتریلر
-13توقف،وقفه-دستبهدامنشدن-بلندمرتبه
-14عالمپسازمرگ-خدمتکارپیر-قهقرا
-15مغازه-هافبک«پرسپولیس»
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انگار دو قربانی برای
کرونا کم بود .سعی
کردیم پدربزرگ از
مرگ دخترش باخبر
نشود .همان روزها
هم دو خالهام در
آی سی یو بستری
شدند و نتوانستند به
مراسم خاکسپاری
خواهرشان بیایند.
چند روز بعد
پدربزرگ هم فوت
کرد و یک هفته بعد
هم مادربزرگم رفت.
کرونا فرصت نفس
کشیدن به ما نداد.
هر روز در مسیر رفت
و آمد به قبرستان
بودیم

افقي:
جدول -1اثردیدني«میبد»یزد-ضد«خوب»
عــادي
-2روزگارها-مادهايازدرختبلوط-بارم
-3کالسوراداري-ورزشنفسگیر-گذرنامه
-4چینهدیوار-همراهيعرب-اشعهرنتگن-کالم
-5شالوده-برهنه-نانیاغذایيکهمدتيماندهباشد
 -6از انگشتان دســت -کلمهاي براي خطاب -زیر خاک
پنهانکردن
-7جبون-ازاعدادزوجدورقمي-نژادزردپوستآسیایي
-8کارگررستوران-نظر-پسریعقوبنبي
-9مگر-اعالمیه-چهرهپرداز
-10کالمچوپان-حمله-دارويتزریقي
-11کشیدهشده-بازیچهکامپیوتري-قلمانگلیسي
-12بعداز«آلفا»-سرگردسابق-بهمعنينه-قدرتمالي
 -13کاشــف آســپرین -ناممکن -خصلتهــاي خوب
اخالقي
-14نیرويطبیعت-واحدبوکس-سازلولهاي
 -15خمــره بزرگ -کارگــردان فیلم «خــون شــد»(روی پرده
سینما)
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گزارش نویس

عطیــه ســیاهپوش اســت .بــا حســرت
بــه عکسهــای آلبــوم نــگاه میکنــد.
صورتهــای خنــدان پــدر و مــادر حاال
برای او معنای دیگــری دارند ،معنایی
جــز زندگی .یکــی از عکسهــا را بیرون
مــیآورد و بــا دســت نشــان میدهــد و
میگویــد« :همــه چیــز از ســیزده به در
شــروع شد .نحســی ســیزده دامن ما را
گرفت .ســیزده فروردیــن همه خانواده
بــزرگ مــادری در خانــه پدربزرگــم در
همــدان جمــع میشــویم و از بــودن
کنــار هــم لذت میبریم .ســال گذشــته

1

یوسف حیدری

اوایــل شــیوع کرونا همه برای ســامتی
پدربزرگ و مادربزرگ تصمیم گرفتیم
ســیزده بــه در را مجــازی برگــزار کنیــم
اما امســال احســاس کردیم میتوانیم
مراســم را در فضــای بــاز برگــزار کنیم.
ایــام نــوروز همــدان رفتیــم و مشــغول
دیــد و بازدیــد شــدیم .روز ســیزدهم
همــه در خانــه پدربزرگ جمع شــدیم
و بســاط میهمانی را در باغ بزرگشــان
برپــا کردیــم .خالههــا و داییهــا و
خانوادههایشــان همه جمع بودند44 .
نفــر بودیــم .آن روز به بازی و شــادی و
شــنیدن خاطــرات پدربــزرگ و ناهار و
پذیرایی گذشت .پدربزرگ کمی حالت

سرماخوردگی داشت .تصور میکردیم
بــه خاطــر ســردی هــوای همــدان
سرماخورده است».
رونــد ابتا بــه کرونــا و بســتری در پیک
چهارم نزولی شــده اســت اما هنوز هم
آمــار قربانیان ســه رقمی اســت .خیلی
از خانوادههــا مثــل خانــواده عطیــه در
پیک چهارم داغدار و سیاهپوش شدند
و خیلیها هم هســتند که ایــن روزها با
نگرانــی بــرای واکســینه کردن پــدران و
مــادران ســالخورده خــود روزشــماری
میکنند.
عطیــه از روزهایی میگوید که ســروکله
کرونا در خانواده پیدا شد و آنها را راهی

بیمارســتان کرد« :یک هفتــهای بود که
از همــدان برگشــتیم .پــدرم ناراحتــی
قلبــی داشــت و اواخــر فروردیــن بایــد
عمل جراحی میکرد .یک هفته قبل از
عمل ســرفههای پدرم شــروع شد .فکر
کردیم سرما خورده و دکتر عمومی هم
دارو تجویــز کرد اما حال پدر بدتر شــد.
این بار با توصیه پزشــک تست پی سی
آر دادیــم و سیتیاســکن ریــه گرفتیم.
ســختترین لحظــه وقتی بــود که دکتر
گفــت  60درصــد ریه پدرم درگیر شــده
و باید بســتری شــود .حــال پدر هــر روز
وخیمتــر شــد و یــک هفته بعد ایســت
قلبــی کــرد .داغ بزرگــی بــود .در آن

شــرایط نگران مــادر و بقیه بودیم .بعد
از مراســم خاکســپاری همه تست کرونا
دادیم .تســت مادر و دو تا از خالههایم
مثبــت شــد .البتــه وضعیــت عمومــی
خوبی داشــتند و به توصیه پزشــکان در
خانه قرنطینه شدند .اما بعد از سه روز
حال مــادر بدتر شــد .روماتیســم قلبی
داشــت و همیــن مــا را نگــران میکرد.
پزشــکان اورژانس بعد از معاینه گفتند
باید در بیمارســتان بستری شود .تخت
خالی پیدا نمیشد .با هر سختی که بود
در یکی از بیمارســتانهای جنوب شهر
پذیرش گرفتیم .مادر بستری شد .همه
نگران بودیم .ســعی کردیــم پدربزرگ
و مادربــزرگ باخبــر نشــوند .ویــروس
کرونا به مادرم هم رحم نکرد و سه روز
بعد از بســتری پزشــکان اعــام کردند،
ایســت قلبــی کــرده اســت .همــان روز
هــم پدربزرگــم در بیمارســتان همدان
بستری شد .سوگوار از دست دادن مادر
بــودم و نگران حال پدربــزرگ .انگار دو
قربانی برای کرونا کم بود .سعی کردیم
پدربــزرگ از مــرگ دختــرش بــا خبــر
نشــود .همــان روزها هــم دو خالهام در
آی سی یو بستری شدند و نتوانستند به
مراســم خاکسپاری خواهرشــان بیایند.
چنــد روز بعــد پدربزرگ هــم فوت کرد
و یک هفته بعد هــم مادربزرگم رفت.
کرونا فرصت نفس کشــیدن به ما نداد.
هر روز در مسیر رفت و آمد به قبرستان
بودیــم .خدا را شــکر دو خالــهام نجات
پیدا کردند و با سامتی به خانههایشان
برگشــتند .حاال من ماندهام و این همه
مصیبت .کرونا خانه خرابمان کرد».
مرتضــی اصــرار میکــرد بــرای تــازه
عــروس خانــواده جشــن تولــد بگیــرد.
بزرگ خانــواده بود و کســی روی حرف
او حــرف نمیزد .میخواســت عشــق و
عاقــهاش را بــه عروســش نشــان دهد
اما خوشــحالی جشــن فقط یــک هفته
دوام داشــت .کرونا داغ سنگینی به دل
خانــواده گذاشــت .مرتضی با حســرت
بــه عکس پــدر نگاه میکنــد و میگوید:
«دلش میخواســت همیشــه جشــن و
ســرور در ایــن خانــه برپا باشــد اما یک
ماهی اســت که لبخند بهصورت کســی

نیامــده .یــک ســال قبــل بــرادرم عقد
کــرد و منتظــر بودیــم کرونا تمام شــود
و با برپایی جشــن عروســی راهی خانه
بخت شــوند .بعد از یک سال تصمیم
گرفتنــد بــدون جشــن عروســی زندگی
مشترکشــان را شــروع کننــد .همــه
خوشــحال بودیم .پدرم گفــت حاال که
جشــن عروســی نگرفتنــد بــه بهانهای
جشن بگیریم و عروس جدید خانواده
را خوشحال کنیم .خودش دست به کار
شد و برای عروسش جشن تولد گرفت.
اقوام را دعوت کرد و گروه موسیقی هم
آورد .پــدر تــاش کــرد به همــه خوش
بگذرد .یک هفتــه بعد با نفس تنگی و
تب تســت کرونا داد و مثبت شد .همه
نگــران شــدیم .هــر روز حال پــدر بدتر
میشد .با توصیه پزشک در بیمارستان
بســتری شــد و روز بعــد بــه آی ســی یو
منتقل شــد .همــان روز عمــوی بزرگم
هم با عائم کرونا به بیمارســتان آمد.
ســیتی اســکن ،درگیــری بــاالی ریــه را
نشــان داد و او هــم بســتری شــد .کاری
جز دعا از دســت ما برنمیآمد .سطح
اکســیژن خــون پــدرم هــر روز پایینتــر
میآمد تا اینکه بعد از یک هفته ایست
قلبــی کرد .ســعی کردیم عمــو از فوت
پدر با خبر نشــود .اما ســه روز بعد عمو
هم فوت کرد».
مریــم هــم این روزهــا داغدار از دســت
دادن بــرادر و نگــران حــال خواهــری
است که در آی سی یو با کمک دستگاه
نفس میکشــد .خودش یــک هفتهای
اســت کــه از شــر کرونــا راحــت شــده و
روزهای ســختی را پشــت ســر گذاشــته
اســت« :شــاید خیلی از مردم به اندازه
ما چهره ترســناک کرونا را درک نکنند.
مــا و خیلــی از خانوادههایــی کــه چنــد
عضــو خانوادهشــان درگیــر کرونا شــده
یــا فــوت کردهانــد بهتــر میدانیــم این
ویروس براحتی میتواند خانوادهای را
از هم بپاشــد .برادرم بیماری زمینهای
داشــت و از روز اول شیوع کرونا از خانه
بیــرون نیامــد .همــه مراقــب بودیــم و
بــه خانــهاش نمیرفتیــم .حتــی نوروز
پارسال و امسال هم با تماس تصویری
عیــد را تبریــک گفتیــم .بــرادرم در

پاکدشــت رســتوران داشــت و از وقتــی
کرونــا آمــد ،تعطیــل کــرد و در خانــه
نشست .با وجود همه مراقبتها دختر
بــرادرم در محل کارش بــه کرونا مبتا
شــد .باالخــره چیــزی که نگــران بودیم
اتفــاق افتــاد .بــرادرم هــم مبتا شــده
بــود ولی دوبــار تســت کرونایش منفی
شــد .یعنی تســت اشــتباه بود .در کمتر
از یک هفته ریههایش  60درصد درگیر
شــدند .تخت خالــی پیــدا نمیکردیم.
همــه بیمارســتانها میگفتنــد بیمــار
جدیــد پذیــرش نمیکننــد .هــر راهــی
را کــه میشــد امتحــان کردیم تــا اینکه
یــک نفــر از ما پــول گرفــت و در یکی از
بیمارســتانها تحــت خالــی پیــدا کرد.
بعدها متوجه شدیم او و چند نفر دیگر
به شــکل مافیایــی با گرفتن پــول برای
بیماران تخت رزرو میکنند.
وقتــی بــه بیمارســتان رفتیــم تخــت
بهنــام بــرادرم رزرو شــده بــود .همــه
امید داشــتیم ســامتیاش را بهدست
بیــاورد .بیمارســتان خصوصــی بــود و
هر دارویی که میخواســتند به ســختی
پیــدا میکردیــم .در ناصــر خســرو هــر
رقمــی میگفتند بــرای دارو میدادیم.
متأسفانه برادرم را با حال بد ترخیص
کردند و یک روز بعد با خونریزی معده
دوباره به بیمارســتان برگشــت .برادرم
همان شــب فوت کرد ولی بیمارســتان
اطــاع نــداد و صبــح روز بعــد وقتــی
همســرش بــرای او غذا برده بــود ،خبر
دادنــد فوت کرده .بعــد از فوت برادرم
خواهرم هم مبتا شــد .در بیمارســتان
مشخص شــد  80درصد ریهاش درگیر
شــده .خواهرم بیماری زمینهای دارد و
بــه خاطر دیابــت دو روز تــوی کما بود.
االن هم اینتوبه شده و با کمک دستگاه
نفس میکشــد .این روزهــا نگران حال
خواهــرم هســتم و امیدوارم خــدا به ما
رحم کند».
متاسفانه پس از نوشتن گزارش خبردار
شــدم خواهر مریم هم به رحمت خدا
رفتــه اســت .ایــن روزها کســانی مثل او
کم نیســتند؛ خانوادههایی که مصیبت
کرونــا ،بارهــا و بارها روی سرشــان آوار
شده است.
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صاحبنظران در گفتوگو با «ایران» تشریح کردند

شرط موفقیت مالیات عایدی سرمایه
صفحه  8را بخوانید

آینده ایران در جهان انرژی و مسیر ترقی

وزیر نیرو در صحن علنی مجلس به سؤاالت نمایندگان پاسخ داد

بهارستان خطاب به وزیر نیرو

بـــــرش

گروهاقتصادی«/رضا اردکانیان» ،وزیر نیرو دیروز
با حضور در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی
ضمن ارائه گزارشــی درباره علت قطعیهای مکرر
بــه ســؤاالت نماینــدگان پاســخ داد.اردکانیــان در
خصوص فعالیت ماینرها گفت :اســتخراج قانونی
رمزارزهــا اگــر بــا مجوز باشــد بــه معنای صــادرات
قانونــی انرژی اســت که انجــام میشود.اســتخراج
غیرقانونــی رمزارزها یکی از عوامــل افزایش میزان
مصــرف برق اســت ،زیرا دســتگاههایی کــه باید در
فضــای بــاز بــوده و مــداوم خنکســازی شــوند بــه
انبارهای متروکه ،کارخانههای فرســوده ،مکانهای
مســقف برده میشود که خنکســازی آنها نیازمند
استفاده بیشــتر از دســتگاههای سرمایشی است که
همیــن امر به مصــرف بیرویه برق دامــن میزند.
اردکانیــان خاطرنشــان ســاخت :براســاس آخرین
گــزارش مراجــع جهانــی  10درصد انــرژی مصرفی
تولیــد رمزارزهــا در جهان مربــوط به ایران اســت و
ایــن یعنــی حداقــل  ۲هــزار مــگاوات صــرف تولید
رمزارز میشــود ،در حالی که مطابق مصوبه هیأت
وزیران آن تعدادی که مجوز گرفتهاند  3۲1مگاوات
بیشــتر نیســت .لــذا انتظــار مــیرود بــزودی در این
بــاره تدابیــری بــا هماهنگــی دســتگاههای مربوطه
اندیشیده شــود.اردکانیان با بیان اینکه بودجه سال
 1۴00یکــی از بهتریــن بودجههــای صنعــت آب و
بــرق اســت ،گفــت :نــه بهدلیل منابــع مالــی که در
ایــن بودجــه بــرای صنعــت آب و برق دیده شــده،
بلکه بهدلیل گرهگشــاییهای است که در خصوص
مشــکالت مزمــن این صنعــت بخصوص بــرق در
نظر گرفته شــده اســت .وی ادامــه داد :یکی دیگر از
خصوصیــات خوب بودجه امســال ،خالصی یافتن
وزارت نیرو و منابع داخلی آن از مکانیسم تبصره 1۴
اســت.وزیر نیرو افزود :امسال از این محل ،سیستم
برق  10هزار روســتا بهســازی میشــود ،عالوه برآن
 ۲0هزار خانوار عشایر مجهز به پنلهای خورشیدی
کوچک خواهند شد.
 ëافزایش مصرف برق به علت گرمای زودرس
وی درباره شــرایط امسال توضیح داد :سال آبی
 1399 -1400که از اول مهرماه پارســال شــروع شده
یکی از خشــکترین سالهای  ۵0ســال اخیر است.
وزیر نیــرو گفت :زمانی که با رأی اعتماد نمایندگان
مجلس شــورای اســالمی کار خود را شروع کردم در

ســال آبی  96 -97هم شــاهد دومین ســال خشک
در  ۵0ســال اخیــر بودیــم و امســال هــم شــرایط به
همین گونه اســت.اردکانیان به ســالهای ،98 ،97
 99و  1۴00اشــاره و خاطرنشان ساخت :حجم مفید
مخــازن ســدهایی که نیــروگاه برقابی دارند نســبت
بــه پارســال  ۵0درصد کاهــش یافتــه و این موجب
 3هــزار و  ۵00مــگاوات کاهش ظرفیــت تولید برق
شــده اســت.وی گرمــای زودرس را دومیــن اتفاقی
دانست که امســال رخ داده و افزود :پیشبینیهای
دمــا در فاصله زمانی مناســب وجــود دارد ،اما این
زودتر گرم شــدن هوا موجب شده هم دستگاههای
سرمایشی زودتر وارد مدار شوند و هم نیروگاهها که
توان خروجی آنها متناســب با دمای هوا است توان
کمتری داشته باشند.
وزیر نیرو با بیان اینکه در روز  ۲9اردیبهشت امسال
بــه اوج مصــرف  ۵3هــزار و  800مــگاوات رســیدیم،
یادآور شــد :معادل نقطه اوجی اســت که پارســال در
 ۲۴خرداد ،در ســال  98در اول تیرماه و در سال  97در
 9تیرمــاه رخ داده بود.اردکانیان گفــت :گرمای زودتر
ســبب افزایش مصرف برق شــد که یکی از دالیل آن
استفاده بیشــتر از وسایل سرمایشی اســت.اردکانیان
بــا بیان اینکه اکنون نیروگاهها بهصورت ســه شــیفت
درحــال کارنــد ،ادامــه داد :نتیجــه ایــن امــر افزایش
۲۵درصدی تولید انرژی در امسال نسبت به سالهای
گذشته است.وی از کاهش تلفات شبکه برق خبرداد
و خاطرنشان ساخت :هنگامی که این دولت فعالیت
خــود را آغــاز کرد تلفات شــبکه  1۴.۵درصــد بوده که
اکنــون به حــدود  9.۵درصد رســیده اســت.وزیر نیرو
ادامــه داد :بازدهی نیروگاهی حــدود  37درصد بوده
کــه اکنون بــاالی  39درصــد در نیروگاههــای حرارتی
است درحالی که میزان بازدهی در جهان  37درصد
است.اردکانیان افزود :به طور متوسط در جهان هر 10
ســال فروپاشی گســترده در صنعت برق رخ میدهد
بــه «بلک اوت» معروف اســت و این درحالی اســت
کــه صنعت برق ایران یکــی از افتخارات خــود را این
میداند که امســال که ســال هفدهم اســت توانســته
مدیریت این مسأله را داشته باشد.
 ëپیمان پاریس هیچ نقشی ندارد
اردکانیــان دربــاره شــایعه اثــر پیمــان پاریــس
برتوسعه نیروگاهی ایران گفت :درخواست میکنم
یــک ســطرنامه ،یــک ابالغیــه و دســتوراز هرجنس

و نــوع کــه به وزارت نیرو ابالغ شــده باشــد یا وزارت
نیــرو دســتوری صــادر کــرده باشــد مبنــی براینکــه
محدودیتــی تحــت تأثیر پیمان پاریــس و نظایر آن
بــرای کارهــا اعمال کرده باشــیم بیاوریــد.وی ادامه
داد :ما خود نیروگاه ســازیم و 90درصد نیروگاههای
ایران از نوع حرارتی است و این حرفها حرفهای
واردی نیست و اطالعات ناقص ،ذهنیت جامعه را
مخدوش میکند.
 ëصادرات انرژی
به گزارش ایرنا ،وزیر نیرو درباره صادرات انرژی
گفــت :ایــن حــرف از جانــب مــردم مطرح شــده و
حــرف حقــی هم هســت که وقتــی ما خود مشــکل
بــرق داریــم ،صــادرات بــرای چیســت؟ صنعــت
گسترده برق صدها نیروگاه و هزاران کیلومتر شبکه
انتقال و تجهیــزات متعددی دارد درحالی که هیچ
بودجه ارزی به این صنعت تعلق ندارد و متکی به
صادرات اســت .اردکانیــان افزود :بخش خصوصی
این صنعت که از صندوق توســعه ملی تســهیالت
میگیــرد باید باز پرداخت این تســهیالت را داشــته
باشــد که وزارت نیرو باید این امــر را در قراردادهای
خــود لحــاظ کنــد.وی دربــاره رقــم صــادرات ادامه
داد :اکنــون صــادرات به غیــر از واردات در صنعتی
برقــی کــه  8۵هزار ظرفیــت نصب شــده دارد ۵00
مــگاوات هم نیســت و ایــن درحالی اســت که برق
نیز وارد میشــود.وزیر نیرو تأکید کــرد :ماینرها باید
فعالیت نظام مند داشــته باشــند و دست مجلس
را میفشــاریم تا فعالیت این بخش قانونمند شود
و بــرای آن مجــازات قانونی تعیین شــود.اردکانیان
گفــت :اطــالع دادهانــد کــه هــر یــک بیــت کویــن
300مگاوات ســاعت انرژی مصــرف میکند یعنی
ما باید برق یک شــبانه روز  30هزار مســکن را قطع
کنیــم بــرای اینکه یــک بیت کویــن تولید شــود.وی
ادامه داد :تردیدی نیست که این فعالیت میتواند
درآمــد ارزی ایجــاد و عــددی که رئیس کمیســیون
اقتصــادی داده انــد در آن تردیدی نیســت اما 3۲1
مگاوات مقدار مجاز است.وزیر نیرو ادامه داد :یکی
از فعالیتهــای شــاخص ایــن دولــت آن اســت که
توانسته وام دولتی فدراسیون روسیه را عملیاتی کند
و پیگیر واحد دوم خواهیم بود و براساس گزارشها
در سال  1۴0۴و  1۴0۶به مدار خواهند آمد.اردکانیان
درباره روند تولید نیز گفت :در برنامه ششــم در این

یادداشت

پیمان پاریس نقشی در خاموشیها ندارد

محمــد باقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلس شــورای
اســامی :شــما میدانســتید که با وجود گرمای
زودرس بــا کمبــود  3هــزار مگاواتــی روبــه رو
هســتیم و تجربه جدول توزیع هــم وجود دارد،
با وجود این چرا حدود دو هفته غافلگیر شدید
و مــردم در هیچ بخشــی نه حوزه مســکونی نه
بخــش صنعت و نه حوزه اداری از قطع شــدن
بــرق مطلــع نبودند؟ این دیگــر ضعف مطلق
مدیریتی و برنامهریزی است.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی :از میزان پیشبینی شــده بــرای تولید
برق براســاس ســند برنامه و اهداف باالدســتی
و همچنیــن سیاســتهای کالن در تولیــد بــرق
هستهای عقب هســتیم.ما براســاس برنامهها
و اهداف باالدســتی  1۲3هــزار مگاوات و  8هزار
مــگاوات تولید بــرق در نیروگاه ســیکل ترکیبی
را پیشبینــی کرده بودیم اما امــروز به این رقم
نرسیدیم و الزم است برنامهریزی برای رسیدن
به این اهداف صورت گیرد.

زمینــه الزامهایــی ذکر شــده اســت و وقتــی تکلیف
۲۵هزار مگاوات مطرح شــده الزامهای این تکلیف
هم مطرح شده است.
 ëمسأله قیمت باید درست شود
وی بر ضــرورت اصالح قیمت تأکید کرد و گفت:
اصــالح قیمت بالفاصلــه نباید ســپر بخش خانگی
شود.وزیر نیرو ادامه داد :اصالح قیمت یعنی اصالح
قیمت برق صنعتی ســالهای گذشته ،قیمت برق
صنعتی یک ســوم قیمــت جهانی بود ودر ســال 99

مهدیســعادتینمایندهمردمبابل:با وجود
تخصیص بودجه مناســب بــه وزارت نیرو ،تولید
انرژیمحققنشدهوامروزشاهدواردشدنآسیب
به اراضی کشاورزی هستیم .در شمال کشور روزانه
 4الــی  5بــار برق قطع میشــود و این بــه اراضی
کشــاورزی آســیب زده اســت .چرا با وجــود اینکه
براســاس برنامهریزیهــای زیربنایی مقرر شــده
تا پایان دهــه  80میزان تولید به  ۲5هزار مگاوات
برسد،امروزتنهاشاهدتولیدیکهزارمگاواتانرژی
بااستفادهازنیروگاههستهایهستیم.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس :وزیر نیرو
بایــد در مورد بند (پ) مــاده ( )48قانون برنامه
که به صراحت به تولید برق هستهای تا  ۲0هزار
مــگاوات توســط ایــن وزارتخانــه و دولت اشــاره
دارد ،توضیحاتی ارائه میداد .همچنین باید به
تشــریح نحوه اجرای بند (ت) ماده ( )48قانون
برنامــه که در آن آمــده  ۲5هزار مــگاوات باید از
طریق سرمایهگذاری مؤسسات امور غیردولتی،
تعاونی و خصوصی تولید شود ،بپردازد.
ایــن قیمــت ۴درصــد شــده بــود بهدلیل مشــکالت
ارزی کــه رخ داد .اردکانیــان افزود :زمانــی که نرخ ارز
افزایــش مییابد دو اتفــاق رخ میدهد؛ از یک طرف
بخش صــادرات صنایع فلزی خوشــحال میشــود،
امــا از طرف دیگر ،ســرمایهگذار بخش خصوصی که
تســهیالت از صندوق توســعه ملی گرفته دل نگران
تعهدات میشــود.وی گفت :باید مسأله قیمت این
صنعت اصالح شــود تا صنعتی تاب آور باشد و این
مهم در مجلس یازدهم عملی خواهد بود.

محمودخاقانی
کارشناسبینالمللیانرژی

تمامــی نامزدهــای برگزیده شــورای نگهبان بــرای جلب رأی
مــردم روی حــل مشــکل معیشــتی مــردم تمرکــز کردهانــد.
راهحلهایــی کــه دادهاند همــان راهحلهــای دولتهای قبل
اســت که بیشــتر آنهــا در اجــرا ناکارآمــد معرفی شــدهاند؛ اما
مشکل کجاست و باید چه کرد؟
به نظر میرسد که مشکل اصلی کشور ،اقتصاد رانتی و وابستگی
این اقتصاد به اقتصاد دالرهای نفتی است که هنوز نامزدهای دولت
سیزدهم نیز دراین رابطه برنامهای ارائه نکردهاند .نکته جالب توجه
ایناستکهبخشیازمشکالتکنونیکشورریشهدرتصمیممجلس
هفتــم دارد .مجلس هفتم برای هموار کــردن روی کار آمدن دولت
نهمباافزایشتدریجیبهایفرآوردههاینفتیبهمنظورتخصیص
یارانههای آشکار و پنهان سوخت مخالفت کرد (در بخشهای دیگر
اقتصــاد بهمنظور بهبود اقتصــاد کالن و کاهش آلودگــی آب و هوا) و
برایمثالقیمتبنزینرادرلیتری 80تومانتثبیتکرد.
در طول عمردولتهای نهم و دهم و یازدهم مجالس هشتم و
نهم و دهم تصمیمات مشابهی گرفتند .در آذرماه سال 96مجلس
دهــم اجــازه نداد بودجــهای که دولــت دوازدهم برای ســال 1397
پیشــنهاد داده بود تا درصــورت خروج ترامپ از برجــام با افزایش
تدریجــی بهــای فرآوردههــای نفتی و انرژی کشــور آمادگــی الزم را
داشــته باشد به تصویب برســد .بعد در آبانماه  98آن تصمیم به
شــکل نادرســتی گرفته شــد و در نهایت مجلس یازدهــم با همان
روش و نیت مجلس هفتم بودجه ســال  1400را برای هموارسازی
مســیر روی کار آمــدن دولت ســیزدهم تصویب کــرد ،اما در چنین
فضایی ایران چگونه میتواند بازیگر مؤثر جهان انرژی شود؟
هند اخیراً اعالم کرد که در صورت برداشــته شــدن تحریمهای
ایران با شــروطی آمادگی دارد از ایران نفت بخرد .چین نیز درحال
حاضــر نفت ایــران را بــه ارزانترین قیمت میخرد .روســیه هم از
اینکــه صنعــت گاز ایــران قدرت رقابت نــدارد ،در رقابــت با قطر و
امریــکا ســعی دارد بازار جهانی گاز طبیعــی را به نفع خود تعریف
کنــد .این درحالی اســت که ایران بهرغم داشــتن ذخایر غنی نفت
خــام ،گاز طبیعــی و حتــی فرصــت توســعه و تولیــد انرژیهــای
تجدیدپذیر نمیتواند در بازار جهانی نظیر گذشته ایفای نقش کند.
بنابراین دولت ســیزدهم باید با توجه به موقعیت ژئوانرژی
ایــران بیــن دریای خزر ،خلیــج فارس و درواقــع هفت دریا یک
سیاســت کالن دیپلماســی انــرژی منطقــهای و بینالمللــی و
همیــن طور اقتصاد انرژی بــرای داخل را تعریــف کند و به این
ســؤال پاســخ دهد که در ســبد انرژی ایران که در حال حاضر با
بحران آب هم دســت به گریبان اســت ،چند درصد هســتهای؟
چنــد درصد فســیلی؟ چنــد درصــد تجدیدپذیر؟ چنــد درصد
خامفروشــی نفــت و گاز؟ چنــد درصــد تبدیــل گاز و ...بــه بــرق
و صــادرات بــرق؟ چنــد درصــد زغــال ســنگ؟ چنــد درصــد
کاهــش آلودگــی آب و هــوا؟ چنــد درصــد تبدیل انــرژی به آب
(آبشیرینکنها) ،چند درصد...؟ باید تعریف شود.
ادامهدرصفحه8
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استفاده بهینه از منابع ارزی
برای حمایت از تولید و تأمین کاالهای اساسی

خبرنگار
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درسال ۱۳۸۰مرحومدکترنوربخشدربانکمرکزی
با طرحی با موضوع بورس نفت موافقت کرد و وزیر
وقــت نفت هــم دســتور الزم را داد و مطالعات الزم
انجامشد.متأسفانه،نظامغیرشفافاقتصادتحت
تســلط کاســبان تحریم و مافیاهای مختلف پس از
پایان مطالعه مورد نظر از ســال  ۱۳۸۴تاکنون اجازه
نــداده اســت که طرح مطالعه شــده اقتصــاد انرژی
بــرای تجــارت فرآوردههای نفتی بین دریــای خزر و
خلیــج فارس در بــورس بینالمللی نفت ایــران در
جزیره کیش برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به
اقتصاد دالری بهخوبی مطرح ،اجرایی و فعال شود.
در راستای همان برنامه طرح احداث بندر نفتی نکا
معاوضــه انرژی با انــرژی (نفت خام بــا نفت خام،
گاز طبیعــی با گاز طبیعی ،معاوضــه گاز طبیعی با
برق ،معاوضه نفــت خام با فرآوردههــای نفتی و...
اقتصاد انرژی و تجارت انرژی با حذف دالر  -تعریف
ارز انرژی ،ســکه انرژی و )...در دولت هفتم و هشــتم
تعریــف شــد .در دولت نهم و دهم متوقف شــد .به
دولــت یازدهــم و دوازدهم فرصت بازنگــری و اجرا
داده نشــد اما آیا دولت ســیزدهم میتوانــد؟ در این
راستا توجه به این چند نکته ضرورت دارد:
 -۱تخصیص منابع مالی ،انســانی و ســایر منابع در
راســتای اثبات نظریــه ضــرورت ایجاد خزانــهداری
انــرژی .منظــور نوعــی مشــارکت ســرمایهای بــرای
ســرمایهگذاری در طرحهــای زیرســاختاری جهــت
فراهــم کــردن نیازهــای گرمایــی ،ســرمایی (خنک

شرط موفقیت مالیات عایدی سرمایه
سیاوش رضایی

آینده ایران درجهان انرژی و مسیر ترقی
کردن) ،تولید برق ،حمل و نقل و سایر خدمات مورد
نیاز مصرفکننــدگان انرژی و تعریف (فعال کردن)
اقتصــاد انرژی در داخل و تعریف دیپلماســی کان
انــرژی ایران در منطقــه و فرامنطقــه (بینالمللی)
است.
 -۲عملکــرد خزانــه داری :بــه جــای فــروش ()Sale
نفت خــام در بازار ،نفت خــام عرضــه ()Supplied
شــود .یعنی نفت خام بهطور مســتقیم به مصرف
کننده اصلی عرضه شود .با این کار دست واسطهها
و کاســبان تحریــم با برقــراری رابطه مســتقیم بین
تولیدکننــده و مصرفکننــده انــرژی کوتــاه و قطــع
میشــود .با کدام مشــتریان قــرارداد منعقد شــود؟
پاالیشگرها،پتروشیمیهاوتولیدکنندگانبرقو...به
ازای چــه چیزی؟ بــه ازای درصدی از بــرق تولیدی.
نفت خام بــه ازای فرآوردههای نفتی و فرآوردههای
پتروشــیمی ،فرآوردههــای نفتــی و گاز طبیعــی بــا
بــرق و ...معاوضه میشــوند .بهرهمنــدی از فناوری
انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی  /بادی) ضروری
اســت .چگونــه؟ صاحب فنــاوری امتیــاز و مالکیت
فناوری را نمیفروشد ،بلکه اجازه استفاده از فناوری
بــه ازای درصــدی از برق تولیــدی را میدهد .به این
گفته میشود معاوضه هوشمند (.)Smart Swapدر
نتیجه اکنون باید دیــد که برنامه اقتصاد انرژی خرد
و کان دولت ســیزدهم چیســت؟ اگر این برنامه به
درستیتعریفشود،ایرانمیتوانداصاحاتیانجام
دهد و نقش بازیگر مؤثر جهان انرژی را کسب کند.
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صاحبنظران در گفتوگو با «ایران» تشریح کردند

خبر

دویست و بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت روز یکشــنبه بــه ریاســت رئیس
جمهــوری برگــزار و در ایــن جلســه گزارشــی از
اقدامــات انجــام شــده درخصــوص حمایتهــا و
کمکهای الزم درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا
در ســال  ۱۳99ارائه شد.با توجه به تصویب تمدید
تسهیاتوحمایتهایکروناییازبنگاههاوکسب
و کارها ،پیشــنهادها برای حمایت از کسب و کارها
در ســال  ۱4۰۰در محورهای مختلف مورد بررســی
و تصمیمگیری قرار گرفــت .حمایتهای صورت
گرفته در ســه بخش خانوارها از جمله تســهیات
ودیعــه اجاره مســکن و حمایت از بنگاهها شــامل
اعطــای تســهیات ارزان ،حمایتهــای مرتبــط
با حــوزه بــرق و گاز ،تأمین اجتماعــی ،هزینههای
عوارض شــهرداری و بیمه بیکاری برای شــاغلین
بیــکار شــده در اثــر محدودیتهــای کرونایــی از

مهمتریــن محورهــای ایــن گــزارش بود.رئیــس
جمهوری در این زمینه با اشــاره به آثار و زیانهای
ســنگین ناشی از شیوع بیماری کووید  ۱9در شرایط
جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی ،تأکیــد کــرد :دولت
باوجود محدودیتهــای مالی و درآمدهــای ارزی
کشــور در حد توان برای حمایت از آســیب دیدگان
هــم از جنبه خانوارهــا و هم بنگاههــای زیان دیده
تولیدی تاش کرده است و به این حمایتها ادامه
خواهــد داد .در این جلســه همچنین درخصوص
هماهنگی و همکاری دســتگاههای مختلف برای
تأمیــن ارز مــورد نیــاز و خریــد و تأمیــن کاالهــای
اساســی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه
به مذاکرات و اقدامات انجام شــده برای آزادسازی
ذخایر ارزی در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه
ازمنابعارزیبرایحمایتازتولیدوتأمینکاالهای
اساسیتصمیماتالزماتخاذشد/.پاد
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نماینــدگان مجلــس در نخســتین روزهای
خــرداد ماه ،کلیات طرح مالیات بر عایدی
ســرمایه را تصویــب کردنــد کــه بــه نهایــی
شــدن آن طبــق مــدت تملــک ،اگــر فردی
طــا ،ارز ،مســکن و خــودرو خریــداری و
ســپس اقــدام بــه فــروش آن کنــد ،بایــد از
محل سود این معامله ،بخشی را بهعنوان
مالیات پرداخت کند.
طبــق ایــن طــرح ،مــازاد ارزش دارایــی در
زمــان انتقــال آن نســبت ارزش تملکــش،
عایدی ســرمایه محســوب و هرنــوع نقل و
انتقــال داراییهای اماک با انــواع کاربری
و حــق واگــذاری محل ،انواع وســایل نقلیه
موتــوری زمینی ،طا ،شــمش طــا ،طای
آب شــده ،زیورآالت از جنــس طا ،پاتین
و جواهــرآالت و انــواع ارز خارجــی در زمان
انتقــال در کلیــه مناطــق کشــور از جملــه
مناطــق آزاد تجــاری اقتصــادی و ویــژه
اقتصادی مشمول مالیات میشود.
عاوه براین ،اگر واحد مســکونی یا وســیله
نقلیــه مــورد معامله ،تنها واحد مســکونی
یــا وســیله نقلیــه تحــت تملــک اشــخاص
حقیقی باالی  ۱۸ســال و بیش از یکسال در
تملک وی باشد ،مشمول پرداخت مالیات
بر عایدی سرمایه نیست.
همچنیــن ،اولیــن انتقــال امــاک نوســاز و
نیمــه ســاخت ،انتقــال باغهــا و زمینهای
زراعــی بیــرون از حریــم شــهری ،انتقــال
باعــوض بــه والدیــن ،همســر دائــم و
فرزندان باالی  ۱۸ســال و اعطای وکالت به
آنها ،انتقال ترکه بهصورت ارث یا وصیت،
انتقــال بهمنظــور وقــف بــا تأییــد ســازمان
اوقــاف امــور خیریه و انتقــال قهری اماک
مسکونی مشــمول پرداخت مالیات مذکور
نمیشوند.
عــاوه بــر ایــن ،هرگونــه ارز انتقــال یافتــه
ازخارج از کشــور که منشأ آن به تأیید بانک
مرکــزی رســیده باشــد ،بخصــوص ناشــی

از صــادرات ،در صورتــی کــه عرضــه آن در
مهلــت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی
رسیده باشد ،از این مالیات معاف است.
طبــق طــرح جدیــد مجلــس ،امــاک در
صورت نگهداری کمتر از یکســال مشــمول
 ۴۰درصــد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه
میشــوند .بــا نگهــداری امــاک بیــش از
یکســال ،ســاالنه ســه واحــد درصــد از نرخ
مالیات بر عایدی ســرمایه کم میشود و از
ســال دوازدهــم به بعد با نــرخ ثابت چهار
درصــد مشــمول مالیــات میشــوند .طبق
این گزارش ،اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰
درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همچنین ،نگهداری انــواع خودرو در کمتر
از یکســال معــادل  ۳۰درصــد مشــمول
مالیــات میشــود و در صــورت نگهــداری
بیش از یکســال ،ســاالنه  ۱۰واحــد درصد از
نــرخ کــم و مالیات مربوطه از ســال چهارم
بــه بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاســبه
میشــود .از ســوی دیگر ،مالیات نگهداری
ســایر داراییها مانند طا ،ارز ،جواهرآالت
و… با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰
درصد ،با نگهداری بیش از یک تا دو ســال
ســاالنه  ۲۰درصد و بیش از دو سال معادل
 ۱۰درصد تعیین شده است.
هــم اکنــون ایــن نــوع مالیــات بــا هــدف
تنظیمگــری ومقابلــه بــا فعالیتهــای
ســوداگرانه در بســیاری از کشــورهای
جهــان اعمــال میشــود .امــا بــا توجــه بــه
شــرایط تورمــی اقتصــاد ایــران و همچنین
جزئیــات این طرح ،برخــی اقتصاددانان و
کارشناســان اعتقــاد دارند که طــرح جدید
مجلــس نیــاز بــه چکــش کاری بیشــتری
دارد .اغلــب کارشناســان و اقتصاددانــان
درمجمــوع این نــوع مالیــات را مثبت و به
نفع اقتصاد ارزیابی میکنند ،اما معتقدند
کــه بایــد بــه مــوارد بیشــتری توجــه شــود.
درایــن راســتا ،حذف و کســر آثــار تورمی از
کاالهای مشــمول و همچنین نگاه جامعتر
بــه مالیــات ازجملــه مــواردی اســت کــه

کارشناسان روی آن تأکید میکنند.
 ëضرورت نگاه جامع به طرح
درایــن بــاره علی ســعدوندی اقتصــاددان
درگفتوگــو بــا «ایــران» اعتقــاد دارد:
درمجموع مالیــات برعایدی ســرمایه آثار
مثبتــی بههمــراه دارد .این مالیــات باعث
میشــود تــا تخصیــص منابــع بهصــورت
بهینه صورت گیرد و انگیزه ســرمایهگذاری
در داراییهای غیرمولد را کاهش و بخشــی
از ایــن ســرمایهگذاری را بــه بخــش مولــد
اقتصاد هدایت میکند.
وی تأکیــد کــرد :اما هنگامی کــه اقتصاد در
شــرایط تورمی قــرار دارد ،اعمــال این نوع
از مالیــات ممکــن اســت موجــب خدشــه
به عدالت شــود .برای مثــال فردی که یک
واحد مســکونی خریــداری کــرده و بهدلیل
افزایش قیمت بازدهی کســب کرده است،
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود
و ایــن درحالــی اســت کــه ممکــن اســت
همین فــرد در بازار دیگری بــا زیان مواجه
شــده باشــد .بهگفتــه وی ،بدیــن ترتیــب
اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه درچنین
شــرایطی موجــب افزایش ورشکســتگیها
دراقتصاد میشــود .درمجمــوع طرحهای
ایــن چنینــی بایــد از جامعیــت برخــوردار
باشــد ،اما طرحی کــه کلیات آن درمجلس
به تصویب رسیده است ،جامع نیست.
ایــن اقتصــاددان درادامــه گفــت :ازســوی
دیگــر یکــی از آثار منفــی اجرای ایــن طرح،
تشدید خروج سرمایه از کشور است .کسانی
کــه تــا پیــش از ایــن دربــازار مســکن کشــور
سرمایهگذاری میکردند با اجرای این طرح
ترجیح میدهند که ســرمایه خــود را به بازار
مســکن امــارات و ترکیه هدایت کننــد .البته
برای جلوگیری از خروج سرمایه بایستی نرخ
ارز باالتــر از نرخ واقعی آن باشــد که نیازمند
توقف ارزپاشــی دراقتصاد اســت ،روندی که
طی  5۰سال اخیر انجام شده است.
وی ادامــه داد :هرچنــد این نــوع از مالیات
با ســفته بازی مقابلــه میکند ،اما بخشــی

از ســفته بازیهــا بــه نفــع اقتصــاد تمــام
میشــود ،چــرا کــه اگــر بهعنــوان مثــال
واســطهها بــرای خریــد و فــروش امــاک
نباشــند به تشــدید رکود و افزایش ریســک
نقدپذیری میانجامد.
ســعدوندی اظهارکــرد :بدیــن ترتیــب
بکارگیــری چنیــن ابــزاری در شــرایط
اقتصــادی امــروز کشــور پیچیدهتــر از نــگاه
ســاده انگارانهای اســت که مجلــس به آن
دارد .هماننــد طــرح مالیــات از خانههــای
خالی که موجب فســاد میشــود و بررســی
آثــار آن از عــدم موفقیــت حکایــت دارد؛
طــرح جزئــی مالیــات بــر عایدی ســرمایه
نیز محکوم به شکســت خواهد بود .شــرط
موفقیت این طرح جامع بودن آن است.
وی درپایان تأکید کــرد :راهکار اصلی برای
نیــل بــه اهــداف طــرح مذکــور مالیــات بر
مجموع درآمد ( )PITاســت بــه طوری که
مجموع درآمدهای اشخاص برای مالیات
ستانی مدنظر قرار گیرد.
 ëآثار تورمی باید حذف شود
همچنین علیرضا طاری بخش ،کارشناس
مالیــات و معــاون پیشــین ســازمان
امورمالیاتــی درگفتوگو بــا «ایران» گفت:
مــن با کلیات ایــن طرح موافقــم ،اما برای

تحقــق عدالــت مالیاتــی و طبــق اصــول
مالیاتــی بایــد آثــار تورمــی درنظرگرفتــه و
درطرح کسر شود.
وی توضیــح داد :با توجه به تورم باالیی که
دراقتصــاد ایران بــا آن مواجهیــم ،مالیات
متعلقه باید پس از کسر آثار تورمی اعمال
شــود.بهگفته وی ،در اکثــر کشــورهای دنیــا
که مالیات بر عایدی ســرمایه اجرایی شده
اســت ،بــا مشــکل تــورم مواجــه نیســتند و
بهطــور معمول تورمی درحد  ۲تا  ۳درصد
دارند .برهمین اســاس دراین کشورها ،این
متغیــر تأثیر زیــادی نــدارد اما در کشــورما
بهدلیل تــورم باال ،باید تــورم بهعنوان یک
متغیر مهم مدنظر قرار گیرد.
وی ادامــه داد :برهمیــن اســاس در ابتــدا
بایــد آثــار تورمــی از ســودی کــه اشــخاص
در کاالهــای مــورد نظر به دســت آوردهاند
حــذف شــود و ازدرآمــد خالــص مالیــات
دریافــت شــود .دراین صورت ،اجــرای این
طرح نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
طاری بخش با اشــاره بــه اینکه طبق طرح
قــرار اســت از تفــاوت قیمت خرید و ســال
فــروش مالیــات دریافت شــود ،تأکید کرد:
ایــن بــه معنــای دریافــت مالیــات از تورم
است.
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فشار گرمای زودرس
بر شبکه برق استان همدان

روستاهای هدف گردشگری در فارس به  51روستا رسید

حمیرا حیدریان

خبرنگار

روستای نوایگان داراب  /عکس :تسنیم

 ۵۱روســتای هــدف گردشــگری اســتان فــارس بــا
جاذبههــای تاریخی -طبیعــی ،میزبان گردشــگران
فرهنگــی طبیعــی میشــوند .ایــن میزبانــی یــک
پیششــرط دارد .به ثمر رســیدن بذر گردشــگری در
روستاهای هدف گردشگری فارس نیازمند همکاری
همه دستگاههای مسئول است .حاصل این همکاری
میتوانــد به برداشــت محصولی چون اشــتغالزایی
و مهاجــرت معکــوس منجر شــود .در همین راســتا
«جمشــید معینــی» سرپرســت اداره کل میــراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان فارس در
گفتوگو با «ایران» خواستار ایجاد صندوق تسهیالت
بــرای تشــویق روســتاییان بــرای احیــای بافتهــای
تاریخی با هدف جذب گردشگر شد.
اســتان فــارس بــا داشــتن بیــش از ســه هــزار اثــر
تاریخی در فهرست آثار ملی و چهار اثر جهانی یکی
از مقاصد اصلی گردشــگران داخلی و خارجی است.
فارس با داشــتن بیش از ســه هزار روســتا که در حال
حاضر تعداد  5۱روستای آن بهعنوان روستای هدف
گردشــگری مصوب شده است ،دارای ظرفیت بسیار
باالیی در توسعه این گونه از بوم گردشگری است.
توسعه روزافزون شهرها از یک سو و از سوی دیگر
زندگی ماشــینی باعث شــده تا گردشگری در محیط
روستایی با توجه به بافت سنتی و فرهنگی روستایی،
هنرهای ســنتی و صنایع دستی ،آداب و رسوم سنتی
و ...روز به روز طرفداران بیشتری را به خود جلب کند.
از ســوی دیگــر؛ افزایش ایــن نوع گردشــگری نه تنها
باعث ایجاد اشــتغال روستایی و مهاجرت معکوس
میشــود ،بلکه برای جذب بیشتر توریست میطلبد
تا زیرساختهای توسعه آن مورد اهتمام قرار گیرد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی در گفتوگو با «ایران» در این خصوص
گفت :برای حفظ و مرمت و توســعه روســتایی آنچه

بایــد اتفاق افتد همکاری میــان بخشهای مختلف
ســازمانها اســت ،چرا که توســعه روســتایی یا حتی
شهری نیازمند همکاری اســت و میراث فرهنگی به
تنهایی قادر نیست در این زمینه اقدام کند.
جمشــید معینی بــا بیان اینکــه با اجرایی شــدن
طرحهای هادی در روســتاها انتظار توســعه و جذب
گردشــگر میرود ،افزود :یکی از اهــداف اجرای طرح
هــادی جــذب گردشــگر و حفــظ ابنیــه تاریخــی در
روســتاها است اما اجرایی شــدن این طرح تنها کافی
نیست ،بلکه باید به فکر ایجاد اشتغال برای ساکنان
روستا خصوصاًقشر جوانان بود تا ضمن حفظ هویت
روســتایی ،دلگرمی برای مانــدن در روســتاهای آبا و
اجدادی میان جوانان شکل بگیرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه ایجاد اشــتغال پایدار یکی
از وظایف مســئوالن اســت ،افــزود :از جمله وظایفی
کــه میتــوان آن را جــدی گرفتــه و در توســعه روســتا
و حفــظ میــراث آن تأثیرگــذار باشــد ،ایجــاد ارتبــاط
پررنــگ بین دفاتر خدمات گردشــگری و روســتاهای
هدف گردشــگری اســت .چون با راهانــدازی تورهای
تخصصی و ایجاد یک شــرایط تــوأم با حس آرامش
در گردشــگران ،آنــان میتواننــد ضمــن بازدیــد از
روستاهای هدف گردشگری لحظات خوبی را تجربه
کنند .ضمن آنکه از نزدیک با فرهنگ و آداب و رسوم
آن روستا آشنا خواهند شد .این اتفاق مستلزم توجه
بیشــتر به تورهای گردشگری و ایجاد زیرساختهای
الزم در روستاها است.
ایــن مســئول بــا پیشــنهاد ایجــاد صندوقهــای
تسهیالت برای روستاییان خاطرنشــان کرد :با ایجاد
صندوق تســهیالت برای روســتاییان دولت میتواند
بــا همکاری روســتاییان در بخشهای مختلف صفر
تا صد احیا و بازســازی و مرمت روستایی را در برنامه
توســعه خــود لحــاظ کنــد .ایــن کار باعــث میشــود
روســتاییان نیز نســبت به حفظ میراث خود اهتمام
بیشتری را به کار گیرند.

با ایجاد صندوق تسهیالت برای روستاییان دولت می تواند با همکاری
روستاییان در بخشهای مختلف صفر تا صد احیا و بازسازی و مرمت
روستایی را در برنامه توسعه خود لحاظ کند .این کار باعث می شود
روستاییان نیز نسبت به حفظ میراث خود اهتمام بیشتری را به کار گیرند
معینــی با بیــان اینکه بســیاری از روســتاهای این
اســتان با توجه به قرار گرفتــن در بافتهای تاریخی
مــورد توجه جهانی بوده و بایــد در حفظ و احیای آن
توجــه خاص مد نظر باشــد ،یادآور شــد :به بســیاری
از روســتاها از جمله شــمس آباد که در عرصه تخت
جمشید قرار دارند ،نگاه جهانی و ملی بیشتری وجود
دارد .همیــن امــر باعث شــده تا برای حفــظ میراث
تاریخــی آن یــک ســری محدودیتهــای اجرایــی از
جمله ســاخت و سازها انجام شود تا تاریخ آن حفظ
شــده و دچار خدشه نشود اما نکتهای که باید ساکنان
این روســتاهای تاریخی به آن توجه کنند ،این اســت
که ایــن اقدامــات را نباید به چشــم محدودیت نگاه
کنند بلکه بایــد آن را یک ظرفیت بدانند که میتوان
از پتانسیل آن برای توسعه گردشگری و حفظ میراث
آن روستا بهره برد و همه مردم کشور و حتی خارج از

مرز و بوم را با داشتههای این روستاها آشنا کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر روستاهای
گردشگری استان فارس دارای جاذبههای طبیعی و
تاریخــی و مراکز اقامتی ،پذیرایی و تفریحی هســتند،
عنوان کرد:جاذبههای روســتاهای هدف گردشــگری
اســتان فــارس شناســایی شــده اســت .هــر روســتا بر
اســاس ویژگیهــای خود توســعه مییابــد .بهعنوان
مثال روســتای قالت شهرستان شیراز بخش مرکزی
دارای جاذبههای طبیعی  -تاریخی ،روستای مارگون
شهرستان ســپیدان بخش مرکزی دارای جاذبههای
طبیعــی ،روســتای دشــتک شهرســتان مرودشــت
بخــش درودزن دارای جاذبههــای طبیعی و بافت با
ارزش ،روســتای جیزرزار شهرستان مرودشت بخش
کامفیروز ،دارای جاذبههای طبیعی و بافت با ارزش
است.

 51 ëروستاهدفگردشگریدرفارس
مدیرکلبنیادمسکناستانفارسنیزبابیاناینکه
توســعه گردشــگری روســتایی میتواند این اســتان را
بهسمت و سوی رونق ،تأمین درآمد برای روستاییان،
شکوفایی اقتصاد روستا و ایجاد انگیزه برای ماندگاری
در مناطق روســتایی ببرد ،گفت:گردشــگری مؤلفهها
و اجزای متعددی دارد که گردشــگری روســتایی یکی
از انواع آن اســت .این مؤلفه در اســتان فارس به طور
مســتقیم براقتصــاد روســتایی اثــر میگــذارد و بایــد
ترویج شــود.کرونا نباید شرایطی ایجاد کند که درآمد
روســتاییان از گردشــگری روســتایی تحــت تأثیــر قرار
گیرد ،میتوان با رعایت شــیوه نامههای بهداشتی به
تقویت این زیر ساختها پرداخت .عطاءاهلل زمانی با
اشاره به اینکه در سال  98با تصویب ۱۱روستای استان
فارس (شامل سرنجلک ممسنی ،دهمورد و خواجه
جمالی نی ریز ،کریشکی الرستان ،دشت ارژن شیراز،
کمهر و مارگون و حســین آباد ســراب ســپیدان ،سید
حســین کازرون ،مظفری کــوار و گاره جهرم) بهعنوان
روســتاهای هدف گردشــگری تعداد این روســتاها به
 ۱9مورد ثبت رســیده اســت ،بیــان کرد :در ســالهای
گذشــته نیــز روســتاهای الیزنــگان و نوایــگان داراب،
بریجان جهرم ،قالت شیراز ،چنارآباده ،قصریعقوب
خــرم بیــد ،کنــدازی و دشــتک مرودشــت بهعنــوان
روستاهای هدف گردشگری مصوب شده بود .زمانی
با بیان اینکه تاکنون برای  ۵۱روســتا در اســتان فارس
تحت عنوان روســتاهای هدف گردشگری درخواست
مصوبه شــده بود ،تصریح کرد :تســهیالت ویژه برای
توسعه بومگردی در روستاهای هدف گردشگری اعطا
میشــود ،قابلیتهای توســعه گردشــگری روستایی
در ایــن مناطق میتواند با اســتفاده از این تســهیالت
شــکوفا شــود ،رعایــت معماری ویــژه و حفــظ بافت
سنتی روســتاهای هدف گردشگری و همچنین توجه
به مقاومسازی و کاهش آسیبها در حوادث ،اولویت
بنیاد مسکن در مناطق هدف گردشگری است.

راه هشتگرد  -طالقان پس از  ۲دهه انتظار به سرانجام رسید
کــرج  -اســتاندار البــرز گفــت :عملیات ســاخت راه
هشتگرد-طالقان از سال  78آغاز شد .در این مدت
چنــد پیمانــکار عوض شــد و در نهایت تا ســه ســال
پیش حدود  ۶۰درصد پروژه انجام شده بود و در این
مــدت  ۴۰درصد باقی پــروژه با پیگیریهای صورت

گرفته تکمیل شد .عزیزاله شهبازی در مراسم افتتاح
راه هشــتگرد  -طالقان و بهرهبرداری از  ۱7۰8واحد
مســکن مهــر و آغــاز عملیــات اجرایــی  ۱۴۴8واحد
مســکن طرح اقدام ملی که روز یکشــنبه  9خرداد با
حضــور وزیر راه و شهرســازی صورت گرفت ،ضمن

شــادباش به مــردم طالقــان و تمامی کســانی که از
این مســیر تــردد خواهند کــرد ،افــزود :بهرهبرداری
از ادامــه آزادراه شــهید همت در البــرز ،منطقه یک
آزادراه تهران-شــمال ،آزادراه چرمشهر-آبیک ،دو
خطه کردن راهآهن کرج-قزوین ،مســافربری شدن

فرودگاه پیام و قطار برقی هشتگرد به کرج از جمله
ایــن دســتاوردها در البرز بود .اســتاندار البــرز افزود:
صرفهجویــی در وقــت و ســوخت مهمترین مزیت
این جاده اســت .همچنیــن مردم برای تــردد دیگر
نیاز نیست وارد محدوده قزوین شوند.

ایران در ایران

کاشت بذر گردشگری؛ برداشت درآمد پایدار برای روستاییان

همدان -مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه
قطعی برق بهصورت کشــوری و توســط دیســپاچینگ ملی انجام
میشــود و ازحیطــه اســتانی خارج شــده اســت ،گفت :بــا توجه به
گرمــای زودرس و کاهــش بارندگیها حجم آب ســدها برای تولید
کاهش یافته و سه تا چهار هزار مگاوات در این بخش از دست رفته
و تعادل بین تولید و مصرف برق استان بهم خورده است .شیرزاد
جمشیدی در نشســت خبری با اشاره به تشریح جدول زمانبندی
شــده خاموشــی درمناطــق مختلــف اســتان بــا احتمــال تــداوم
خاموشــیها بر لــزوم رعایت مدیریــت افزود :بروزهرگونه مشــکل
و خســارت احتمالی دراین رابطه را به شــرکت توزیع برق اســتان و
ادارات تابعــه گــزارش کنند .وی با اشــاره به اعــالم و اعمال جدول
زمانبنــدی قطع شــبکه بــرق در مناطــق مختلف اســتان همدان،
اضافه کرد :امیدوار هستیم که با کاهش  ۱۰درصدی میزان مصرف
مشترکان ،خاموشیهای شبکه توزیع نیروی برق به کمترین میزان
ممکن برسد .جمشیدی با اشاره به گرمای زودرس و اینکه مصارف
بخشهــای مختلف از جمله کشــاورزی با یک مــاه زودتر وارد مدار
شــده اســت ،افزود :مصرف برق اســتان در دو ماهه ابتدای امســال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۳۴درصدی دارد.

موزه پارینه سنگی مجموعه جهانی بیستون
راهاندازی میشود
کرمانشاه  -مدیر پایگاه جهانی بیستون از برنامهریزی برای انتقال
مــوزه پارینه ســنگی تکیه بیگلربیگی به مجموعه جهانی بیســتون
خبر داد .صامت اجرایی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این پروژه
درخواســت اعتبار استانی داده شــده ،افزود :آخرین اعتباری که به
مجموعه جهانی بیستون تخصیص پیدا کرده ،مربوط به سالهای
 ۱۳96و  ۱۳97است و پس از آن اعتبارات چندانی نداشتهایم.
مدیــر پایــگاه جهانــی بیســتون اضافــه کــرد :هرچنــد از محــل
اعتبــارات ملی ،ســال گذشــته حــدود یــک میلیــارد و  4۰۰میلیون
تومــان به پایگاه داده شــد ،اما هزینه ســاالنه ایــن مجموعه حدود
چهار تا پنج میلیارد تومان اســت و هر ماه تنها حدود  ۱4۰میلیون
تومــان پرداخــت حقــوق و هزینههــای نگهــداری داریم که نشــان
میدهد این اعتبارات اصالً کفایت نمیکند.

زیتون و انار طارم نشان استاندارد
حدمجاز آالینده دریافت کرد
زنجان  -مدیرکل استاندارد اســتان زنجان گفت :دو بانوی طارمی
بــرای محصــول زیتــون و انار ،نشــان حد مجــاز آالینــده را دریافت
کردنــد .بــه گــزارش ایســنا ،ســیروس صارمــی اظهــار کــرد :صدور
پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهها برای محصوالت کشاورزی
در ایــن اســتان ،جــزو اولویتهــای ایــن اداره کل بــوده اســت و در
اردیبهشتماه امسال با صدور دو فقره گواهی حد مجاز آالیندهها،
برای دو محصول کشاورزی زیتون و انار در شهرستان طارم ،تعداد
گواهیهای صادر شده در این استان به عدد پنج رسید.

دوشنبه  10خرداد 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7641
کامران علمدهی
خبرنگار

گــروه حــوادث  /همان طور که جــرم و علت
وقــوع جرم از نــگاه صاحبنظــران حقوقی،
جامعهشناســی و روانشناســی تعاریــف
مختلفی دارد ،آسیبشناسی و راهکارهای
کاهــش جرایــم در هرکــدام از ایــن اضــالع
هــم بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.گاهی
جرایــم و جنایاتــی در جامعــه رخ میدهــد
کــه افــکار عمومــی را جریحــهدار میکنــد
همانند قتل رومینا دختر  14ســاله به دست
پــدرش یا قتــل بابــک خرمدیــن ،خواهر و
دامادشــان به دســت پدر خانواده .بررسی
چنین جنایاتــی همان انــدازه که بــه لحاظ
حقوقــی حائزاهمیــت اســت ،بــه لحــاظ
جامعهشناسی و روانشناسی هم بسیار مهم
اســت چراکه به باور بســیاری از کارشناسان
حرکتدرمسیرحقوقیوقضاییبهتنهایی
بازدارنده نیســت و آســیب شناسی چرایی
وقــوع جرم مــی توانــد دورنمای بهتــری در
مسیر پیشگیری داشته باشد.اما در این میان
ســؤالهایی مطرح میشــد از جملــه اینکه
آیا ایــن گونــه قتلهــا را میتــوان در قالب
فرزندکشی قرار داد؟ آیا پرداختن به عناصر
 3گانــه جرایــم – مادی ،معنــوی و قانونی -
فقط باید به صورت حقوقی بررســی شوند؟
تبعات انتشار اخبار مستند و غیرمستند (که
در پرونــده بابــک خرمدین به تعــدد دیده و
شنیده شــد) ،تا چه حدی میتواند به لحاظ
روانــی تأثیر منفــی بر جامعــه بگــذارد؟ آیا
اخبار غیرمســتند و به طور کلی انتشار اخبار
به صورت عریان و با جزئیات شلیک بر روح
جامعه و به تبع آن موجــب عادی انگاری و
شکستن قبح چنین جرایمی نمیشود؟ آیا
شیوه اطالعرسانی جنایاتی چنین هولناک
آن هــم در کمتر از  24ســاعت از دســتگیری
متهمــان پرونــده کاری اصولی اســت؟ و...
دربــاره ایــن مباحــث میزگردی بــا حضور
کامبیز نــوروزی ،حقوقــدان و روزنامه نگار ،
غالمرضا سلیمانی قاضی بازنشسته ،استاد
دانشــگاه و وکیل پایه یک دادگستری و دکتر
مجیدصفارینیارئیسانجمنروانشناسان
اجتماعی ایران برگزار کردهایم که ماحصل
آن را در ادامه می خوانید:

ریشهقتلهایخانوادگیبویژهفرزندکشیرادرچهمیبینید؟
با توجه به اینکه نمیتوان با قاطعیت عنوان کرد که این گروه از
قتلها اغلــب جزئیات و مؤلفههای مشــابهی دارند آیا میتوان
گفتکهریشهچنینقتلهاییسرمنشأواحدیدارند؟
نــوروزی:ما معموالً جرایم خشــن را در دو جلوه میتوانیم
ببینیم پارهای از جرایم تیپیکال هستند و موارد مشابه آنها زیاد
دیده میشــود و به عبارتی تکرار پذیرند ،اما برخی از جرایم در
اینالگوقرارنمیگیرندواحتمالتکرارشانپاییناست.هرچند
همه قتلها در نقطه پایینی مشابه یکدیگر هستند و در نهایت
یک نفر فرد دیگری را کشــته اســت امــا آنچه خصوصیت یک
قتل را از قتل دیگری تفکیک میکند جزئیات و عناصر شــکل
دهنده واقعه مانند ســن ،شــغل ،جنس ،موقعیــت طبقاتی،
میــزان تحصیالت و مشــخصات فردی قاتل و مقتول اســت و
البته دســته دیگر ،اطالعات موقعیتی اســت یعنی قتل در چه
موقعیتی اتفاق افتاده است؟ مثل عصبانیت ناشی از ترافیک
در تابســتان که باعث میشود یک راننده با قفل فرمان راننده
دیگری را بکشــد .در این رابطه باید گفت برخی از موقعیتها
تکرارپذیــر هســتند .بنابرایــن مــا قتلها را براســاس شــاخص
ضریــب احتمــال تکــرار دســتهبندی میکنیــم و ایــن ضریب
تکرار را براساس مؤلفهها میتوانیم به دست بیاوریم .بعضی
موقعیتهــا جرمزا هســتند .بــه عنوان مثال حاشــیه شــهرها
موقعیتهــای جرمزا هســتند یا در پــارهای از خرده فرهنگها
یــک ســری ارزشها مســلط اســت و عمــل بــه آن فرهنگها
تکلیف تلقی میشــود .مثل قتلهای ناموسی در جنوب کشور
که نمونه زیادی داریم و ضریب احتمال تکرار اینگونه قتلها
باالســت .یا در قتل رومینا که ســال گذشــته در شمال کشور رخ
داد دختر نوجوانی با پســری از خانه فرار کرد .بنابراین موضوع
غیرت و ناموس به عنوان یک محرک باعث شد پدر دست به
قتل دخترش بزند .اما یک سری موقعیتها استثنایی هستند.
ما میتوانستیم قتل رومینا را در الگوهای تحلیلی پیش فرض
قرار دهیم .اما وقتی مؤلفهها استثنایی هستند ضریب احتمال
تکــرار پایین میآید و نمیتوانیم این قتلهــا را درون الگوهای
تیپیکال قرار دهیم چرا که منحصر به فرد هستند .شاید سالها
بگذرد تا قتلی مشابه اتفاق بیفتد .مانند پرونده اصغر قاتل که
در ســال  1304رخ داد اما  70ســال گذشــت تا نمونه مشابهش
یعنــی قتلهای کــودکان به دســت بیجه در منطقه پاکدشــت
رخ داد .پرونده خرمدین به اعتقاد من از موارد کامالً استثنایی
اســت .ایــن گونه قتلها بیــش از آنکه تابع شــرایط محیطی و
جامعه شناختی باشند تابع شرایط شخصیتی ،خلقی و روانی
نقش آفرینان حادثه هســتند .البته امر اجتماعی هم دخالت
دارد اما معنادار نیست .اگر به مؤلفههای این حادثه نگاه کنیم
میبینیــم که در نگاه متعارف نبایــد احتمال چنین قتلی را در
چنینمحیطیبدهیم.
جناب ســلیمانی بــه عنوان فردی که ســالها در کســوت یک
قاضی دادگستری در دســتگاه قضایی حضور داشتهاید ،تحلیل
شما در خصوص رفتار متهم اصلی پرونده قتل بابک خرمدین
چیســت؟ آیا بــرای کاهــش چنیــن جرایمی و آسیبشناســی
پروندههایی با مضمون قتلها و خشــونتهای خانوادگی تنها
میتوانبهرکنقانونیوبهسرانجامرساندنپروندهبسندهکرد؟
سلیمانی :در ابتدا الزم است که به عناصر هرجرم اشاره کنم
که مشتمل بر سه عنصر مادی معنوی و قانونی است .در چنین
پروندههایی طبیعی است که سیستم قضایی بعد از وقوع جرم
درگیر پرونده میشــود .رکن قانونی که مشخص است و مجرم
به مجازات قانونی میرسد اما رکن معنوی و انگیزهای – مادی
 کــه باعث شــده پدر و مادر دســت به قتل فرزندشــان بزنند،مؤلفهای اســت که به طور قطع باید مورد بررسی بیشتری قرار
گیــرد .به هرحال در پروندهای که پدر خانــواده برای ارتکاب به
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صفارینیا:
درحالحاضرخانواده
شرایطآرامشدهندهای
ندارد.خانوادهبهعنوان
جامعهکوچکنیازبهفکر
وتعاملدارد .روانشناسان
اجتماعیوجامعهشناسان
باید وارد عمل شوند و
نقشآرامشبخشیرابه
خانوادهبازگردانند.
جنایت خودش را محق میداند و درباره انگیزهاش هم دالیلی
چــون مشــکالت اخالقــی و رفتاری پســر ،دختــر و دامــادش را
مطرح میکند و بعد هم میگوید من آنها را کشــتم تا جامعه
را اصالح کنم و با حرکتی قهرمانانه مقابل همه ابراز رضایت و
شکر میکند ،جای تأمل و واکاوی دارد.
حال اگر مقتول این پرونده فیلمساز نبود و جامعه فرهنگی او
را نمیشناخت بازهم جامعه به دنبال برخورد با عامالن قتل و
آسیبشناسیآنبرمیآمد؟
سلیمانی:فکر میکنم اگر مقتول فیلمساز نبود و خبر چنین
جنایتی رســانهای میشــد بازهم جامعه توقع داشــت تا همه
ابعاد پیدا و پنهان آن مورد بررســی موشکافانه قرار بگیرد .زیرا
در زیــر پوســت این جامعه هــزاران بابک خرمدین هســت اما
آنچه باعث برجسته شدن این پرونده شد و جامعه را متأثر کرد
تا واکنش نشــان دهد شخصیت اجتماعی مقتول بود .اما حاال
باید ببینیم درخواست جامعه در این پرونده چیست؟ تکلیف
دستگاه قضایی که مشخص است و روند مرسوم و قانونی خود
را طــی میکند و مجــازات قاتل بعد از صدور حکم مشــخص
میشــود اما مهم این اســت که خواســت جامعــه جلوگیری از
تکرار این جرم است یا فقط مجازات قاتل؟ آیا جامعه میتواند
بعد از مجازات قاتل مطمئن شــود کــه دیگر چنین جرمی رخ
نمیدهــد؟ ضمن اینکــه میبینیم فاصله قتــل رومینا تا قتل
بابک خرمدین فقط یک سال است.
جناب صفارینیا انتشار خبر قتل پســر به دست پدر بدون در
نظرگرفتنناموعنوانافرادشــوکعجیبیرادرجامعهرقمزد.
شما به عنوان یک روانشناس وقوع چنین جنایاتی را که در بستر
کانون خانــواده رخ میدهد و بازتاب پیدا میکند چگونه ارزیابی
میکنید؟
دکترصفارینیا :این موضوع تازهای نیست .حتی در ادبیات
ما هم قصه فرزندکشی و پدرکشی وجود داشته اما نکته قابل
تأمــل این اســت که از منظر روانشناســی اجتماعــی هر یک از
مــا میتوانیم یــک قاتــل بالفطره باشــیم .اســتانلی میلگرام
روانشــناس معــروف میگوید؛ وقتی ژنرال آیشــمن (دســتیار
هیتلر) را در ســال  1961محاکمه میکردند این موضوع برایم
عجیب بود که چگونه یک نفر کوره آدمســوزی درســت کرد و
عجیبتر اینکه از میان  12طراح این نقشه  6نفر دارای مدرک
دکتــرا بودنــد .بنابراین برای بررســی این ماجرا دســت به یک
آزمایــش زد تا تأثیر شــوک در حافظه و یادگیــری را دریابد .در
ایــن آزمایش دو اتاق درســت کرد و در آنها دســتگاه شــوک با
ولتاژهــای متفــاوت – از کم به زیاد  -قــرار داد .بعد افراد مورد
نظر را روی صندلی مینشــاند و دستانشــان را میبســت چند
ســؤال از آنها میکرد اگر نمیتوانســتند درســت جــواب دهند
به آنها شــوک وارد میکرد و پاســخ اشــتباه در ســؤاالت اول با
کمترین ولتاژ آغاز میشــد و با پاسخهای غلط بعدی ولتاژها
بیشــتر و خطرناکتــر میشــد که نتیجــه ایــن آزمایش خیلی
عجیب بــود  64درصــد آزمودنیها تا شــوک خطرناک پیش
رفتند در صورتی که قبل از این آزمایش استانلی از روانپزشکان
پرسیده بود چه تعداد ممکن است تا شوک آخر بروند که آنها
گفتــه بودند یک درصد اما  64درصد تا باالترین مرحله پیش
رفتند و این نشــان داد هر یک از ما در وجودمان یک آیشــمن
مخفــی داریــم .در ایــن پرونده نیز موضوع شــخصیتی اســت
و جنبــه اجتماعی کمتــری دارد .امروزه نقش آرامشبخشــی
خانواده کمتر شده است .خانواده محل ایجاد ایمنی و اعتماد
به نفس اســت .ببینید ما برای اینکه کسی بتواند رانندگی کند
بــه او آمــوزش میدهیــم و بعــد از گرفتــن آزمون بــه او مجوز
رانندگی میدهیم اما چرا برای بچهدار شــدن به پدر و مادران
آموزش و مجوز نمیدهیم؟ در این پرونده براساس اطالعات
اولیــهای کــه داریم میبینیم که پــدر نظامی بوده  17ســال به

نوروزی:
بهنظرمسختترین
وپیچیدهترینصفحه
روزنامهصفحه
حوادثاستچراکه
باکوچکتریناشتباه
میتواندجامعهرا
دچاراضطراب
منفیکند.

دلیــل مأموریت شــغلی و حضور در جنــگ از خانواده فاصله
داشــته و در اقدامی عجیب نام فامیلی خود را بدون توجیهی
منطقی تغییر داده است و از صحبت هایش متوجه میشویم
که این پدر شــخصیتی شــبیه به اعضــای داعــش دارد .فردی
سرد و سخت و بیعاطفه که مثل داعش آدم میکشد و فقط
به استناد مسائل اعتقادی و اخالقی و هرگز هم احساس گناه
یا عذاب وجدان نمیکند .از ســوی دیگر همســرش به تبع زن
بودنش دچار جنون دوتایی است .به اصطالح مثل دایی جان
ناپلئــون و مش قاســم که فقــط رفتارها و اعمال همســرش را
تأیید میکند .در حال حاضر خانواده شرایط آرامش دهندهای
نــدارد .خانواده به عنــوان جامعه کوچک نیاز به فکر و تعامل
دارد روانشناســان اجتماعی و جامعه شناسان باید وارد عمل
شــوند و نقــش آرامش بخشــی را بــه خانــواده بازگرداننــد .در
این پرونده میبینیم که خواهر خانواده  3ســال نبوده و کســی
نبودنش را پیگیری نکرده اســت .پــدر متحجر ،ضد اجتماع و
ضد خانواده اســت و ملی و مذهبی نیست .این پرونده خیلی
خاص است مهم اینکه یک عده متخصص از جمله بازپرس،
روانشناس ،جامعهشناس و متخصصان حقوق خانواده باید
ســاعتها با این افراد مصاحبه کنند تا بتوانند دســتورالعمل
دربیاورند و مشکالت خاص را پیدا کنند.
پزشکی قانونی در نخستین بررســیها عنوان کرده این مرد و
همسرش سالم هســتند آیا با یک یا دو جلسه معاینه میتوان با
صراحتچنیننظریداد؟
نوروزی:نخست،نکتهایرابایدیادآوریکنموآنایناست
که ما دوســت داریم بگوییم همه چیــز را میدانیم .معرفت
بشــری با دانســتن تولید نشــده بلکه با کلمه نمیدانم تولید
شده اســت .در این پرونده ما هنوز خیلی موارد را نمیدانیم.
احتمــال میدهیم اقــرار این مرد به قتل دامادش هم شــاید
درســت نباشد .اما این قتل از شمار قتلهای تیپیکال نیست.
اصالً به بحث خانواده هیچ ربطی ندارد .این خانواده بیش از
 50سال قدمت داشته است .آنچه در مباحث بحران خانواده
میشناســیم در این پرونده مصداق ندارد و در زمره قتلهای
خانوادگی جا نمیگیرد .حتی فرزندکشــی هم نیست هرچند
نســبت قاتل و مقتول فرزندی اســت اما مؤلفههای کالسیک
فرزندکشی را در آن نمیبینیم .قاتل سرهنگ بازنشسته ارتش
است  81سال دارد و از طبقه متوسط جامعه است .اطالعات
مختصر در این پرونده به ما میگوید احتماالً دچار تعصبات
دینی یا قومی و محلی هم نیست .از طرفی مادر کامالً تحت
فرمان پدر خانواده و مســلوباالراده است .مقتول  47ساله و
تحصیلکرده اســت.کار هنری میکــرده حتی به هر دلیل یک
پیونــد قوی بین خانــواده بوده که هنــوز در خانه پدری زندگی
میکرده پس این خانواده از هم پاشیده نیست فقط میتوانم
بگویــم این قتل بــه هیچ عنوان در تیپولــوژی قتلهایی که ما
میشناسیم قرار نمیگیرد .قتلهای خانوادگی یا فرزندکشی
معموالً در اقشار فرودست اتفاق میافتد .سطح سواد پایین
و شــرایط متزلزل و خیلی از اوقات پشیمانی بسیار سخت در
افراد دیده میشــود امــا در این پرونده این را نمیبینیم .مثل
پرونده سعید حنایی ما قتلهای جنسی کم نداریم اما سعید
حنایی را نمیتوان در قتلهای جنسی قرار داد بلکه موقعیت
اجتماعی و امر جنسی فقط یک کاتالیزور میشود برای تظاهر
اختالالت روانی .پزشکی قانونی در پرونده خرمدین گفته او از
نظر روانی ســالم است اما غیر متخصصان متعجب هستند
که این آدم چطور میتواند ســالم باشد .پزشکی قانونی فقط
گفته او دیوانه نیست و مسئولیت کیفری دارد .پزشکی قانونی
فقط دنبال جنون میگردد .دنبال اختالالت نمیگردد اما در
این پروندهها باید بازیگرانش یعنی قاتل ،شریکش ،مقتول و
موقعیت جرم را بشناسیم و تحلیل کنیم .این پروندهها مانند

سلیمانی:
بایدببینیمدرخواست
جامعهدراینپرونده
چیست؟مهمایناستکه
خواستجامعهجلوگیریاز
تکراراینجرماستیافقط
مجازاتقاتل؟آیاجامعه
میتواندبعدازمجازاتقاتل
مطمئنشودکهدیگرچنین
جرمیرخنمیدهد؟
ســتاره هالی است و ســالها طول میکشد چنین موردی پیدا
شود پس نیاز به ماهها کار دارد.
باتوجهبهنظرهر 3نفرشمامبنیبراینکهبرایآسیبشناسی
چنین پروندههایی به ساعتها ،روزها و حتی ماهها روانشناسی
نیاز اســت و نمیتوان با چند ســاعت صحبت کــردن در مورد
وضعیت پرونــده و چگونگی وقوع قتلهــا اظهارنظری کرد ،آیا
این شــیوه قضایی درست است که پس از  24ســاعت از انتشار
خبر قتل عــدهای خبرنگار در مقابل متهم قــرار بگیرند و بتوانند
هرســؤالیکهبهذهنشانمیرســدازمتهمانبپرسندوبراساس
حرفهایغیرمستندبرحواشیوشایعاتدامنزدهشود.ضمن
اینکه کمکی هم به مقوله آســیب شناســی پرونده و رازگشایی از
ابعادپنهانماجرانمیکند؟
نــوروزی :ایــن آدم احســاس میکند کار برجســتهای انجام
داده است .اشتباه بسیار بزرگ دادسرا این است که خبرنگاران
را بــا دوربیــن و ضبط صــوت به اتاق بازجویــی راه میدهد تا با
این آدم مصاحبه کنند .در حالی که آنها نمیدانند با چه کسی
مصاحبــه میکنند .در نتیجه به متهم  81ســاله ،حس و توهم
قهرمانی القا میشود .اشتباه دوم را خبرنگاران آموزش ندیده
مرتکب شدند و روزنامههایی که خبر را منتشر کردند .چرا که به
این متهم حس قدرت دادند و این موضوع سبب میشود تا در
روند تحقیقات تأثیر منفی بگذارد.
ســلیمانی:مــن یــک ســؤال دارم؛ آیــا ممکن اســت در این
پرونــده پــدر پوششــی بــرای مجرمــی دیگر باشــد؟ اینکــه پدر
خــودش را فــدای مجرمی دیگر کند؟! فــرض محال که محال
نیســت شــاید مادر خودش را فدای مجرم دیگری کرده باشد.
پــدر و مــادر بــدون اینکه پرونــده وارد تحقیقات فنی شــود و به
محــض اینکــه پلیــس زنــگ خانــه را میزنــد اقــرار میکنند و
میگویند ما کشتیم .چرا؟!
اما در مــورد خبرنگاری که وارد دادســرای جنایی میشــود
حتمــاً بایــد آمــوزش دیده باشــد در پرونــده نجفی – شــهردار
اســبق -میبینیم که خبرنگار صدا و سیما به راحتی اسلحهای
را که قتل با آن رخ داده در دســت میگیرد .در حالی که دادسرا
و متخصصان به اثر انگشــت روی اسلحه و گلوله برای بررسی
جــرم نیاز دارند .در این پرونده هنوز زود اســت که نظر بدهیم.
شاید پدر بخواهد یک مجرم نزدیک به خودش را پوشش دهد.
میگوید من عمر خــودم را کردهام و قتل را گردن میگیرم .در
صورتیکه کشتن و قطعه قطعه کردن چنین بدنی ساده نیست.
دیدن خون فرزند توســط مادر ســاده نیست.شوکه شدن شاید
اینجا کاربردش مشخص شود.
جناب صفاری نیا به لحاظ روانشناسی انتشار این مطالب در
رســانه چه تبعاتی دارد؟ آیا انتشــار این اخبار میتواند موجب
عادیانگاریوشکستنقبحچنینجرایمیشود؟
صفارینیــا :بلــه به طور قطــع ،انتشــار این اخبــار میتواند
تبعات نگرانکننده و شــوکآوری برای جامعه داشــته باشــد.
چون همانطــوری که پیشتر هم گفتم پرونده خاص اســت.
میتوانــد قبــح قضیه را از بیــن ببرد .میتواند برای کســانی که
در ایــن پرونــده کشــته شــدهاند انــگ ایجاد کنــد .اضطــراب را
مضاعف کند .نگرانی جوانها را بیشتر کند .این فکر را در ذهن
بعضیها بخصوص افرادی که وســواس فکری دارند بپروراند
و قصهسازی کنند.
آیا گفتوگوی خبرنگاران با متهم  24ساعت بعداز جنایت
مرســوم اســت؟ با توجه بــه اینکه به نوعــی هیجانــات و اظهار
نظرهایاحساسیهمدراینگفتوگوهادیدهمیشود.
سلیمانی :این موضوع در اختیار و صالحدید مقام قضایی
اســت .ممکن اســت که یک مقــام قضایی با انتشــار اخبار به
این نحو مخالف باشــد و مقام دیگری مشــکلی با این رویکرد
نداشتهباشد.
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نــوروزی :وقتــی یک متهم دســتگیر میشــود یــا در اختیار
آگاهی اســت یا دادسرا ،باید در ابتدا پرسید که چه کسی چنین
خبر تلخ و تکان دهندهای را قبل از تحقیقات تکمیلی و بدون
در نظر گرفتن بســیاری از موارد در اختیار رســانهها قرار داده تا
چنین شــوکی بزرگ به جامعه وارد کند .این یک اشکال است.
ضمن اینکه متهم وقتی در شرایط خاصی قرار میگیرد ممکن
است اطالعات نادرستی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.
حتــی فکر میکند میتواند جلب توجه یا ترحم کند به همین
دلیل ممکن اســت اطالعات غلطی را هــم ارائه دهد .یا القای
همان حس قهرمانی که در عکسهای منتشر شده از متهم به
وضوح دیده میشود.
ســلیمانی :در تأیید حرفهــای جناب نــوروزی باید بگویم
که حتی ممکن اســت قاتل اصلی احتمالی بتواند از اظهارات
متهم خط بگیرد و بداند وضعیت رسیدگی به پرونده در کدام
مرحله است.
نوروزی :بنابراین بهترین کار این اســت که دادسرا خودش
متولی انتشار اخبار بدون واسطه باشد .به طوری که توضیحات
را در حد الزم و اطالعرســانی درســت انجام دهد و بدون اشاره
به جزئیات مشــمئزکننده مخاطبان را در جریان قرار دهد و در
نهایــت هم اعالم کنــد که پرونــده در حال طی کــردن مراحل
مقدماتی اســت .البته در نظر داشته باشیم که خبرنگار هم در
این میان بهدنبال تولید خبر است و تمام تالشش را میکند تا از
خبرنگاران دیگر رسانهها عقب نماند .این روال باعث میشود
برخــی از خبرنــگاران بــر اســاس هیجانــات دســت به انتشــار
مطالبی بزنند که شــاید واقعیت هم نداشــته باشــد که نمونه
آن هم انتشــار گفتوگو با دوســت خواهر بابک خرمدین بود.
البته این هیجانات فقط مختص به خبرنگاران نیست و ما هم
بهعنوان کارشناسان در مواجهه با چنین حوادثی هیجانی رفتار
میکنیم و مدام میخواهیم از اســتداللمان ولو به غلط دفاع
کنیم .اما باید از این زاویه به قضیه نگاه کنیم که بهطور کلی در
باره انتشار چنین اخباری از سوی عوام صحبت نمیکنیم بلکه
درباره مجموعهای بزرگ به اسم دادسرا با افراد تحصیلکرده و
باتجربه صحبت میکنیم .از روزنامه نگاری صحبت میکنیم
کــه حرفــهای اســت و انتظار بیشــتری از او مــیرود کــه اخبار را
براســاس هیجانات منتشــر نمیکند و از کارشناسانی صحبت
میکنیم که دانشــگاهی و پژوهشگر و دست بهقلم هستند .در
مقابلچنینپدیدههایینبایدهمانندعموممردمعملکنیم.
باید تحلیل و تأمل کنیم تا به بیان درستی برسیم.
انتشار اخبار اینچنینی شــاید در مرتبه اول و دوم و سوم قدری
تلخ و تکان دهنده باشــد اما بــا تکرار و مرور زمان ممکن اســت
در جامعه بســتری را بــرای عادی انــگاری جنایت و شــاید حتی
قهرمانســازی فراهم کند و دیگر مردم از شنیدن خبرهایی نظیر
قتلرومیناوبابکخرمدینشوکهنشوند.بهعنوانجرمشناس
و حقوقدان چه راهکاری را برای عادی نشــدن چنین اخباری در
جامعهپیشنهادمیکنید؟
ســلیمانی :بهنظرمن وقوع قتل و جنایــت در جامعه هرگز
عادی انگاری نمیشود.
ولــی مــا بخصــوص در این پرونــده دیدیــم که بعــد از چنین
جنایــت هولناکی فضای مجــازی پــر از طنزهای پــدر و فرزندی
میشــود .در موضوع قتل هــم بحث من این نیســت که بعد از
چند مرتبه انتشار اخبار قتلهای خانوادگی در خانوادهها شاهد
قتلهای فزاینــدهای خواهیم بود ،بلکه فکر می کنم بعدازتداوم
اخبار اینچنینی دیگر شــوک و حیرت و تلخکامی وجود نخواهد
داشتوازمنظراجتماعیبهتبعاتمنفیمتعددیمیرسیم.
نوروزی:البته طنز خودش یک واکنش روانی است.
ســلیمانی :بله .من فکر میکنــم اگر خبرنــگاران این حوزه
آموزشهــای الزم را دیده باشــند ،میتوانند به گونهای اخبار را
منتشر کنند که بهقول شما شنیدن چنین حوادثی باعث تبعات
منفــی روحی و روانی مردم عام نشــود .شــما آخریــن باری که
اخبار سیندرالیی شنیدید کی بوده؟ اصالً چند بار اخباری در این
مورد شنیدهاید که نامادری کودکی را کشته باشد؟ میدانید که
اگر اخبار قتل کودکان بهدست نامادریها منتشر شود و بازتاب
پیدا کند چقدر نگاه جامعه به همســر دوم بــرای مردهایی که
از همســر اول شــان فرزندانی دارند منفی میشود؟! بههمین
خاطــر جلــوی انتشــار آن گرفتــه میشــد چراکه ممکن اســت
چنیــن حوادثــی رخ بدهد اما همهگیر نیســت بنابراین نباید با
انتشار آن در خانوادهها اضطراب و منفی نگری ایجاد کرد .چند
ســال پیش پروندههایی داشــتم که افراد بدهکار سرنگ آلوده
بــه ویروس ایــدز را از مبتالیان میگرفتند و به طلبکاران شــان
میزدنــد .اما اجــازه انتشــار آن را ندادم چون میدانســتم این
موضوع تبعات منفی دارد و ممکن بود بدآموزی داشته باشد
و همهگیر شود.
نوروزی:بهنظرم ســختترین و پیچیدهترین صفحه روزنامه
صفحه حــوادث اســت چراکه بــا کوچکتریــن اشــتباه میتواند
جامعــه را دچــار اضطــراب منفی کند .گاهــی ما دچار اســترس
و اضطــراب میشــویم امــا در مقابل قــدرت عمــل داریم .مثل
خودروهای له شــده که برای هشــدار به راننــدگان در اول جادهها
میگذارند .این تصویر به من میگوید که سرنشــینان این خودرو
یــک خانــواده بودنــد و در اثــر یــک بیاحتیاطــی دچــار حادثــه
ســهمگینی شــدهاند پس قــدرت عمل را بــه من میدهــد که با
احتیاط رانندگی کنم تا دچار سانحه نشوم .وقتی خبر بچه دزدی
در ســاعات خلوت روز را میشــنوم قــدرت تصمیمگیری به من
میگوید که در ســاعات خلوت به فرزندم اجــازه خروج از خانه را
ندهم .اما در روزنامهها اگر خبری درســت نوشته نشود میتواند
اضطرابــی منفی منتقــل کند که هیچ کاری از دســتم بر نمیآید
و فقط باید منتظر باشــم که آن بال بر ســرم نازل شود مثل اخبار
احتمال زلزله در تهران و ....نکته دیگر این اســت که هم دستگاه
پلیس و قضا ولو به دروغ همیشــه باید برنده باشد .در فیلمهای
هالیوودی میبینید که در هرشــرایطی پلیس هیچ گاه شکســت
نمیخــورد .در برخــی از کشــفیات میدانیم کــه متهم تصادفی
دستگیر شده اما خبرنگاران طوری مینویسند که گویی  15کارآگاه
متبحر متهم را ردیابی و بازداشــت کردهاند که من معتقدم این
روش خوب اســت و اشــکالی هم ندارد چون احســاس امنیت را
بیشــتر میکند .اما در برخــی از جرایم به لحاظ تبعــات روحی و
روانی و اجتماعی باید عناصری که موجب جذابیت ژورنالیستی
میشــود حــذف شــوند .مثل شــیوه ارتــکاب به قتــل و اشــاره به
جزئیــات جنایات باید حذف شــود .مثالً همین پرونده خرمدین
دراماتیکتریــن قســمت ماجــرا و خبــر همیــن تکهتکــه کــردن
پســر بهدســت پدر بــود که تبعات منفــی در پــی دارد و به اعتقاد
مــن باید بیان این جزئیــات از اخبار حذف میشــد .بیتردید در
چنیــن پروندههایی باید در چند جمله ســاده خبر را نوشــت و از
جذابیتهای ژورنالیستی فاصله گرفت تا موجب عادی انگاری
کلماتی که آزاردهنده و ایجاد کننده تبعات منفی است ،نشود.
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شهید ابراهیم هادی

فتوت و جوانمردی مکتبی اســت که ریشه
درفرهنگ دیر پای ایرانی داشــته واز سوی
تعالیــم اســام نیزمــورد تأییــد و حمایت
قرارگرفتــه و بتدریــج رنگ و تعلــق دینی
یافته اســت .چنیــن بوده کــه جوانمردان
از دیربــاز طبقــهای از اجتمــاع کهــن بــوم
ایــران را بــا عناویــن مختلــف شــکل داده
وبه ترویج آیین فتوت ومردانگی به شــیوه
خــود پرداختهانــد .ایــن آییــن برآمــده از
اصــول اخاقــی و مبارزاتی خاصــی بوده
که کمک به ضعیفان و مظلومان را پیشــه
خود ساخته و پس از مواجهه با شخصیتی
همچون امیرالمؤمنین علی(ع) در محیط
اسامی ،وی را مقتدا و الگوی خویش قرار
داده و آیین خود را با مکتب اسام تطبیق
داده و قرابت بخشیده است.
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سرافرازانی که از گود زورخانه به اوج شهادت رسیدند

آییــن جوانمــردی ایرانیــان کــه از ابتــدای پیدایش بــا پهلوانی و
زورمندی بهعنوان پشــتوانه راه و رســم خودهمراه بوده ،ازاواخر
قــرن دوم هجری به شــکل تــازهای ســربرآورد .اما آنچه مســلم
اســت ،اینکــه آیین فتــوت و مردانگی کــه بخشــی از آن در قالب
فرهنگ زورخانهای متجلی شده ،با وجود در برداشتن نشانههای
بسیاری از فتوت اسالمی ،ریشه دررسم پهلوانی و عیاری ایرانیان
قبل از اســالم دارد؛ تا آنجا که میتــوان گفت آیین کهن ایرانیان
بتدریج و در مجاورت با فرهنگ اسالمی ،در آن مستحیل ومروج
فتوت اسالمی شده است .در همین راستا 17شوال ،سالروز جنگ
خنــدق که ضمن آن امام اول شــیعیان علی ابن ابی طالب(ع)
الگــوی جوانمردی و شــجاعت درتاریخ اســالم ،در نبــرد با نماد
شــرک و بت پرســتی یعنــی عمرو بن عبــدود ،صورتــی کامل از
جوانمــردی را به نمایش در آورد وشــگفتی آفریــد ،بهعنوان روز
«فرهنــگ پهلوانــی و ورزش زورخانهای» بــا محوریت مقابله با
نفس اماره و تالش برای رضای خدا در راه حق و حقیقت نامیده
شــده و هر ســاله در این روز از حامالن فرهنگ پهلوانی و ورزش
زورخانهای با ویژگیهای برجسته آن تقدیربه عمل میآید.
مرجع اصلی در آیین پهلوانی ،قهرمانان اساطیری خوشنامیاند
کــه همواره اصول خود را ســینه بــه ســینه رواج داده و آیین فتوت
و جوانمــردی ،شــامل :مــروت ،ایثار ،فــداکاری ،یــاری مظلومان و
بیپناهان ،شفقت نسبت به بندگان خدا ،وفای به عهد و باالخره
خودشــکنی را به صورت صفات ممتازیک انســان کامل در عمل
متجلــی ســاختهاند .قهرمانانی همچــون پوریای ولــی ،جوانمرد
قصاب و...که معرف فرهنگ جوانمردی اند.اینان عالوه بر صفات
انسانی ،مقید به انجام آدابی بوده و هستند که معرف جوانمردی
است .چرا که مسلک و مرام جوانمردان بر پایه فتوت استوار است.

 ëجوانمردان در جبهه نبرد
حضــور جوانمردانــی از ســلک پهلوانــان ورزش زورخانــهای در
جبهههای حق علیه باطل و دفاع از میهن اسالمی تا پای جان،
نشــان از اســتمرار روح تاریخی حاکم بر این نهاد و نماد تاریخی
فرهنــگ ایرانــی داشــته و بیانگــر پایبنــدی آنــان به اصــول خود
اســت .اصولی که ریشــه دراین ســه اصل محــوری دارد« :هر چه
گویی ،باید که انجام دهی»« ،خالف راســت نگویی و جز راســتی
نجویی» و «در سختیها صبر وشکیب پیشه کنی و ملزومات آن
را به کار بندی».اصولی کارســاز که جوانمردانی همچون شــهید
ابراهیم هادی آن را به کار گرفتند و روزهای دفاع مقدس دوران
درخشــش آنان بود .ایــن جوانمردان با جنگهای نامنظم خود
همچنانکــه در حمله مغوالن به کشــورمان دردســرهای زیادی
برای ســپاه خان مغــول ایجاد کردند ،دردســرهای فراوانی برای
نیروهای صدام به وجود آورده و آنان را در روزهای اول هجوم با
جنگهای پارتیزانی و نامنظم خود زمینگیر کردند.
جمــع آنان بهصورت یک تشــکل غیرقابل پیشبینی در ترکیب
ســایر نیروهای مردمی و در کنار نیروهای ارتش و سپاه ،از همان
روزهــای اول جنگ مانع پیشــروی و محاصره شــهرهای اســتان
خوزســتان که هدف اصلی ارتش بعث عراق بود ،شدند ونشان
دادنــد که اســتقالل وتمامیت کشــور از بایســتههای آنان اســت.
بایستههایی که حاضرند در راه آن جانبازی کنند.
در پژوهشهــای تاریخــی درارتبــاط بــا ارزیابــی نقــش طبقــات
و نهادهــای اجتماعــی در دوران دفــاع مقــدس از آموزههــا و
جوانمردی جمعیت جوانمردان گودنشین کمتر یادی به میان
آمده و از تأثیر حیاتی آنان در هفتهها و ماههای اول جنگ غفلت
شــده اســت .این غفلت که بر اثر غلبه گرایش و نگاه نخبهگرای

محققان با محوریت خالقیتهای فردی صورت گرفته ،بیشــتر
معطــوف به تیپ اجتماعی این جمعیت اســت کــه ازبازنمایی
ارتباط تنگاتنگ آنان با مضامین حماسی اکراه دارد و آموزههای
تعلیمــی -القایــی ایــن جمعیــت را اخالقی نمیشناســد .حال
آنکــه با نگاهی متفاوت میتوان به خاســتگاه اولیــه آنان پی برد
و بر آن اســاس به تحلیل نقش آنان در جنگ پرداخت و برخی
برداشتهای نادرست موجود را نیز در این مورد اصالح کرد.
 ëابراهیم هادی ،مقاومت تا شهادت
یکــی از چهرههــای شــاخص فرهنــگ پهلوانــی کــه آموزههــای
بســیاری را در گــود زورخانــه آموخــت و در جبهههــای جنگ به
کارگرفت شهید سرافراز ابراهیم هادی است .وی که سال 1336
در محله شــهید ســعیدی حوالی میدان خراسان دیده به جهان
گشوده بود از نوجوانی جذب ایدههای جوانمردی شد و همچون
مردان بزرگ ،آرمانهای بزرگ و متعالی را وجهه همت خویش
قــرار داد .او همزمان با کار و تحصیل بــه ورزش زورخانهای روی
آورد و در کنار آموختن فنون آن ،رســم پهلوانی را نیز فرا گرفت.
پــس از انقــالب وارد آمــوزش و پرورش شــد و همچون معلمی
فــداکار بــه تربیــت فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم پرداخــت .ورزش
باســتانی برای او قبلــه گاهی بود که آرمانهایش را هم پوشــش
مــیداد .کما اینکه هرگز از هیچ میدانی پا پس نکشــید و مردانه
ایســتاد .مردانگی او را میتوان در ارتفاعات ســر به فلک کشیده
بازی دراز و گیالنغرب تا دشــتهای سوزان جنوب مشاهده کرد.
حماسههای او در این مناطق هنوز در یادها باقی است .در والفجر
مقدماتــی پنج روز به همراه بچههای گــردان کمیل وحنظله در
کانالهای فکه مقاومت کرد .اما تســلیم نشــد .ســرانجام در 22
بهمن ســال  61بعد از فرســتادن باقی مانده نیروها به عقب ،به

تنهایی آنقدر مقاومت کرد تا به شــهادت رســید .از آن مقطع به
بعد دیگر کســی او راندید .او همیشــه از خدا میخواست گمنام
بماند .چرا که گمنامی از جمله آموزههای رســم پهلوانی است.
دعای او درحق خودش شهادت در عین گمنامی بود و خدا هم
دعایش را مستجاب کرد.
 ëسعید طوقانی ،اصرار بر جهاد
یکی دیگر از شهدای این عرصه ،شهید سعید طوقانی است ،وی
در ســال  13۴۸در تهــران متولد شــد و از طریق پــدرش با ورزش
باستانی و آیین و مسلک آن آشنا شد ،چرا که پدرش ازمیل بازان
و کباده کشان گود زورخانه بود .سعید از سن چهار  -پنج سالگی
به این ورزش عالقهمند شد و به همراه پدر و برادران بزرگترش
کــه آنــان نیز از جملــه ورزشــکاران باســتانی بودنــد ،در زورخانه
حضــور مییافــت .عالقــه او به ورزش باســتانی باعث شــد تا در
این زمینه رشــد بســیاری کند و با ارائه نمایش های زیبا ،تعجب
همگان را برانگیزد و لقب«پهلوان کوچولو» را به خود اختصاص
دهــد .بــه دنبــال اوج گیــری نهضــت مردمــی بــه رهبــری امام
خمینی(ره) سعید نیز همراه پدر وبرادران در آن شرکت داشت
و با ســیل خروشان ملت همراه بود .با شــروع تجاوز رژیم بعثی
عراق به مرزهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در سی و
یکم شهریورماه  ،13۵۹با وجود آنکه سعید سن و سال چندانی
نداشــت ،داوطلــب اعزام به جبهه شــد تا کنار بــرادران بزرگتر از
خود علی ،محمد و حمید در خط مقدم حضور یابد .مجروحیت
علی و به دنبال آن مفقود شدن محمد در عملیات والفجر  1در
بهار سال  ،13۶2نه تنها وی را از تصمیم خود منصرف نمیکند
بلکه مصممتر میســازد تا جای برادران مفقود و مجروحش را
در جبهــه پر کند .وی ســرانجام بــا اصرار فراوان توانســت همراه

پــدر و گروهی از ورزشــکاران باســتانی ،راهی جبهه شــود تا بتواند
در صــف رزمندگان حاضر شــود؛ ولــی این بار موفق بــه حضور و
مانــدن در کنار رزمندگان نشــد و پس از بازگشــت از جبهه این بار
با دســتکاری شناسنامه و باال بردن ســنش ،توانست در بهار سال
 13۶3راهی جبههها شود .سعید با حضور در پادگان دوکوهه ،به
همراه شهید عباس دائم الحضور توانست رزمندگان را به ورزش
باستانی جذب کند و با بهره گیری از کمترین امکانات ،زورخانهای
نیز در اردوگاه برپا کند که بعد از شهادت او نیز ورزش باستانی در
جبههها از جایگاه ویژهای برخوردار بود .حضور در کنار رزمندگان
گردان میثم لشــکر  27محمــد رســول اهلل(ص) در عملیات بدر
در زمســتان ســال  ،13۶3به قدری بــرای او مهم بود کــه با وجود
بیماری شــدید ،از بیمارســتان شــهید کالنتری اندیمشک خود را
به جمع رزمندگان رســاند و توانســت به عنوان پیک و پیامرســان
فرمانــده در عملیــات حضور پیدا کند .شــامگاه بیســت و دومین
روز اسفندماه در شرق دجله ،صفوف رزمندگان میرفت تا سینه
خصم را بشــکافد و ســعید با وجود ناراحتی جســمی ،جســورانه
مسئولیت خود را به انجام میرساند که ناگهان دوستانش متوجه
شــدند سعید از ســتون نیروها جدا شــد .فرمانده گروهان که به او
نزدیک بود ،متوجه شــد ،گلوله تیربار ســنگین دوشــکا شکم او را
دریده و لحظاتی بعد ســعید زانو بر زمین زد و به برادر شهیدش
پیوست .جنازه محمد  10سال بعد از شهادتش برگشت و  10سال
بعد از شهادت ،استخوان های «پهلوان کوچولوی کشور» بر دوش
دوستان و آشنایان تا در ورزشگاه شهیدان طوقانی در کاشان بدرقه
و به خاک ســپرده شــد .پهلوان شــهید ســعید طوقانــی از جمله
نوجوانانی بود که رمز عزت و غیرتمندی را از فرهنگ جوانمردی
فراگرفت و برای سربلندی دین و میهن ،از ایثار جان دریغ نکرد.

یادی از شهید محمود شهبازی قائممقام تیپ  ۲۷محمد رسول اهلل

سردارگمنام
مرجان قندی
خبرنگار

«زیرنوررنگپریدهمهتابقیفانفجاربهجاماندهوزمینسوخته
و زیــر و رو شــده اطرافش را دیدم ،کاماً مشــخص بود که موشــک
کاتیوشــا با ضــرب مهیبی آنجا فــرود آمده بود .چنــد قدمی کنارتر
در یــک گــودال کوچک خــون زیادی جمع شــده بــود .به زحمت
خم شــدم کف دست راســتم را جلو بردم و زدم به لجه خون سرخ
محمودشهبازیوبعددستخونآلودمراباتمامعشقیکهبهاین
برادر ســفر کرده داشتم ،به سر و صورتم کشــیدم ».این وصف حال
حســین همدانی اســت از لحظهای که به محل شــهادت دوست،
فرمانده،همرزمورفیقشمحمودشهبازیرسید.
محمود شهبازی دســتجردی ســال  ۱۳۳۷در اصفهان به دنیا آمد.
محمــود نوجوان ،مدرســه ابتدایی را که تمام کرد ،وارد دبیرســتان
احمدیه حکیم ســنایی شــد .در اصفهان همیشــه مجالس قرآن و
تفسیرواحکامومعارفبرپاست.آنسالهااستادعلیاکبرپرورش
در اصفهان کاس درس معارف اســامی داشــت .کاسهایی که
مخاطبــش جوانهایی بودند که دغدغه دینی و مذهبی داشــتند و
نمیخواستندمسلمانشناســنامهایباشند.محمودهمجزواین
جوانها بود .پای درس معارف آقای پرورش مینشســت و ریشــه
درختایمانشراقویمیکرد.
ســال ۵۶که شــد محمود دیپلمــش را گرفت و همان ســال هم در
کنکور شــرکت کرد و در رشــته مهندســی صنایــع دانشــگاه علم و
صنعت تهــران با گرایش مهندســی تأسیســات پذیرفته شــد ،اما
هنوز تازه اول خوابگاه رفتن و زندگی دانشــجویی بود که تظاهرات
و راهپیماییهــای قبــل از انقــاب شــروع شــد .دانشــجویان هم از
این قاعده مســتثنی نبودند و محمود جزو رهبــران تظاهراتهای
دانشجوییعلیهرژیمسابقبود.همینهمشدکهموقعآمدنامام
به کشور با اینکه بیســت سال بیشتر نداشــت بهدلیل لیاقتی که از
خود نشان داده بود ،عضو کمیته مردمی استقبال از امام و مسئول
برنامهریزیتأمینامنیتامامدربهشتزهراشد،جاییکهمحمد

بروجردی درست روی سقف ماشین امام نشسته بود و رفت و آمد
مردمی را که کنار ماشــین امام حرکت میکردند کنترل میکرد که
خدایی نکرده در طول راه فرودگاه تا بهشــت زهرا اتفاقی برای امام
نیفتــد ۱۲ .روز بعــد از آن روز پرماجرا انقاب پیروز شــد .محمود در
سپاه پاســداران اسم نوشــت و یک پاسدار شد .ســپاه تازه داشت
نیرومیگرفتوهنوزتشکیاتمنسجمینداشت.محمودعضو
دفتر هماهنگی ســتاد مرکزی سپاه شد .دوره؛ دوره قشون کشی ضد
انقاب بود و جدایی طلبی آنها در گوشــه و کنار کشــور .پاسدارهای
جوان اســلحه میگرفتند و هر طور بود خودشان را به نقاط درگیری
میرساندند.وضعاینبودتااینکهجنگشروعشد.
شــهریور  ۵۹که جنگ شروع شــد ،خیلی از پاســدارهای زبده سپاه
از جملــه محمد بروجردی در کردســتان بودند .شــش ماهــی که از
جنگ گذشــت محمد بروجردی که فرمانده ســپاه کردستان بود،
مسئولیت فرماندهی ســپاه اســتان همدان را به محمود شهبازی
سپرد.محمودفرماندهمدیریبود.همینهمشدکهبعدازآمدنش
به همــدان قبل از همه بهصورت میدانی دســت به کار جمع کردن
اطاعات شــد تا سپاه همدان یک سپاه تشکیاتی و منسجم باشد.
روزهاکارمحمودرسیدگیبهسپاههمدانبودوشبهمکهمیشد
دراتاقکوچکیکهپشتدفترکارشبودمیخوابید.
اواخر فروردین سال ۶۰بود که محمود برای سرکشی از جبهه قاویز
در ســرپل ذهاب به این منطقه رفت .درســت همان روزها شورای
عالی دفاع مقرر کرد هر طور شده باید عملیات جدیدی در جبههها
انجــام شــود .قرار بــود عملیــات جدید کمــی یخ حاکم بــر فضای
جبههها را بشکند .جلسه توجیهی عملیات در پادگان ابوذر برگزار
شــد .بروجردی و محمود هــر دو بودنــد .از آن روز یک پای محمود
در منطقه بود و یک پای دیگرش در ســپاه همدان برنامهریزی برای
تقویتخطدفاعیرزمندگانهمداندرجبههسرپلذهاب.
کار شناســایی عملیات طــول کشــید .منافقین هم بیــکار نبودند،
تابســتان و پاییز ســال ۶۰دوره اوج ترورها بود .ترور پشــت ترور بود
کــه انجام میدادنــد .بزرگترین جنایتشــان روز هفتم تیر اتفاق

افتاد روزی که در جلسه حزب جمهوری
اسامیبمبگذاشتندوشهیدبهشتی
و ۷۲نفردیگرازاعضایحزبجمهوری
اســامی و نمایندگان مجلس شــورای
اسامی را شهید کردند .در جبههها هم
وضعبهترنبود،آنجاهممنافقیناخبار
جبهههــا و عملیاتهــا را به دشــمن لو
میدادند .عملیات جدیدی که شهبازی
و دوســتانش مشــغول شناســایی آن بودند هم از همین دسته بود.
منافقینی که در ســپاه نفوذ کرده بودند عملیات را لو داده بودند .آن
موقع محمود در سپاه همدان سرگرم سر و سامان دادن به تیمهای
تعقیــب و مراقبت و گذاشــتن پســتهای ایســت و بازرســی در
گلوگاههایاستانبرایخنثیکردنتاشمنافقیندرانجامترورها
بود .با کارهایی که محمود کرد تقریباًریشــه ترور در اســتان همدان
کنده شد اما در تهران و شهرهای دیگر ماجرا هنوز ادامه داشت .روز
هشتم شهریور ۶۰که شد منافقین دفتر نخستوزیری را هم منفجر
کردند .حادثهای که در آن شــهیدان رجایی و باهنر رئیسجمهوری
و نخســتوزیر هم شهید شدند ،اوضاع خوبی نبود ،همه ناراحت
بودند .همــان روز بعد از ظهر محمد بروجردی با تلفن از شــهبازی
خواســت هر چــه زودتــر خــودش را برای شــرکت در یک جلســه
اضطراریبهمنطقهبرساند.
بروجردی گفت«:عملیات باید هرچه سریعتر انجام شود ».همان
شب شــهبازی ،همدانی و بقیه دوستانشــان آخرین شناساییها را
هم انجام دادند و خودشان را برای انجام عملیات رأس ساعت ۱۱
شبروزدهمشهریورآمادهکردند.
اسم عملیات را گذاشته بودند «شهیدان رجایی و باهنر» اما با همه
تاشــی که کردند بهدلیل لو رفتن عملیات حمله شکســت خورد.
اوایل جنگ بود و فرماندهها جوان ،شــهبازی هم مثل بقیه؛ دیدن
آنتعدادشهیددریکعملیاتناموفقهمبرایکسیمثلشهبازی
خیلــی بود .روحیــهاش را خراب کرده بود این شــد که با صاحدید

مسئوالنبهیکسفرمعنوی؛حجفرستاده
شد.همراهیهمسفرانهمدلوهمراههم
لذتسفررادوچندانکردهبودهمسفرانی
مثــل احمــد متوســلیان یــا مثــل ابراهیم
همت .از همین ســفر بود که انگار این ســه
نفر بــه هم گــره خوردند و دیگــر از هم جدا
نشدند .عملیات بعدی که این سه دوست
را یــک بار دیگر به هــم وصل کرد ،عملیات

مطلعالفجربود.
روز بیســتم دی مــاه ســال ۶۰احمد متوســلیان در راه بازگشــت از
کردســتان بــه تهران ســری هم بــههمــدان و محمود شــهبازی زد.
همانجــا بود کــه گفت فرمانده ســپاه تصمیــم گرفته اســت برای
ســپاه ســازمان رزم درســت کند و از او هم خواســته کــه به جنوب
برود .شــهبازی تا این حرف را شنید از حاج احمد خواست تا او هم
همراهشبهجنوببرودوحاجاحمدهمپذیرفت.
روز بیســتوپنجم دیماه شهبازی به دســتور احمد متوسلیان به
سپاه دزفول رفت و ۴۸ساعت بعد حسین همدانی هم با ۲۴نفر از
نیروهایسپاههمدانبهاوپیوست.کمیبعدوقتیحاجاحمدهم
رســید وقتش رسید که به قرارگاه تاکتیکی کربا نزد محسن رضایی
بروندوکارتشکیلتیپیکسرهشود.
تیپیکهنامشتیپ ۲۷محمدرسولاهللشدومقرشانهمپادگان
دوکوهه اندیمشک بود .حاال تقدیر این ســه دوست را یک جا کنار
همجمعکردهبود.عملیاتبعدیعملیاتمهمیبود،عملیاتیکه
قراربودباانجامآنشرتوپخانهدشمنازسرشهرهایدزفول،اهواز
و اندیمشک کم شود .انجام این عملیات هم شناسایی دقیق و هم
نیرویورزیدهمیخواست.عملیاتنیمهشبروزاولعیدسال۶۱
انجامشدو ۸روزبعدمردمبخصوصمردمشهرهایمرزیجنوب
عیدیخودراازرزمندههاگرفتند.
حاال فقط خرمشــهر مانده بــود .اما قبل از آن حــاج محمود باید
سری به مادرش در اصفهان میزد که در بیمارستانی در اصفهان

بســتری بود .مادر را که دیــد دوباره به منطقه برگشــت و بعد از
بردننیروهایشبهنزدیکیدارخوینبادستوراحمدمتوسلیان
کار شناســایی غرب کارون را به همراه حسین همدانی آغاز کرد.
کار آنها این بود که مســیر حدوداً ۲۳کیلومتری رودخانه کارون
تــا جاده اهواز بــه خرمشــهر را از همه نظر شناســایی کنند تا روز
اول عملیات رزمندههای پیاده بتوانند بدون دردســر خودشان
را به جاده برســانند .حسن باقری تأکید داشــت آنها باید حتماً
با کف دستشان آســفالت جاده اهواز خرمشهر را لمس کنند تا
شــب عملیات مشــکلی برای نیروهای پیاده پیش نیاید .شــاید
اگــر معــدود بازماندههای تیــم شناســایی نبودند امروز کســی
نمیدانســت آن روزها به آنها چه گذشــته اســت .عملیات که
شــروع شــد نیروهای تیــپ  ۲۷در دو محــور وارد عمل شــدند.
گروهی با فرماندهی محمود شــهبازی در محور ســلمان و گروه
بعــدی بــا فرماندهــی محســن وزوایی در محــور ُمحــرم .نیمه
شــب دهم اردیبهشــت ماه صف رزمندهها با عبور از کارون به
خط زدنــد و با پاکســازی موانع پیش رو خودشــان را به پشــت
آسفالت اهواز به خرمشــهر رساندند .در این مرحله از عملیات
و در همان شب حمله محسن وزوایی فرمانده محور محرم به
شــهادت رسید و کار برای شهبازی ســختتر شد .در این مرحله
مســئولیت هر ۱۳گردان عمل کننده که حاصــل ادغام نیروهای
دو محور محرم و ســلمان بود به عهده شــهبازی بود .با رســیدن
آنها به دژ مرزی کار بر محمود ســختتر شــد .دائم در ســر تا ســر
خط با موتور به این طرف و آن طــرف میرفت و آرپی جی زنها
را به مقابله با تانکهای دشــمن میفرســتاد.در چند روز گذشته
درســت اســتراحت نکرده بود و هرکس حاجمحمــود را در خط
میدیــد از چهرهاش میفهمید که چقدر به اســتراحت نیاز دارد
بایــد میخوابید یک خــواب آرام این چیزی بود کــه خدا برایش
خواسته بود .سردار شهید محمود شهبازي در روز دوم خرداد ماه
 ،۱۳6۱در آستانة «فتح خرمشهر» در عملیات «بیت المقدس»،
دراثراصابتترکشخمپاره،بهفوزعظمايشهادتنایلآمد.
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نقض حکم شالق
و تبعید پزشک متخصص

خبر

گــروه حوادث/حکــم شــاق و تبعیــد یک پزشــک متخصص
که متهم اســت بــه دختری جوان تعرض کرده از ســوی دیوان
عالی کشور نقض شد و قرار بود متهم دوباره محاکمه شود اما
بهدلیل ابتای وی به کرونا جلسه دادگاه به تعویق افتاد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده
با شــکایت دختر جوانی بهنام سحر در اداره پلیس آغاز شد .او
در توضیح ماجرا به مأموران گفت :من سالها دستیار پزشک
متخصصی بهنام بابک بودم و باهم در یکی از بیمارستانهای
تهران مشــغول بــه کار بودیم .بابک به ظاهر فــرد خوبی بود و
میدانستم که متأهل است ،از اینرو به او اعتماد داشتم .ولی
آخریــن بار وقتی در اتاق کارم تنها بودم او به یکباره وارد اتاقم
شد و مرا مورد آزار قرار داد.
پــس از ایــن شــکایت ،مأمــوران بابــک را بازداشــت کردنــد،
امــا متهــم در بازجوییهــا گفــت :من بــه این دختــر تعرض
نکــرده ام .او همســر صیغــهای من اســت و مدتهاســت که
بــا هــم در ارتباطیم.البته از چند وقت پیش رابطهمان ســرد
شــد چــرا کــه او اصرار داشــت من از همســرم جدا شــوم و او
را بــه عقــد دائم خــودم دربیــاورم ،من هم مخالفــت کردم.
حــاال نمیدانــم که چرا او بــه دروغ مرا متهم بــه تجاوز کرده
اســت .فکــر میکنــم برای اینکــه بــا او مخالفت کــردم قصد
دارد آبرویــم را ببــرد .ایــن در حالــی بــود که پزشــکی قانونی
آزار جنســی دختر جــوان را تأیید کرد ،ضمن اینکه بابک هم
نتوانست مدارکی برای اثبات ادعایش ارائه دهد.
بــا ایــن حال بــا توجه به اصــرار بابــک مبنی بر تحقیق بیشــتر
پلیــس ،ریزمکالمــات و پیامکهــای ارســالی میان آنهــا مورد
بررسی قرار گرفت و تأیید شد که بابک و سحر از مدتها پیش
باهم ارتباط داشتهاند.
به ایــن ترتیب پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان
تهــران فرســتاده شــد و قضات ،پزشــک متخصــص را از اتهام
تجــاوز به عنف تبرئه کردند .امــا وی به خاطر رابطه پنهانی به
 ۹۹ضربه شاق و دو سال تبعید به منطقه بد آب و هوا محکوم
شــد امــا او بــه این حکــم اعتــراض کــرد و رأی در دیــوان عالی
کشــور شکســته شــد و متهم و شــاکی دوباره پای میــز محاکمه
ایســتادند .این بار نیز بابک پس از محاکمه دوباره به شــاق و
تبعید محکوم شد ،اما دختر جوان به رأی صادره اعتراض کرد
و مدعی شــد متهم از اعتماد وی سوءاســتفاده کرده و به خاطر
تجاوز به وی مستحق مرگ است و باید اعدام شود.
با اعتراض شاکی ،پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده
شد و پس از بررسی ،حکم صادره بار دیگر نقض شد و قضات
دیــوان اعــام کردند با توجه بــه گفتههای دختر جــوان نیاز به
تحقیقات بیشتر در پرونده است .بدین ترتیب قرار شد پرونده
بــا تکمیل تحقیقــات در شــعبه  ۹دادگاه کیفری اســتان تهران
دوبــاره مورد رســیدگی قرار گیــرد اما بهدلیل ابتــای متهم به
بیماری کرونا برگزاری جلسه به تعویق افتاد.
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سرقت از بوتیکها
بخشش به فقرا

گروه حوادث /سه خواهر بعد از سرقت لباسهای
گرانقیمت از بوتیکهای تهران ،لباسهای قبلی خود
را به فقرا میبخشیدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،چنــد روز قبل
مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از ســرقت اموال
مغــازهاش خبر داد و گفت :مــن بوتیک دارم و لباس
زنانه میفروشــم .دیشــب که داشتم حســاب و کتاب
فروشهای روزانهام را بررسی میکردم متوجه شدم
دو دســت از لباسهــای مغازهام نیســت .ابتدا تصور
کــردم کــه آنهــا را فروختهام امــا در دفتر ثبــت نکرده
بودم .به سراغ دوربینهای مداربسته مغازهام رفتم و
در بازدید دوربینها متوجه شــدم که سه دختر جوان
لباسها را سرقت کردهاند.
با شکایت مرد جوان تحقیقات از سوی مأموران پلیس
پایتخت آغاز شد ،اما در ادامه مأموران با شکایتهای
مشابه چند مرد بوتیک دار دیگر رو به رو شدند و پس
از بررسی شــکایتها مشخص شد در همه سرقتها
پای سه دختر جوان در میان است.
در حالی که تحقیقات در این پروندهها ادامه داشــت،
مــرد میانســالی بــا پلیس تمــاس گرفت و از ســرقت

مغــازهاش خبــر داد .او گفــت :ســه دختر جــوان وارد
مغازه ســاعت فروشــیام شــدند و دقایقــی بعد هم
بــدون اینکه ســاعتی بخرنــد ،مغــازه را تــرک کردند؛
چــون بــه رفتار آنها مشــکوک شــده بــودم به محض
خروج دنبالشان رفتم و آنها را صدا کردم اما دخترها
که ترســیده بودند پا به فرار گذاشــتند در همین موقع
ناگهان یک ســاعت آبــی رنگ که از مغازهام ســرقت
کرده بودنــد از جیب یکی از آنها بیرون افتاد .با دیدن
این صحنه از مردم کمک خواستم و یکی از دخترها را
دستگیر کردیم اما دو نفر دیگر فرار کردند.
وقتــی مأموران پلیس به محل رفتنــد دختر جوان که
چــارهای جــز بیــان حقیقت نداشــت به ســرقتهای
ســریالی بــا همدســتی دو خواهــرش از مغازههــای
پوشاک داخل پاساژها اعتراف کرد.
بــا اعتراف دختر جوان ،به دســتور بازپرس دادســرای
ویــژه ســرقت ،دو خواهــر او نیــز بازداشــت شــده و به
سرقتهای خود اعتراف کردند.
گفتوگو با متهم
 ëچه شــد که تصمیم به ســرقت گرفتی؟ پــدر من از
خانواده پولداری بــود ولی مادرم دختر یک خانواده

اتصال برق هتل را به آتش کشید

گروه حوادث /اتصال ســیم برق کولر یک هتل
در اهــواز باعث آتشســوزی در طبقه چهــارم این
ســاختمان شــد.ابراهیم قنبــری ،رئیس ســازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهــواز در
تشــریح این خبر گفت :ساعت هشت و 46دقیقه
صبحیکشــنبهفردیباسامانه 125تماسگرفتو
از آتشسوزی در ســاختمان هتل ایران در چهار راه
امامنبشخیابانسیروسخبرداد.

وی افزود :بالفاصله خودرو نردبان و 6دســتگاه
خودرو اطفای حریق و  25آتشنشان را با امکانات
و تجهیزات موردنیاز بــه محل حادثه اعزام کردیم.
آتشنشــانان به محض رســیدن به محــل حادثه
با دود و شــعلههای آتش که از اتاقــی واقع در طبقه
چهــارمهتلبیرونمیزدروبهروشــدند.یکگروه
همزمانباایمنسازیوقطعبرقوگازساختمانبا
تجهیزات خاموش کننده مشغول مهار شعلههای

فقیر بــود که ازدواج آنها باعث شــد خانواده پدرم او
را از خــود طــرد کنند ،وقتی مــن و خواهرانم کوچک
بودیم پــدرم فوت کــرد و اوضاع زندگــی مان خیلی
بد شد .ما سه خواهر در فقر و حسرت و عقده بزرگ
شدیم از اینکه میدیدیم بعضیها آنقدر پول دارند
و هر روز یک لباس میپوشند حرص میخوردیم .به
همیــن خاطر تصمیم گرفتیم با ســرقت از مغازهها
ظاهرمــان را شــیک و امروزی کنیم .وقتــی به تهران
آمدیــم و کار مناســبی پیــدا نکردیــم و هزینه زندگی
و تحصیــل مان را نتوانســتیم فراهم کنیم شــروع به
سرقت کردیم.
 ëکی به تهران آمدید؟ وقتی در دانشــگاه قبول شــدم
به تهران آمدم .بعد از مدتی هم خواهرم در دانشگاه
قبول شــد و مادرم که دید ما ساکن تهران شده ایم ،با
خواهر کوچکم به تهران آمدند.
 ëسرقتهاراچطورانجاممیدادید؟کیسهای درست
کــرده بودیــم که مــن آن را زیــر مانتوام میپوشــیدم.
کیسه بزرگ بود و خیلی راحت میشد وسایل سرقتی
را داخــل آن ریخت .مــن و دو خواهــرم وارد مغازهها
میشــدیم و مــدام مدلهــای مختلــف لباسهــا یــا

حریق شدند و گروه دیگر 15مسافر هتل را از اتاقها
و راهروهــای هتــل کــه در محاصــره دود قرارگرفته
بودند نجــات دادند.وی با بیان اینکه عکسالعمل
ســریع آتشنشــانان باعث جلوگیری از گســترش
آتشســوزی شــد ،تصریــح کــرد :بــا تخلیه ســریع
مســافران هتل به کســی آسیب وارد نشــد و علت
حریق توســط کارشناســان ســازمان آتشنشــانی
اتصالبرقکولرگزارششدهاست.

شلیکمرگ
به خادم امامزاده

وســایل دیگــر را درخواســت میکردیم .وقتــی تعداد
وسایل روی میز فروشنده زیاد میشد ،من در فرصتی
مناســب چنــد تکــه از لباس ،روســری و شــال یا حتی
کیــف و کفش را داخل کیســهای که به همراه داشــتم
میگذاشــتم و به بهانه پاسخ دادن به تلفن همراهم
طوری که فروشــنده متوجه وســایل ســرقتی نشــود از
مغازه خارج میشــدم .لحظاتی بعد هم دو خواهرم
بیرونمیآمدند.
 ëایدهکیسهازکجابهذهنترسید؟یکفیلمدرفضای
مجازی منتشر شــده بود که یک خانم به همین شیوه
سرقت میکرد .آن فیلم ایده اصلی سرقت را به ما داد.
 ëفقط لباس ســرقت میکردید؟اول میخواستیم از
طافروشی سرقت کنیم اما ترسیدیم ،چون سیستم
امنیتی طافروشیها بیشتر از بوتیک هاست.
 ëباوســایلســرقتیچــهمیکردیــد؟آنها را اســتفاده
میکردیم و لباسهای قبلــی خودمان را هم به افراد
فقیر ،کارتن خوابها و دستفروشها میدادیم.
 ëچرا این کار را میکردید؟ نمی خواستیم حسرتی که
ما کشیدیم را آنها هم تجربه کنند .این تنها کاری بود
که میتوانستیم در حق افراد فقیر انجام دهیم.

گــروه حــوادث/
مرد بهظاهــر نابینا که
بــا شــلیک بــه کارمند
مقــدس
آســتان
امامــزاده صالح وی را
به قتل رسانده از سوی
پلیــس تحت تعقیب
قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار
حــوادث «ایــران»،
حــدود ســاعت  ۸صبــح یکشــنبه  ۹خــرداد مأمــوران
کانتــری  ۱۰۱تجریــش در جریان تیرانــدازی به مردی
جــوان در خیابــان واعظــی در منطقــه دزاشــیب قرار
گرفتنــد .بهدنبــال این خبر مأموران راهی محل شــده
و بــا بدن نیمه جان مردی  ۴۰ســاله مواجه شــدند که
یک گلوله به شــکمش اصابــت کرده بود .مــرد جوان
بافاصلــه توســط اورژانــس بــه بیمارســتان شــهدای
تجریش منتقل شد اما بر اثر خونریزی شدید دقایقی
بعدتسلیممرگشد.نخستینبررسیهانشانمیداد
مقتول مهندس سعید طاهری معاون امور عمرانی و
از خادمان آستان مقدس امامزاده صالح در تجریش
بوده است که هنگام خروج از خانه هدف شلیک چند
گلوله قرار گرفته و یکی از گلولهها به وی اصابت کرده
اســت .پــس از آنکه موضــوع به بازپرس کشــیک قتل
پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعام شد بازپرس
رحیم دشــتبان و کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی،
کارآگاهــان تشــخیص هویــت و متخصصان پزشــکی
قانونی راهی محل تیراندازی شدند.
در بررســیهای اولیه  2پوکه شلیک شده در محل
پیدا شد و در بازبینی دوربینهای اطراف محل حادثه
مشــخص شد از ســاعتی قبل از این جنایت مردی با
لباس مبدل در حالی که عصای نابینایان را بهدست
داشت مقابل خانه مهندس جوان به کمین ایستاده
بــود اما به محــض خروج وی با اســلحه کلت کمری
اقدام به تیراندازی کرده و بافاصله نیز ســوار بر یک
خودرو متواری شــده اســت همچنین مشــخص شد
وی بعــد از قتل خود را به پارک جمشــیدیه رســانده
و لباسهــای مبــدل را از تــن درآورده و بــا لباسهای
دیگــری به فــرارش ادامه داده اســت.در حال حاضر
تحقیقات تیم جنایی برای دســتگیری قاتل و کشــف
زوایای پنهان این قتل ادامه دارد.
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کارشناسان در گفت و گو با «ایران»:

وزیر ارتباطات اعالم کرد

بازارچه خرید و فروش «ای پی آی» رونق استارتاپ ها را به همراه دارد
خبرنگار

بازارچــــــــــــــــه خریــــــــــــــــد و فــــــــــــــــروش API
( )Application Programing Interfaceکـــــــــه
مجموعهای از پروتکلها و فرآوردههای نرمافزاری
است و برنامه نویسها برای سیستمهای وب از آن
استفاده میکنند) ،از سوی سازمان فناوری اطالعات
روی ســامانه «ســروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir
راهاندازی و رونمایی شد .درباره این سامانه «بهنام
ولی زاده» ،سرپرســت معاونــت دولت الکترونیکی
توضیحاتی ارائه داده و نظر کارشناسان را نیز درباره
این اقدام جویا شدیم.
 ëپنجرهای واحد برای نمایش  APIها
بهنــام ولــیزاده ،معتقــد اســت یکــی از راههــای
افزایــش کســب و کارهــای اینترنتــی و رشــد اقتصــاد
دیجیتالی در دســترس بودن APIهای دولتی اســت.
بنابراین APIهای دولتی اعم از خدمات الکترونیکی
دســتگاههای دولتــی ،بانکهــا و حتــی شــرکتهای
خصوصی بهصورت یکپارچه در سامانه سروا (گذرگاه
عمومــی خدمــات دولــت ) PGsbدر قالــب بازارچه
خریــد و فروش جمعآوری شــده و در پنجرهای واحد
نمایش داده میشود.
ولــیزاده گفــت :تنهــا بــا یــک بــار اتصــال ،امکان
ارتبــاط بــا تمامــی APIهــای موجــود در ایــن پنجره
واحــد فراهم میشــود و توســعه دهنــدگان خدمات
الکترونیکــی میتوانند از آنها در توســعه برنامههای
کاربــردی در پلتفرمهــای تحــت وب ،نــرم افزارهای
تلفنهای هوشــمند ،نرم افزارهــای قابل نصب روی
کامپیوتر و غیره استفاده کنند.
وی افــزود :پیــش از ایــن توســعه دهنــدگان
برنامههــای کاربــردی همیشــه بهدنبــال APIهــا بــا
قابلیتهــای خاص میگشــتند تــا نیاز آنهــا را تأمین
کنــد ولــی مجبــور بودنــد بــرای ایــن کار بهصــورت
جداگانــه با ســایتها تعامل برقرار کرده و متناســب
با پروتکلهای همان ســایت اقدام به برنامهنویســی
متفــاوت کننــد ولی هــم اکنون با اســتفاده از ســامانه
سروا قابلیت ارائه APIها ،راهاندازی کسب و کار برای
اســتارتاپها و حتی کســب و کارهای حرفهای فراهم
شده و میتوانند به درآمدزایی برسند.
ولــیزاده درباره تأخیــر در راهاندازی ایــن بازارچه
نیز گفت :از ابتدای ســال  ۹۹گذرگاه عمومی خدمات
دولــت بــرای ســرویسهای بیــن دولــت و بخــش

وی دربــاره اینکــه بــرای پایــداری این اقــدام اخیر
بــا تغییــر دولت بهتر اســت تا این بخش به شــورایی
متشــکل از نمایندگان بخش خصوصی ســپرده شود
نیز گفت :چون این سرویس از سوی کارگروه تعامالت
دولــت الکترونیکی کــه از تمام قوا (مقننــه ،مجریه و
قضائیه) ،نیروی انتظامی ،مرکز ملی فضای مجازی،
اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی و نماینده
بخــش خصوصــی (نظــام صنفــی رایانــهای کشــور)
حضور دارند ،ارائه شــده بنابراین با تغییر دولت هم
پایدار میماند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
 ëتوسعه و رشد صنعت دیجیتالی
نیمــا نامداری عضــو هیأت مدیره ســازمان نصر،
اقــدام ســازمان فنــاوری اطالعــات را در راهانــدازی
ســامانه ســروا و بازارچــه خریــد و فــروش APIهــای
دســتگاههای دولتــی ،مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت:
همیــن کــه دولــت تصمیــم گرفتــه درگاه متمرکــز و
یکپارچــهای را برای ارائــه خدمات دولتــی راهاندازی
کند ،تصمیم خوبی اســت و این اقدام کمک میکند
تا ضمن استاندارد سازی ،توسعه سرویسها تسهیل
شده و نظارتپذیری نیز افزایش یابد.
نامــداری افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه  5ســال از
راهانــدازی پروژه مرکز تبادل ملی اطالعات میگذرد،
کاش زودتــر بازارچه خرید و فروش APIها راهاندازی
میشــد ،چون  APIبیشــتر دارای ثمرات اقتصادی و
کســب و کاری است و آزادسازی APIها در دنیا باعث
شده صنعت دیجیتالی بشدت رشد پیدا کند.

ایــن کارشــناس در ادامــه گفتAPI :ها به کســب
و کارهــای اینترنتــی ایــن امــکان را میدهــد تــا با هم
اطالعــات و ســرویسهای نرم افــزاری را تبادل کنند.
وقتی بتوان در بین نرم افزارهای مختلف ســازمانها
تبــادل داده و ســرویسهای نــرم افــزاری انجــام داد
بنابراین انرژی صرف کسب و کاری میشود که پیش
از این راهاندازی نشده است.
به اعتقاد نامداری ،وقتی دولت تصمیم میگیرد
دادههــای دســتگاههای خــود را در قالــب  APIآزاد
کنــد ،محرک و مشــوق جدی بــرای تبــادل اطالعات
و همکاریهــای بیــن دســتگاهی در بیــن دولــت و
بخــش خصوصــی اســت ،چــون بخشــی از دادههــا
ماننــد احــراز هویــت ،اســتعالم پســتی ،کد ملــی و...
دارای ماهیــت حاکمیتــی اســت ولــی فقــدان آنهــا و
قــرار نگرفتــن این اطالعات از ســوی بخــش دولتی و
حاکمیتی باعث توســعه پیدا نکردن کسب و کارهای
دیجیتالی میشود .به گفته نامداری این اقدام دارای
نقصهایی اســت و به نظر میرسد وب سایت بسیار
شتابزده و ابتدایی راهاندازی شده و برخی از صفحهها
بدرستی کار نمیکند و دارای اطالعات کافی نیست و
باید بهبود یابد.
وی در ادامــه گفــت :از ســوی دیگر بــرای برخی از
سرویسها پرداخت هزینه تعریف شده ولی انتفاعی
و غیرانتفاعی بودن آن مشــخص نیســت و باید برای
دریافــت پــول منطــق شــفافی وجــود داشــته باشــد.
مهمتــر اینکــه باید مشــخص شــود آیا دســتگاههای

خبـــــر

سوسن صادقی

خصوصــی راه افتــاده و پیش از ایــن مرکز ملی تبادل
اطالعات صرفاً مختص بین دستگاههای اجرایی بود
از اینرو تا گذرگاه عمومــی خدمات دولت راهاندازی
نمیشد ،امکان ارائه خدمت  APIبه کسب و کارهای
بخش خصوصی وجود نداشت.
سرپرســت معاونــت دولــت الکترونیکــی دربــاره
هزینههــای دریافتــی بــرای APIها نیز معتقد اســت
کــه بازارچه ســروا ،برای کســبوکارها بــوده و APIها
را در اختیــار توســعه دهنــدگان برنامههــای کاربردی
قرار میدهد و به شــکلی طراحی شــدهاند که پاســخ
اســتعالم پــس از احــراز هویت تحویل داده میشــود
بنابرایــن هزینههــای دریافتی مربوط بــه برنامههای
کاربردی جانبی و زیرساخت فناوری اطالعاتی است.
وی دربــاره اینکــه آیــا صرفــاً از بخــش خصوصی
بابــت ارائه APIها هزینه دریافت میشــود ،گفت :بر
اســاس ماده  ۶۷قانون برنامه ششــم توســعه کشور،
تبادل اطالعات بین دســتگاههای دولتی و حاکمیتی
رایگان اســت و ایــن تبادل بر بســتر تبــادل اطالعات
دولت ( )GSBانجام میشــود .بازارچه مذکور مربوط
به گذرگاه عمومی خدمات دولت ()PGSBاســت که
بــرای کاربردهای بخــش دولتی بــا بخش خصوصی
( )G۲Bو برای انتفاع شهروندان (در دریافت خدمات
از دستگاههای اجرایی) راهاندازی شده است.
ولیزاده در پاسخ به این سؤال که آیا دیگر نهادها
مانند قــوه قضائیه و مقننه نیز بایــد APIهای خود را
در ایــن ســامانه ارائه دهنــد ،گفت :بر اســاس قانون،
تمامی دســتگاههای اجرایی موظف به ارائه خدمات
بهصورت الکترونیکی هستند و چنانچه این خدمات
قابلیت ارائه به شــهروندان و کســب و کارها را داشته
باشد از طریق این بازارچه  APIقابل ارائه خواهد بود.
وی افــزود :البتــه هــر کســبوکاری نیــاز بــه API
داشــته باشــد که در بازارچه موجود نیست ،میتواند
از طریــق «کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی»
درخواســت دهد و در صــورت تصویب ایــن کارگروه،
دستگاه مربوطه موظف به ارائه  APIسرویس است.
ایــن مســئول دربــاره اینکــه کارشناســان معتقــد
هســتند در زمینــه رد یا تأیید درخواســت ارائــه  APIاز
سوی دســتگاههای اجرایی باید شفافسازی شود نیز
گفــت :این ســامانه تولید کننــده  APIنیســت و مانند
ســایر کشــورهای دنیا مســئولیت دادههــای مربوطه و
اختیــارات قانونــی و الزامات بهرهبــرداری محتوایی و
معنوی  APIاز سوی تولید کننده آن صورت میپذیرد.

دولتــی هم بایــد بــرای تبــادل  APIبین خــود هزینه
بپردازنــد یا هزینه فقط از بخــش خصوصی دریافت
میشود .این کارشناس افزود :در این سامانه این حق
بــرای مدیران وب ســایتهای دولتــی دارای  APIدر
نظر گرفته شــده که میتوانند برخی از درخواســتها
را رد کننــد بنابرایــن بایــد در ســامانه دلیل رد شــدن
درخواســت کاربر هم شــفاف مشــخص شــود که چرا
درخواست کسی پذیرفته و دیگری رد میشود.
به گفته نامداری ،کســب و کارها فقط به APIهای
قــوه مجریه نیاز ندارند ،بلکه بــه APIهای دیگر قوا و
نهادهــا مانند نیــروی انتظامی ،شــهرداریها و ...هم
نیاز دارند .بهتر است این بخشها هم APIهای خود
را در این سامانه ارائه دهند.
ایــن مســئول ســازمان نصــر تهــران از ســازمان
فناوری اطالعات هم خواست تا برای پایداری این
اقدام ،مســئولیت و نظارت بــر آن از بخش دولتی
خــارج شــده و بــه شــورایی از نماینــدگان بخــش
خصوصی ارائه شــود تا بــا تغییر مدیریتها لطمه
ندیده و به کار خود ادامه دهد.
 ëایجادفضایرقابتی
مهدی حمیدی مدیر مارکتینگ اپلیکیشن گهواره،
راهاندازی این بازارچه را مثبت ارزیابی کرد و گفت :با
این اقدامها به ســمت دولــت الکترونیکی کامل تری
قدم بر میداریم و باعث میشود تا یکسری از دادهها
از انحصار خارج شده و فضای رقابتی ایجاد شود.
حمیــدی افزود :راهانــدازی بازارچــه  APIچندین
تبعات مثبت دارد اول اینکه باعث میشــود کسب و
کارها و توســعه دهندگان خدمات الکترونیکی بخش
خصوصــی هم بتوانند با اســتفاده از APIهای دولتی
کار خود را توسعه داده و بهبود بخشند ،چراکه ضمن
جــذب کاربر بــه درآمدزایی هم برســند و حتی بعید
نیســت که در آینــده نزدیک شــاهد ســوپر APIهایی
باشــیم کــه در ایــن بازارچه ارائه شــده .از ســوی دیگر
کاربــران ،خدمات بهتــری را تجربه میکننــد و نیازی
نیســت که کاربران بــرای دریافت یک خدمت خاص
به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند و اینکه دولت
هــم از طریق فــروش APIهای خــود میتواند درآمد
کســب کند .این توســعه دهنده اپلیکیشن نکته قوت
در این ســامانه را بانک اطالعات عنــوان کرد و گفت:
بانــک اطالعاتی کــه در اختیار توســعه دهندگان قرار
میگیرد ،فرصت مناســبی برای کســب و کارها ایجاد
میکند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند.

اتصال  100درصد روستاهای یزد
به اینترنت
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از اتصــال همــه
روســتاهای اســتان یزد به اینترنت خبر داد .محمدجواد
آذریجهرمی در حســاب توئیتری خود نوشــت :پوشش
اینترنت در روستاهای باالی  ۲۰خانوار «استان یزد» هم
 ۱۰۰درصد شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در هفــت ســال گذشــته اتفــاق های
بزرگی در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی و دسترسی
عمومــی به شــبکه ارتباطی پهن بانــد ثابت و ســیار افتاده
اســت .در حالــی کــه تعــداد روســتاهای بــاالی  ۲۰خانــوار
دارای دسترســی بــه شــبکه ملی اطالعــات در آغــاز دولت
یازدهم صفر بود ،اکنون به  ۳۵هزار روســتا رســیده که این
دســتاورد ،نقش مهمی در ســرعت بخشــیدن بــه اطالع از
کاستیها و مشکالت مناطق مختلف کشور و بهبود کیفیت
خدماترسانی شده است .آخرین آماری که از سوی وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اعالم شــده نشــان میدهد
اکنــون  ۳۵هزار و  ۵۱۹روســتا به شــبکه ملــی اطالعات و به
این واسطه به اینترنت متصل شدهاند.
بر اســاس آخریــن آمــاری که از ســوی ســازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده ،تعداد روستاهای
دارای ارتبــاط (تلفن ثابت ،تلفن همگانــی ،تلفن همراه و
اینترنت) به  ۵۲هزار روســتا رسیده ،روستاهای دارای تلفن
خانگی از مرز  ۴۷هزار روســتا گذشــته و تعداد اشتراکهای
روستایی اکنون نزدیک به چهار میلیون اشتراک است.
تعــداد روســتاهای دارای دسترســی بــه اینترنــت
پرســرعت بــه  ۳۵هــزار اشــتراک رســیده و تعــداد
اشــتراکهای پهنبانــد نیــز از مــرز  ۱۳۷هــزار مشــترک
گذشــته اســت .با توجه به حضور میدانی وزیر ارتباطات
و معاونــان وی ،اکنــون فراینــد اتصــال روســتاهایی کــه
بهدلیــل پهنــاور بــودن یــا نبــود زیرســاخت مناســب به
اینترنت متصل نشده بودند ،سرعت گرفته است .طبق
آخرین گزارش ،اکنون یکهزار واحد پســتی روســتایی در
سراسر کشور در حال فعالیت هستند.
توسعه ارتباطات روستایی با دولت یازدهم آغاز شد
و بر اســاس برنامهریــزی پیش میرفت .با شــیوع کرونا
و نیــاز همه مردم به اینترنت فرایند اتصال به روســتاها
ســرعت بیشــتری به خود گرفت .برخی از دانشآموزان
روســتایی فاقــد ارتبــاط بــا ارســال عکسهــای خــود در
شــبکههای اجتماعی صدایشــان را به گوش مســئوالن
رســاندند تا گروهی برای بررســی وضعیت آنها از سوی
وزارت ارتباطات تشکیل شود.
به این واســطه ،اتصال اینترنت برای  ۳۰روستا بهشکل
ویژه در دستور کار توســعه ارتباطات روستایی قرار گرفت و
تیم ویژهای برای رصد کردن این مشکالت تشکیل شد.
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آلکنو باالخره با ایران پیروز شد

انتقاد از ترک اردوی تیم ملی توسط اخباری

نعمتی دعوت شد ،شجاع کتک خورد

گزارش

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی
اردوی خــود در جزیــره کیــش را
دنبال میکند که ســومین جلسه
تمرین ایــن تیم غروب شــنبه در
ورزشــگاه المپیــک کیــش برگزار
شــد .در ایــن تمرین به رســانهها
اجازه داده شد تا  20دقیقه حضور
داشته باشند و کریم انصاری فرد
مهاجم تیم ملی و شــهابالدین
عزیــزی خــادم رئیس فدراســیون فوتبــال برای صحبت کــردن در میــان خبرنگاران
حاضر شــدند .البته خبرنگاران انتظار داشــتند افراد بیشتری برای پوشش و صحبت
با بازیکنان حاضر شــوند اما اعالم شــد که طبق نظر اســکوچیچ به جــز انصاری فرد
کســی صحبت نکند .حدود  40-50نفر هوادار هم بیرون از ورزشــگاه حضور داشتند
و میخواســتند به آنها اجازه حضور داده شــود که این اجازه داده نشد .این تمرین در
زمین چمن سبز و هموار ورزشگاه تازه بازسازی و ترمیم شده و دمای  3۴درجه سانتی
گراد و رطوبت  ۶0درجه انجام شد.
کادرفنی تیم ملی نیمساعت زودتر از بازیکنان در ورزشگاه حضور یافتند تا بر آبیاری
زمین و طراحی تمرینات برنامهریزی کنند ولی روشن شدن ناگهانی یکی از دستگاهها
در کنــار کادرفنی تیم ملی ،با ترس و فرار دســته جمعی آنها همراه بود .اســکوچیچ
که در این صحنه ســوژه عکاسان خبری شده بود ،به زبان فارسی از کلمه «خطرناک
اســت» اســتفاده کرد .البته او بعداً گفت که این ژســتها و کلمات را به خاطر اهالی
رسانهها گرفته تا به سوژه مناسبی برای آنها تبدیل شود .با این حال ،پیش از تمرین،
زمین چمن به وســیله دســتگاههای آبپاش آبیاری شــد .به گزارش طرفداری ،کریم
باقــری تنهــا عضو از کادرفنی بود که با بازیکنان تیم وارد زمین شــد و محمدحســین
کنعانیزادگان و مهدی قایدی ،مدافع پرسپولیس و مهاجم استقالل ،دست در گردن
همدیگر وارد زمین چمن شدند که جالب توجه بود .پیش از شروع تمرین ،بازیکنان
به نوبت وزن کشی کردند تا آخرین وضعیت خود را ارزیابی کنند .ضمن اینکه وحید
امیری به علت مصدومیت جزئی ،به طور اختصاصی به تمرین پرداخت .در شروع
تمرین ،بازیکنان بازی آقا وســط انجام دادند که شــیطنتهای ســردار آزمون باعث
عصبانیت شجاع خلیلزاده و شوت کردن توپ به سمت سردار شد .به همین دلیل
بازیکنان به علت تخلف شــجاع ،به شــوخی او را کتک زدند .عزیزی خادم هم که در
تمرین حاضر بود ،برای بازیکنان صحبت کرد .همچنین در تیم ملی شاهد آن بودیم،
این بود که سیامک نعمتی مدافع هافبک راست پرسپولیس که در توئیتی از سفر خود
بــه کیــش خبر داده بود ،بــه تیم ملی دعــوت و از دیروز هم در اردو حاضر شــد .هنوز
معلوم نیست نام نعمتی به چه دلیل در فهرست ابتدایی تیم ملی قرار نگرفته بود.
به گزارش فوتبالی ،گفته میشد نعمتی که در بازی با سپاهان مصدوم شده بود ،برای
رسیدن به شرایط ایدهآل نیاز به استراحت داشته و به همین دلیل اسکوچیچ ترجیح
داده او را به اردوی کیش دعوت نکند .منتهی بعد از آن که نعمتی اعالم کرد مشکلی
به لحاظ بدنی ندارد ،ســرمربی تیم ملی ،او را دعوت کرد .این اتفاق در شــرایطی رخ
داده که اســکوچیچ به محمدرضا اخبــاری دروازه بان تیم ملی هم اجــازه ترک اردو
را داده بــود تــا در دربی تبریــز برای تراکتور به میــدان برود؛ اقدامی کــه انتقادهایی از
سرمربی کروات را در پی داشت و منتقدان عقیده داشتند که اسکوچیچ با این کار نه
تنها نظم اردوی تیمش را زیر سؤال برده بلکه نشان داده که منافع تیم ملی برایش
در اولویت نیست.
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تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســومین مســابقه
خــود در رقابتهــای لیــگ ملتهــای  2021دیــروز
بــه مصــاف هلند رفت .این مســابقه بــا نتیجه  3بر
صفــر( 25-23 ،25-18و  )28-30بــه ســود ایــران
تمــام شــد تــا آلکنو بــه نخســتین پیــروزی بــا ایران
دســت یابد .تیم ملی دو بازی نخســت خود مقابل
ژاپن و روســیه را واگــذار کرد و حاال با ایــن نتیجه به

جدول مسابقات بازگشت .نکته جالب بازی مقابل
هلند ،حضور ســعید معــروف در ترکیب ایران بود.
او بهخاطــر ســرما خوردگــی در دو بــازی نخســت
غایب بــود .بلند قامتان ایران بــا ترکیب اولیه علی
اصغر مجرد ،صابر کاظمی ،امیرحســین اسفندیار،
میثــم صالحــی ،محمد طاهــر وادی ،ســید محمد
موســوی و آرمان صالحی (لیبــرو) مقابل هلند قرار

گرفتند .میالد عبادیپور ،امیر غفور و رضا عابدینی
بهدالیلــی از جملــه مصدومیــت در ترکیــب ایــران
قرار نداشــتند .عالوه بر این بازی تیــم ملی والیبال
با هلنــد نخســتین رویارویی دو تیــم در رویدادهای
مهــم بینالمللی بــود .تیم ملــی والیبــال ایران در
چهارمین مســابقه خود روز پنجشنبه 13 ،خرداد از
ساعت  14:30به مصاف کانادا خواهد رفت.

مددی حرف گوش نمیکند ،بدون خلیلزاده هم اختیاری نداریم

استعفای دسته جمعی هیأت مدیره استقالل
گروهورزشی/استقاللطیروزهایگذشته
در بحــث مدیریتی چالشهــای زیادی را
تجربه کرد .از مدتها قبل بحث اختالف
اعضــای هیــأت مدیره بــا احمــد مددی
مدیرعامل باشگاه بر سر مسائل مختلف
شــنیده میشــد امــا بعــد از دســتگیری
اسماعیل خلیلزاده ،رئیس هیأت مدیره
به خاطر مسائل اقتصادی و شخصی اش
حــاال اختالفات در رأس اســتقالل به یک
چالش بزرگ تبدیل شده است .حدود دو
هفته پیش اعضای هیأت مدیره استقالل
در جلســه خود مصــوب کردنــد که ناصر
فریادشــیران از ریاســت آکادمــی باشــگاه
عزلشودامامددیمدیرعاملباشگاهزیر
بار این موضوع نرفــت و با اینکه برکناری
فریادشیران در هیأت مدیره مصوب شده
بود ،فریادشیران را برکنار نکرد .این مسأله
سرآغاز اختالفات بیشــتر در رأس باشگاه
استقالل بود و حاال سه عضو هیأت مدیره
(مهــدی عبدیــان ،حمیــد رضــا آصفی و
حجــت نظــری) از سمتشــان اســتعفا
کردهانــد تــا وزیــر ورزش در این خصوص
تصمیمگیری کنــد .البته اســتعفای این
 3عضــو هیــات مدیره اســتقالل از ســوی
وزارتورزشپذیرفتهنشد.اعضایهیأت
مدیره اســتقالل در این بین نامهای برای
وزیــر ورزش و جوانان نوشــتند و این نامه
را روز شنبه به وزارت ورزش ارسال کردند.
آنها اعتقاد دارند مددی مصوبات هیأت
مدیــره اســتقالل را اجرا نمیکنــد و برای

عبدیان و نظری دو عضو مستعفی هیأت مدیره استقالل

اثبــات ادعــای خود عــالوه بر نامــهای که
خطاب به مسعود سلطانی فر نوشتهاند،
پنــج دلیــل آورده انــد -1 :عــدم برکنــاری
ناصــر فریــاد شــیران از ســمت مدیریت
آکادمی باشــگاه اســتقالل در شرایطی که
اعضای هیأت مدیره باشگاه مدتی است
این مسأله را تصویب کردهاند -2.با وجود
اینکهاعضایهیأتمدیرهاستقاللمدتی
اســت تغییر چمن ورزشــگاه امام رضا از
مصنوعی به طبیعی را تصویب کردهاند،
احمــد مددی هنــوز هیچ اقدامــی در این
جهــت انجــام نــداده اســت-3.اعضای
هیأت مدیره اســتقالل تصویــب کردند با

توجه به اینکه ممکن اســت بازیکنان این
تیم بــا پیشــنهادهایی از ســوی تیمهایی
از کشــورهای خلیج فارس روبهرو شــوند،
قــرارداد بازیکنان اســتقالل که مورد تأیید
فرهاد مجیدی هســتند قبــل از حضور در
لیگ قهرمانان آســیا تمدید شــود که این
اتفــاق هــم رخ نداد و احمــد مددی هیچ
اقدامــی در ایــن رابطه انجام نــداد -4.به
گفته اعضای هیأت مدیره استقالل احمد
مددی از تمدید قــرارداد با هرویه میلیچ
ممانعت کرده اســت در حالی که مهدی
عبدیان برســر مبلغ قرارداد با او به توافق
رســیده بــود و حتــی ایــن بازیکن کــروات

حاضر شــده بود بعد از تمدید قرارداد دو
ســاله مطالبات گذشــته خود را ببخشــد،
احمــد مــددی از تمدیــد قــرارداد میلیچ
خــودداری کــرد -5.عرفــان گل محمدی
بــدون ثبــت قــرارداد در ســازمان لیــگ و
در حالــی کــه حضــور او در عربســتان غیر
قانونــی بود به این کشــور ســفر کــرد ،این
در حالی اســت که رفتار مــددی برخالف
تصویب هیأت مدیره بوده اســت .در این
بین شــایعه شــده اعضای هیــأت مدیره
اســتقالل اعتقاد دارند چــون معاون وزیر
ورزش (مهــدی علــی نــژاد) در روی کار
آمــدن احمد مــددی نقش داشــته و از او

حمایــت میکنــد ،مدیرعامل اســتقالل
حاضــر نیســت مصوبــات هیــأت مدیره
را اجــرا کند .گفته میشــود وقتی اعضای
هیأتمدیرهاستقاللنامهاستعفایشانرا
در اختیار مسعود سلطانی فر قرار دادند،
وزیــر ورزش و جوانان از آنها خواســت که
اســتعفای خود را رســانهای نکنند تا او در
روزهای آینده بتواند جلســه بین طرفین
برگزار و مشــکل را حل کنــد اما دیروز خبر
مالقــات حجــت نظری بــا وزیــر ورزش و
تقدیم استعفای دســته جمعی اعضای
هیأتمدیرهاستقاللبهمسعودسلطانی
فر ،رســانهای شــد .گفته میشــود در نامه
اعضایهیأتمدیرهبهضرورتشفافیت
مالی باشــگاه و نامشخص بودن مبالغی
که اسپانسر در اختیار مدیرعامل گذاشته
نیز اشــاره شــده اســت .در این بین بهنظر
خواســته اعضای هیأت مدیره اســتقالل
مشــخص اســت ،یا او (مددی) مصوبات
هیأت مدیره را اجرا میکند یا آنها حاضر
نیســتند به کارشــان در این باشــگاه ادامه
دهند .در این بین شــنیده می شــود که به
احتمــال فــراوان کار مــددی در اســتقالل
تمــام اســت و افــراد نزدیــک به باشــگاه،
در انتظــار شــنیدن اســم جدیــدی بــرای
مدیریتباشگاههستند
 ëمأموریتناموفقفریادشیران
روزشنبهزمانیکهتصمیماعضایهیأت
مدیــره بــرای اســتعفا بــه گــوش مددی
رســید ،مدیرعامل آبیها فریادشــیران را

به دفتر آصفی میفرســتد تــا اختالفات
را بــا ایــن عضــو هیــأت مدیــره حــل کند
امــا آصفــی ،فریادشــیران را بــه حضــور
نپذیرفت .نکته جالب این اســت ،زمانی
که فریادشــیران به دفتر آصفی میرود و
موفق نمیشــود با او دیــدار کند ،اعضای
هیأت مدیــره اســتقالل در دفتــر آصفی
حضور داشتند و همگی زیر نامه استعفا
را امضا کردند .با توجه به اینکه اسماعیل
خلیلزاده در زندان به سر میبرد ،مددی
سعی داشت آصفی را از استعفا منصرف
کند تا عبدیان و نظری تنها بمانند و از آن
جایی کــه امضای تنها دو عضــو از هیأت
مدیــره نمیتوانــد بــرای اجرایــی کــردن
مصوبات کافی باشــد ،فریادشــیران را به
دفتــر آصفــی فرســتاد کــه البته تیــر او به
سنگ خورد .در این بین مهدی علینژاد،
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت
در خصــوص اینکه عبدیــان عضو هیأت
مدیره استقالل در فضای مجازی نوشته
«گاهی بایــد رفت» آیــا او اســتعفا کرده،
گفــت« :اســتعفایی دریافت نکردیــم .از
صبح در کمیتــه بودم ،انشــاءاهلل چنین
بحثی وجود نداشته باشد .من استوری او
را ندیدم ».او همچنین در پاسخ به سؤالی
دیگــر تکلیف حق امضای هیــأت مدیره
استقالل چه زمانی مشخص خواهد شد،
خاطرنشــان کرد«:دوشنبه جلسه هیأت
مدیــره برگــزار خواهد شــد و در ایــن باره
صحبتخواهندکرد».

تفاهمنامه فدراسیون فوتبال و منطقه آزاد کیش

قاضیزاده هاشمی :فدراسیون در شرایط ورشکستگی به سر میبرد

مراســم امضای تفاهمنامه مشترک ســازمان منطقه آزاد
کیش و فدراســیون فوتبال ایــران با حضور جعفر آهنگران
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
و شــهابالدین عزیزی خادم رئیس فدراســیون فوتبال در
محــل مرکز همایشهای بینالمللــی جزیره کیش برگزار
شــد .عزیزی خادم در حاشــیه امضای ایــن تفاهمنامه که
احســان قاضیزاده هاشمی و مهدی فروردین نمایندگان
مجلــس نیــز در آن حضــور داشــتند ،گفــت«:در کیــش
استانداردهایی وجود دارد که میتوان از آن برای تیم ملی
بهره بــرد .البته مکانهای دیگــری را برای کمپ تیمهای
ملی مد نظر داریم .امیدوارم تیم ملی در آستانه انتخابات
ریاست جمهوری دل مردم را شاد کند .امیدوارم سال آتی
در حالی که آماده جام جهانی میشویم کمپ تیم ملی را
بهصورت مــدرن در اختیار تیم ملی قرار بدهیم ».عزیزی
خــادم دربــاره اختالف فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش
بر ســر بودجه تخصیص داده شده از ســوی دولت و اینکه
گفته شــده دیروز  20میلیارد تومان به حســاب فدراســیون
واریز شده هم گفت«:بله درست است .بعد از صحبتی که
ما با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داشیتم،
این پول به حســاب واریز شــده و در اختیار فدراســیون قرار
میگیرد .جا دارد از آقای نوبخت تشکر کنیم».
قاضیزاده هاشمی هم در این جلسه چنین صحبتهایی

را مطــرح کرد«:بابــت ایــن آمدیم کــه پیــش از بدرقه تیم
ملــی فوتبــال ایران یــک خداقوت بــه بچههــای تیم ملی
بگوییم تا با روحیه مضاعف و یک شرایط خوب و مناسب
و کمکهای اعتباری که شــده ،تیم ملی با روحیه خوب به
مســابقات کلیدی و سرنوشت ســاز که دهها میلیون ایرانی
دنبــال میکننــد ،قــدم بــردارد و با توجــه به همه شــرایط
خاصی که میدانیم بحرین دارد ،به این کشور راهی شوند.
اوج انتخابــات ریاســت جمهــوری در مناظــرات اســت که
ایــن  3مناظره را قبل از مســابقات هفدهم ،بیســتویکم
و بیســتوپنجم 4 ،ســاعت قبــل از شــروع مســابقات کــه
 2تــا  9و یکــی  7بعــد از ظهــر هســت ،مناظــرات برگــزار
میشــود و یک شــور ورزشی و سیاسی در کشــورمان برقرار
میشــود ».او دربــاره پرونــده فدراســیون فوتبال و شســتا و
سند زدن ساحتمان این فدراسیون به نفع این شرکت هم
گفت«:پرونده ویلموتس یک تراژدی بزرگ تاریخی است
و ابعاد متنوعی دارد .شستا پول قرضی خود را مطالبه کرده
و این هم مصوبه ســتاد مقابله با تحریم اســت .اگر شســتا
برای مطالبه پول خود نمیرفت ،مدیران وزارت رفاه باید
پاسخگو میشــدند .مســئوالن ورزش باید سند ساختمان
فدراســیون و همچنین  3دانگ ســاختمان پرســپولیس را
پیگیــری کننــد .افرادی که قــرارداد را بــا ویلموتس منعقد
کردنــد ،باید از جیب خود این پول را پرداخت کنند .اگر هر

فردی تقصیری در پرونــده ویلموتس دارد ،نباید فکر کند
پرونده جمع شــده اســت .این مطالبه گری همه ماســت.
طبق محاسبات پرونده ویلموتس و دستیارانش در حدود
 10میلیــون یــورو هزینه در برداشــته اســت .شســتا بابت 2
میلیــون یورو ،ســاختمان را مصــادره کرد .بــرای پرداخت
 8میلیــون یــورو باقی مانده چــه کار خواهیم کــرد؟ منابع
مالــی موجود در فیفا هم یک تعریفــی دارد و نباید صرف
امور ســرمربیان شود .اینکه بگویند آن پول موجود در فیفا
صندوق مالی اســت ،آدرس غلط دادن است .فدراسیون
در شرایط ورشکستگی به سر میبرد».
مهدی فروردین رئیس فراکســیون ورزش مجلس هم در
حاشــیه این مراســم گفت «:خدا را شــکر تیــم ملی بدون
دغدغه در کیــش اردو زده و برای این تیم آرزوی موفقیت
میکنم .از مســئوالن جزیره کیش تشــکر میکنم که بستر
مناســب برای تیــم ملی فراهم شــد .به ناحــق میزبانی از
مــا گرفته شــد و بــه بحرین داده شــد امــا در چنین فضای
ناعادالنهای همچنان ملیپوشان میتوانند موفق شوند و
از پرچممان دفاع کنند .این تفاهمنامه بسیار مفید خواهد
بــود .این یــک تفاهمنامــه برد  -برد اســت .ضمــن اینکه
ســازمان برنامه و بودجه  52میلیارد تومان به فدراســیون
اختصــاص داده و انتظــار داریم وزیــر ورزش این حق را به
فدراسیون فوتبال بدهد و آن را جای دیگری هزینه نکند».

مربیان آلمانی در قهرمانی لیگ قهرمانان هت تریک کردند

تاج قهرمانی بر سر چلسی

گــروهورزشــی /فینال لیــگ قهرمانان اروپا شــنبه شــب در
ورزشــگاه دراگائــو پورتو و با حضور هــواداران میان تیمهای
منچسترســیتی و چلســی برگزار شــد که در پایان این دیدار
شاگردان توماس توخل با یک گل به پیروزی دست یافتند
و تــاج قهرمانی را بر ســر نهادنــد .تک گل این بــازی را کای
هاورتــز در دقیقــه  42بــه زیبایی به ثمــر رســاند .از حوادث
مهم بــازی مصدومیت کویــن دی بروینه در اواســط نیمه
دوم بود .هافبک بلژیکی و ارزشمند سیتیزنها در دقیقه60
پس از برخورد با آنتونیو رودیگر ،مصدوم شد و با چشمان
اشــکبار زمین بــازی را ترک کرد .در پایــان این بازی انگولو
کانته که نقشــی مهم و تأثیرگذار در این برد داشت از سوی
یوفا بهعنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد .وی در این
بازی حساس کوتاهترین بازیکن میدان بود اما در نبردهای
هوایی موفقترین ستاره میدان بود .کانته فرانسوی در طول
مســیر رسیدن چلسی به فینال لیگ قهرمانان و در نهایت
قهرمانیبهترینبازیکنشیرهایلندنبود.
 ëسرمربیانآلمانی،فاتح3دورهاخیرلیگقهرمانان
چلســی بــا برتــری مقابــل منچسترســیتی ،فاتــح لیــگ
قهرمانان اروپا شد تا بازهم تیمی با هدایت یک سرمربی
آلمانــی فاتح لیــگ قهرمانان اروپا شــود .یورگــن کلوپ،
هانســی فلیک و توماس توخل ،ســرمربیانی هســتند که
فاتــح ســه دوره اخیر لیــگ قهرمانان اروپا شــدند؛ کلوپ
بــا لیورپول ،فلیــک با بایرن مونیخ و توخل با چلســی .به
عبارتی ســه فاتح اخیر لیگ قهرمانان اروپا با ســرمربیان
آلمانی به این عنوان ارزشــمند دســت یافتند .همچنین
توخــل طی تقریباً  4ماه هدایت چلســی 3 ،بــار موفق به

شکســت تیم پپ گواردیوال شــده اســت .چلســی در ســه
بازیاخیرخودمقابلمنچسترسیتیتحتهدایتتوخل
موفق به کســب  3برد شــده است .جام حذفی انگلیس؛
چلســی  0-1منچسترســیتی ،لیگ برتر انگلیس؛ چلسی
 1-2منچسترســیتی و لیــگ قهرمانان اروپا؛ چلســی 0-1
منچسترســیتی .توخــل پس از کلــوپ ،دومین ســرمربی
اســت که موفق به کســب  3بــرد پیاپی مقابــل گواردیوال
میشــود .توخل بهعنوان سرمربی چلســی مقابل زیدان
( ،)2ســیمئونه ( ،)2مورینیو ،آنچلوتــی و کلوپ نیز برنده
شده است .گفتنی است پپ گواردیوال برای دومین بار در
طول دوران مربیگری خود در فینالها شکست خورد.
 ëقهرماناروپاتنهایکبارباخت؛باسوپرگلطارمی
چلســی در ایــن دوره از رقابتهای لیگ قهرمانــان اروپا در
مرحله گروهی با تیمهای سویا ،کراسنودار و رن همگروه بود
و در مراحل حذفی توانست تیمهای اتلتیکومادرید ،پورتو
و رئال مادرید را شکســت دهد .این تیم در این رقابت تنها
یک شکست را تجربه کرد که آن هم به بازی برگشت لیگ

قهرمانــان اروپا مقابل پورتو بازمیگــردد .مهدی طارمی با
ســوپرگل خود مقابل چلسی ،پورتو را پیروز میدان کرد ولی
ایــن تیم نتوانســت به مرحله بعــدی صعود کنــد .جالب
اینجاست که چلســی در مجموع مراحل گروهی و مراحل
حذفــی تنها  4گل دریافت کرد که یــک گل آن را طارمی به
ثبترساند.
 ëجنجالبرادرآگوئروبعدازباخت
یــک دهه حضور آگوئرو در منچسترســیتی بــا اتفاقی تلخ
و ناگــوار به پایان رســید .مهاجم  32ســاله آرژانتینی که از
مدتها قبل ،مشــخص شــد باشــگاه دوم شــهر منچستر
قــراردادش را تمدیــد نمیکند ،بســیار دوســت داشــت با
قهرمانی اروپا با آبیهای آســمانی وداع کنــد اما این آرزو
برایش تحقق نیافــت .او در بازی نهایــی لیگ قهرمانان،
دقیقه  77به جای رحیم استرلینگ به بازی رفت تا بلکه
بتواند گلی بزند و جلوی باخت تیمش را بگیرد اما چنین
اتفاقی نیفتاد .داور بازی عالوه بر  90دقیقه وقت معمول،
 7دقیقه نیز وقت اضافه نیز منظور کرد اما نتیجه همانی
شــد که قبالً بــود .بعــد از اتمام این بــازی ،آگوئــرو از فرط
ناراحتــی در زمین اشــک ریخت و حتی بازیکنان چلســی
ســعی کردند به او دلداری دهند .مائوریســیو دل کاستینو،
بــرادر آگوئــرو از طریــق فضــای مجــازی لحظاتــی بعد از
اتمام بازی ،پســتی را منتشــر کرد که جنجال ســاز شد .در
ایــن نوشــته ،بــرادر آگوئرو بــه «پــپ گواردیوال» ســرمربی
ســیتیزنها حمله کرد و انتقاد داشت .او نوشت« :از زمان
ورود گواردیــوال بــه منچسترســیتی ،هیچوقــت بــرادرم را
دوست نداشت».
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خط خبر

از مصایب «دختر لر» و «بدوک» تا رازی که کیانوش عیاری افشا کرد
جشنواره جهانی فیلم فجر

گــروه فرهنگــی /یکــی از بخشهــای جذاب جشــنواره
جهانــی فیلــم فجــر در دورههــای اخیــر نمایــش
نســخههای مرمــت شــده آثــار کالســیک ســینمای
ایران اســت .نمایش کالســیکهای ایرانــی هم ارزش
آموزشــی و هنری قابــل توجهی برای سینمادوســتان
و دانشــجویان دارد و هم فرصتی بــرای خاطرهبازی و
تماشــای نســخهای با کیفیت از فیلمهاســت .مهمتر
از همه نمایش نســخههای مرمت شــده تالشی است
برای دیده شــدن همه سینماگرانی که اعتبار و جایگاه
امروز سینمای ایران بدون هنر آنها قابل تصور نیست.
ایــن فیلمهــا توســط فیلمخانــه ملــی ایــران و بــا
همــت مدیر آن الدن طاهری ترمیــم و آماده نمایش
میشــود .اقــدام ارزشــمند مرمــت فیلمهــای مهــم
قدیمــی ســینمای ایران توســط فیلمخانه ملــی ایران
در این ســالها بارها از ســوی فیلمســازان مورد تقدیر

قرار گرفته است .رخشان بنیاعتماد در زمان نمایش
نســخه مرمت شــده فیلم «نرگس» در خانه سینما از
مدیــر فیلمخانــه ملی با ایــن عبارات تقدیر کــرد« :در
برابــر الدن طاهــری تعظیم میکنم و معتقــدم که او
سینمای ایران را نجات داده است».
در دورههــای گذشــته ایــن رویــداد ســینمایی،
فیلمهایــی چــون «دیدهبــان» ابراهیــم حاتمیکیــا،
«طلسم» داریوش فرهنگ« ،جادههای سرد» مسعود
جعفــری جوزانی« ،پــرده آخر» واروژ کریممســیحی،
«دونده» امیرنادری« ،بازمانده» ســیفاهلل داد« ،گاو»
داریــوش مهرجویی« ،خانه خدا» جــالل مقدم و ...به
نمایش درآمد.
امســال نســخه رنگــی «دختــر لــر» اردشــیر ایرانی
(نخســتین فیلــم ناطــق ســینمای ایــران)« ،بــدوک»
مجید مجیــدی« ،آن ســوی آتش» کیانــوش عیاری و

«سفر سنگ» مسعود کیمیایی در این بخش روی پرده
میرونــد .نمایش این فیلمها عالوه بر حظ تماشــای
نســخه با کیفیت ،عموماً با خاطــره بازی و روایتهای
دســت اول از ســاخت فیلم همراه است .جشــنواره با
رونمایی از نسخه ترمیم شده «آنسوی آتش» کیانوش
عیاری آغاز شــد و این فیلمساز عالوه بر صحبتهایی
که در این آیین مطرح کرد ،در مســتر کالس جشــنواره
نــکات جالبی درباره شــرایط ســاخت فیلــم و روزهای
ســخت و ناامــن اهــواز در ســالهای میانــی دهــه 60
گفت و از راز ایده گرفتن از قصه «سووشــون» ســیمین
دانشــور در «تنوره دیو» پرده برداشت .مجید مجیدی
در گفتوگویــی با شــادمهر راســتین خاطــرات جالبی
از مشــکالت و موانــع ســاخت فیلم «بــدوک»؛ از انگ
ســیاهنمایی توســط حوزه هنری و حمایتهای شهید
آوینــی تــا مشــکالت مالــی و تــرس و دلهــره بچههای

فیلم که برای اولین بار شهر را از نزدیک دیده بودند
تعریــف کرد .ســعید عقیقی و میترا حجــار در آیین
معرفی فیلم سینمایی «دختر لر» از رکوردهای این
فیلــم و مشــکالتی که بــرای بازیگر نقــش اصلی آن
پس از اکران ایجاد شد ،سخن گفتند .به گفته حجار،
روحانگیــز ســامینژاد ،اولیــن بازیگــر زن مســلمان
ایرانــی با وعــده ثبت شــدن نامش بهعنــوان اولین
بازیگــر زن ایرانــی در تاریــخ ،نقش «گلنــار» در این
فیلم را بازی میکند ،اما بعد از جدایی از همسرش
و بازگشــت به ایران ،مورد غضب مردم ایران ،حتی
خانــواده و نزدیکانش قرار میگیــرد و تا پایان عمر،
بهصــورت مخفیانه زندگی میکند .در حقیقت ،نام
او در تاریــخ هنر ایران ثبت شــد ،اما بهای ســنگینی
برای آن پرداخت کرد.
عالوه بر ســینمای ایران ،فرصت تماشای نسخه

مرمــت شــده برخی آثار کالســیک ســینمای جهان
هم از راه رایزنی با کمپانیهای مختلف دنیا فراهم
شــده اســت .امســال «چهارصــد ضربه» نخســتین
فیلم بلند فرانســوا تروفو در مقام یکی از آثار آغازگر
موج نوی ســینمای فرانســه« ،کودکی ایوان» آندری
تارکوفســکی« ،نــان روزانه ما» کینگ ویدور و «ســفر
هوایی من به ایران» والتر میتل هولتســر از سوئیس
و«ایران ،پرشیای نوین» استیفن ناینمن و ...از جمله
ایــن آثــار اســت کــه نمیتــوان از جذابیت تماشــای
نسخه مرمت شده و با کیفیت آن روی پرده عریض
سینما چشم پوشی کرد.

دوصدابردارپیشکسوتدرگفتوگوبا«ایران»ازچراییفقدانزیرساختصدابرداریکنسرتآنالینمیگویند

لرزش در صدای پنهان موسیقی
ندا سیجانی

خبرنگار

برگزاری چند کنســرت آنالین ویژگی مشترکی داشت
و آن عــدم کیفیــت صدا بــود .درواقــع کمتوجهی به
صدابرداری مشــکل امروز و دیروز نیســت .مشکالت
صدابرداری در کنسرتهای اخیر به اضافه مشکالت
اینترنتی باعث شــده که زحمات هنرمندان به خوبی
شــنیده نشــود .به ســراغ دو هنرمند رفتیم و در مورد
این مشکل گفتوگو کردیم.
 ëبهره نبردن از تجربه استادان و کارشناسان کاربلد
محمدرضا جعفــری بهنــام صدابردار
باســابقه کشــورمان ســالها بــه همراه
ارکســـــــــــتر ســـــــمفونیک همــــدوش
رزمنــدگان جنگ صدابــرداری آثار آن
دوران را انجــام داده و همچنــان عاشــقانه به کار خود
ادامه میدهد.
جعفری بهنــام مخالف اجرای کنســرت بهصورت
آنالین اســت و معتقد اســت که این روش اجرا ،حس
و انــرژی خوبــی در مخاطب و خواننــده ایجاد نمیکند
بــه همین دلیل بر این نظر اســت که برگزار نشــدن آن
بهتر از اینگونه اجراســت .او ضعفهایی که در بخش

موسیقی

 ëوزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پیامی
رحلــت آیــتاهلل مرتضــی محامــی را به
محضــر حضــرت ولــی عصر(عــج) ،رهبر
معظــم انقــالب اســالمی ،مراجــع عظام
و حوزههــای علمیــه ،عالقهمنــدان و
شــاگردان و بیــت مکرم آن مرحــوم بویژه
حجتاالسالم مصطفی محامی نماینده
محتــرم ولــی فقیــه در اســتان سیســتان و
بلوچســتان و امام جمعه زاهدان تسلیت
گفــت .وی بــا ابراز تأثــر از خبر درگذشــت
این عالم ربانــی از خداونــد منان رحمت
و رضــوان الهــی برای ایشــان و صبــر و اجر
برای بازماندگان مســألت کرد .در این پیام
ســیدعباس صالحــی آیــتاهلل مرتضــی
محامــی را «عالــم عامــل» توصیــف و
خاطرنشــان کرده« :آن عالم فقید پرورش
یافته حوزههای علمیه مشــهد ،قم و نجف
بــود و از محضــر درســی بــزرگان آن مراکز
دینی بهره وافــر برد و در تربیت شــاگردان
و ترویــج معارف اهــل بیت(ع) کوشــید و
در کنــار مقــام علمــی و حوزوی ،ســجایای
اخالقیایشاننیززبانزدبود».گفتنیاست
آیتاهلل مرتضی محامی از علمای مشهد
بعــد از عمــری خدمــت علمــی بــه حوزه
علمیه و تربیت شــاگردان ،جمعه شب در
جوارحرمعلیبنموسیالرضا(ع)بهدیار
حقشتافت/.ایسنا
 ëفیلــم ســینمایی «صحنهزنــی» بــه
کارگردانی علیرضا صمدی ،امروز ،دوشنبه
 ۱۰خرداد در سانسی فوقالعاده در جشنواره
جهانیفیلمفجررویپردهمیرود/.ایرنا
 ëپرویز پرستویی بازیگر و حبیب احمدزاده
کارگردان فیلم ســینمایی «افسانه بناسان،
غول چــراغ جــادو» در نشســت رســانهای
جشــنواره جهانی فجر ،ایــن فیلم را فیلمی
در ســتایش صلح توصیف کردند/.ســایت
جشنواره
 ëفیلــم ســینمایی «پســران دریــا» بــه
کارگردانــی افشــین هاشــمی در بخــش
پانورامــای جشــنواره بینالمللــی فیلــم
شانگهایبهنمایشدرمیآید/.ایلنا
 ëاز پوســتر تله تئاتر «یک آشنایی ساده» با
بازی شــبنم قلیخانــی و ایــوب آقاخانی به
کارگردانیمحمدقنبریرونماییشد/.ایلنا
 ëنمایشگاهی از آثار باستانی ایران در موزه
ویکتوریا و آلبرت لندن برپا شــده اســت که
تاریــخ۵هزارســاله کشــورمان را در معرض
دیدبازدیدکنندگانقرارمیدهد/.ایلنا

نمایش نسخه با کیفیت کالسیکهای درخشان با روایتهای دست اول

صدابــرداری بخصــوص در بخــش آنالین وجــود دارد
را نتیجــه بیتجربگــی برخــی از دوســتان نســل جــوان
میداند که شــاید غــرور و تکبر به آنهــا اجازه نمیدهد
از تجربــه اســاتیدی که در این زمینه بیشــتر تبحر دارند
استفاده کنند.
او نکتــه دیگــری را در بیکیفیتــی صدای کنســرت
مهــم دانســت« :نکتــه دیگر انجــام تمرینات بیشــتر
اســت کــه میتوانــد بســیار اثرگــذار باشــد ».ایــن
صدابــردار حــدود  47ســال اســت کــه در عرصــه
صدابــرداری فعالیــت میکنــد و در محضــر بزرگانی
چون محمد جهانفرد ،گشتاســب آریانا و امیرحسین
حامــی آمــوزش دیــده اســت .او در ادامــه بیــان کرد:
«شــرایط صدابــرداری آن دوران نســبت بــه امــروز
تغییــر و پیشــرفت کرده اســت .آن دوران کــه اجرای
کنســرتهای اســتادان شــهرام ناظــری ،محمدرضــا
شــجریان ،صدیــف و ...را انجــام مــیدادم امکانــات
بســیار ضعیف بــود و کارها بهصــورت آنالوگ انجام
میگرفــت و بــه دقــت بیشــتری نیــاز بــود اما بــا این
تفاســیر خروجی کار صداهایی به اصطالح شیشهای،
مخملــی و زنده و رســا بود کــه در کیفیــت کارها تأثیر
بســزایی داشــت اما باتوجه به اینکه تکنیک و فناوری

پیشرفت کرده و سختی کار ،آسانتر شده اما از تجربه
اســتادان این حرفه متأســفانه بهرهای نمیگیرند .در
کنار آن کالس آموزشــی هم بــرای صدابرداری وجود
ندارد و انجام این کارها فقط در صدا و سیماســت که
متأســفانه تنهــا از کارشناســانی که خودشــان در نظر
دارند بهره میگیرنــد .بنابراین باید جوانان را دلگرم
کنیم تا بهصورت تخصصی این کارها را دنبال کنند».
 ëدانش و آگاهی در امر صدابرداری
رحیم بقایی از پیشکسوتان صدابرداری
در ایران است و صدابرداری صحنهای
بســیاری از هنرمندان موسیقی ایران از
جمله اســتادان محمدرضا شــجریان،
حســین علیــزاده ،پرویــز مشــکاتیان و ...را در کارنامــه
هنری خود دارد .او بر این نظر اســت که امروزه اغلب
کســانی که به هر شــکلی در این حرفه مشــغول به کار
هستند به نوعی خود را صدابردار معرفی کردهاند ،اما
اینکه کارچگونه انجام بگیرد مهم است.
بقایــی در گفتوگــو بــا «ایــران» بیــان داشــت:
«یــک صدابردار حرفهای باید آشــنا و آگاه به دانش
موســیقی باشد و صدای ســاز و خواننده را بشناسد و
بداند برای هر خواننده و هر ســاز از میکروفن خاص

خــود اســتفاده کند که هنــگام اجرا و ضبــط انتخاب
می شــود .به عنــوان مثال آن زمان کــه صدابرداری
اجراهــای اســتادان شــجریان ،ناظــری و همچنیــن
محمــد نــوری را انجــام مــیدادم از میکروفنهــای
متفاوتــی اســتفاده میکــردم تــا به لحاظ فرکانســی
نزدیــک بــه صــدای خواننــده باشــد و صــدای
مطلوبتری بهدست آید».
به گفته این پیشکســوت ،صدابرداری در اســتودیو

بســیار آســانتر از اجرای صحنهای اســت ،چرا که اگر
در اجــرای زنده مشــکلی بهوجود آید یــک صدابردار
آنقدر باید توانایی و دانش در این کار داشته باشد که
بهســرعت این مســأله را برطرف کند اما در اســتودیو
زمان بیشــتری وجود دارد ،اگرچه جای تأســف است
کــه بایــد بگویــم تعــداد صدابــرداران خــوب اجرای
صحنــه معدود اســت و افراد حرفــهای در این زمینه
آموزش داده نشدهاند.
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امام موسی کاظم (ع):
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ،نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.
بحاراالنوار ،جلد  ،۷۸ص ۳۳۳
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ایمان نوری نجفی

ورود بدون ماسک ممنوع

نرگس آبیار :هنرمند برای افزایش سطح سلیقه مردم باید ریسک کند
جهانیآثار،غیرقابلپیشبینیاست،گاهیشدهاستکهمتنیراخواندهوگفتهایمکهاینفیلمهمهجوایزراکسبمیکند
حضور
ِ
امااتفاقیبرایشرخنمیدهد؛ازیکجاییشمامیتوانیدفاصلهایبینیکسینمایتجاریوسینماییدیگربگذارید،امااینعبارت
فیلمهای«جشنوارهپسند»بهنظرمعبارتخندهداروآسیبزنندهاست.ماسینماییداریمکهقراراستنگاهیژرفداشتهباشدو
نوعدیگریازسینماراهمداریمکهدرسطححرکتمیکند؛برخیآثارقراراستبهجشنوارهبروندومطرحشوند،اصالً
گاهیدراینجشنوارههاکشفمیشوند.مابهعنوانهنرمندومخاطببایدریسککنیموسطحسلیقهمردمراباال
ببریم.گاهیازموضوعاتسخیفیدرفیلمهااستفادهمیشودکهفقطباعثفروشباالمیشود؛بهنظرماینچیزها
شکستمعنویبرایمااست،بنابراینبایدکمککنیمذائقهمخاطبارتقاپیداکند.

بخشی از گفتههای این کارگردان سینما در کارگاه جشنواره جهانی فجر/سایت جشنواره

جنون یک شیفتۀ مصدق روی صحنه نمایش
ِ
عالقه من به اجرای «دکتر نون زنش را بیشــتر از
مصدق دوســت دارد» آنقدر زیاد بوده که تقریباً
یادداشت
همه میدانند نزدیک به  12ســال است درصدد
روی صحنــه بردنش هســتم و هر بار به دالیلی و
شکلی این اتفاق مقدر نمیشود.
در آخرین خیزی که برای اجرای این کار داشــتم
هــم که تیر غیب کرونــا آمد و چندیــن و چند بار
مــا را بــا بنبســتهایی روبــهرو کرد کــه بهخاطر
هادی مرزبان
آنهــا مجبــور شــدیم کار را تعطیــل کنیــم و حاال
کارگردان تئاتر
دوبــاره عــزم خود را جــزم کردهایم کــه این اثر را
روی صحنــه ببریــم .بختیــاری امــروز این اســت
کــه باالخــره نقش دکتر نون مــا را مهدی فخیمزاده اجــرا خواهد کرد
و مصدق را صدرالدین زاهد؛ که هر دو از بازیگران درجه یک و بسیار
توانای کشور هستند و مطمئناً نتیجه درخشانی از آب درخواهد آمد و
در کنار این دوستان ،چیزی حدود  45نفر از هنرآموزان و دانشجویانی
کــه همیشــه در کارهــا کنار من هســتند ،مــرا همراهی خواهنــد کرد تا
باالخره مرداد ماه ،گوش شیطان کر ،روی صحنه برویم.
بعضیها از من میپرســند چرا ســراغ این رمان از شــهرام رحیمیان
رفتهام و قصد کردهام آن را روی صحنه ببرم.
نکتــه اول اینکــه من همیشــه عاشــق درامهــای ایرانی بوده و هســتم
و معتقــدم کــه ما در درامنویســی هیــچ کــم از غربیها نداریــم و اگر
توجه ویژهای به آنها نمیشــود ،مشکل ماســت که نگاهمان خیلی به
متنهای غیر ایرانی معطوف است.
مــن  12اثــر از اکبر رادی روی صحنــه بردهام که همه آثــار و متنهای
درخشــانی بودهانــد و البتــه متنهایی رئالیســتی؛ این تجربــه من اما

یادگیری علوم
یک تیر و چند نشان

#استقالل
خبر اســتعفای دسته جمعی
اعضــای هیــأت مدیــره
هشتـگ باشــگاه اســتقالل باعث شــد
طرفداران این تیــم با نگرانی
درباره تیمشــان در شــبکههای اجتماعی بنویسند.
بخصــوص اینکه اعضــای مســتعفی هیأتمدیره
در نامــه به وزیر ورزش ،اعتــراض به حضور مددی
بهعنــوان مدیرعامــل را دلیــل ایــن اســتعفا اعالم
کردند .اســتقاللیها هــم از تغییــر مدیرعامل تیم
حمایت میکننــد و بــه او انتقادهای زیــادی دارند:
«جلســات هیأت مدیره اســتقالل :مددی هســت،
هیــأت نیســت .هیأت هســت ،حــق امضا نیســت.
هیأت هست ،حق امضا هست ولی خسته ان ،هفته
دیگه .همه بودن ولی متأســفانه چای نبود .جلســه
برگزار شــد ولی متأسفانه به جمعبندی نرسیدیم،
هفته دیگه»« ،در حســاسترین زمــان ممکن و در
موقعــی که باید با یه لشــکر بازیکــن تمدید کنیم و
تیم تقویت بشــه برای آســیا ،اعضای هیأت مدیره
همگی استعفا دادن»« ،تمام اعضای هیأت مدیره
استقالل استعفا دادن؟! استقالل مگه هیأت مدیره
داشــت؟ اســتقالل مگــه مدیریــت داره؟ اســتقالل
هــر ســال داره به امید خدا و غیــرت و تعصب خود
بازیکنا بســته میشــه .تنها نقش مدیریــت و هیأت
مدیره گذاشــتن اســتوری تیکــه دار و شــکایتهای
بینتیجه اســت»« ،خدایی خیلی مســخره هست.
هیــأت مدیــره نمیتونــه مدیرعاملــی کــه خــودش
انتخــاب کــرده رو برکنار کنه»« ،اگــه منجر به عقب
افتــادن فــروش ســهام یــا اخراج مــددی میشــه با

کمال میل اســتقبال میکنیم»« ،جالبه بعد از خبر
اســتعفای دســته جمعی ،علینژاد اومــده میگه تا
فــردا حــق امضا رو مشــخص میکنم...کجــا بودی
تــا االن؟ باشــگاه رو تــا مــرز غــارت پیش بــردی،».
«رســماً وارد دوره بحــران شــدیم ...ایــن حرفا بوده
و هیــأت مدیره صداشــون در نیومد تــا االن ...واقعاً
که ...دیگــه از عوامل علینژاد چه انتظاری میره»،
«کسی که نهایتاً باید ادمین کانالهای پروفایلهای
خــاص و تیکــه دار باشــه رو بهعنــوان عضــو هیأت
مدیره استقالل منصوب کردند بعد ما توقع داریم
این افــراد مشــکالت اســتقاللو حل کننــد»« ،تمام
درگیریها برای تضعیف استقالل انجام میشه ولی
اســتثنائاً خیلــی از این جدال بین مــددی و اعضای
هیأت مدیره ناراحت نیستم ،فقط امیدوارم برنده
ایــن جــدال مــددی نباشــه و ایــن درگیــری باعــث
اختــالل در رونــد خصوصیســازی بشــه»« ،خــب
هیأت مدیرهام بره دیگه اســتقالل مستقیماً توسط
وزارتخونــه و مــددی اداره میشــه مــن دیگه طاقت
دیــدن ایــن اوضــاع رو نــدارم»« ،خبر اومــده تمام
اعضای هیأت مدیره اســتقالل بهدلیل مخالفت با
مددی استعفا دادن؛ در حالیکه سه نفر از تمام این
اعضا میتونن خود مددی رو برکنار کنن»« ،دوستان
این دعوای زرگری ســودی به اســتقالل نمیرســونه
چــون هدف خــارج کــردن رقبا بــرای خرید ســهام
بیشتره»« ،هوادار استقالل نه پشت هیأت مدیرس
نه پشــت احمد مــددی .هــوادار اســتقالل خواهان
اســتعفا و اخــراج هــردو طرفــه.
شهروند
استقالل باید به هوادار واگذار شه».

کبوتر صلح توی بشقاب
دیــروز رســتورانی یــک پســت
ماجرا اینســتاگرامی از یــک غــذای
خــاص منتشــر کــرد کــه بــا
انتقادهای فراوانی روبهرو شد؛ غذایی بهنام «کبوتر
رست شده با سس پرتقال و عسل».
تزئین این غذا و شکل آن و استفاده از پرهای کبوتر
باعــث شــد کاربــران زیــادی دربــارهاش بنویســند.
هرچند که کاربری در توضیحی دربارهاش نوشــت:
«اول اینکــه درهیــچ رســتورانی در تهــران ســرو
نمیشــود و آشپز این مدل غذا ،سرآشپز رستورانی
در رشــت اســت و در همــان رســتوران هــم ســرو
نمیشــود .دوم تعــدادی غــذا با تزئینــات عجیب
را بــرای ســرو در رســتوران و تعــدادی را فقط برای
عکاســی آمــاده کــرده کــه واکنشهــا چنان بــود که
رستورانی که سرآشپز آن است اجازه سرو نداد».
امــا ایــن توضیــح هــم باعــث نشــد انتقادهــا بــه
رستورانهایی که قصد جلب مشتری بههر شیوهای
دارند متوقف شــود« :اینی که میبینیــد واقعاً داره
تــوی یکی از رســتورانهای تهران ســرو میشــه .من
هیچ ...من نگاه« ،»...قشنگ یک کانسپت اگزوتیک
ضد صلحه .اگر اون چند پر سبزی که جلوی نوکش
گذاشته شاخه زیتون فرض کنیم»« ،یه حسی بهم
میگه این رستوران اگه خارج از کشور بود همه یه دور
میرفتن کلی استوری و فیلم و عکس هم میگرفتن
که پزشو بدن»« ،دیوونه خونه راه انداختن! وحشیا!
کبوتــر؟ اونم بــا پر؟»« ،واقعــاً چرا؟ کبوتــر ،خوتکا،
گنجشــک و ...بعــد آخه با این طرز ســرو!؟»« ،حاال
جــدا از هــدف اون رســتوران ایــن بشــقاب واقعــاً
قابــل تأمله! -برگ زیتون (یا یه چیــز دیگه!) که تو

تجربه بســیار متفاوتی اســت چون در این اثر ،یکسره با اجرایی مدرن
طرف هســتیم و میشــود گفت تجربهایاســت علیحــده از آنچه من
تاکنون داشتهام.
بــرای ایــن کار دو نویســنده در کنــار مــن حضــور داشــتند و بهعنــوان
دراماتولــوژ صحنه به صحنه نمایش را بر اســاس رمان مینوشــتند و
در نهایت آنها را با یکدیگر نهایی میکردیم.
در تئاتــر مــا چندیــن کار دربــاره دکتــر مصــدق ســاخته شــده که من
برخیشــان را دیدهام اما همیشــه فکر کردهام آنطور که باید و شــاید
و پســندیده بــه این موضوع پرداخته نشــده به همیــن دلیل هم روی
صحنــه بــردن این کار برایم همیشــه مهم بوده اســت و بــرای اجرای
نقــش دکتر نــون و محمد مصدق هم چهرههای شــاخصی در ذهنم
بــوده کــه امروز وقتی بــا مهدی فخیــمزاده صحبت میکنــم ،متوجه
میشــوم انتخاب درســتی داشــتهام و او حتمــاً میتوانــد در الیههای
زیریــن حضــور داشــته باشــد و نقشــش به جنــون «دکتر نون» برســد
یــا صدرالدیــن زاهــد هــم واقعــاً به لحــاظ ظاهــری و جنــس بیانش
شــباهتهای بســیار با مصدق دارد که البته من آنقدر به این مســأله
فکر نکرده بودم.
از پیش و بیشتر ،جنس بازی مد نظرم بود اما این روزها و حین تمرین
متوجه این شــباهتها شدهام و بســیار خوشحالم .به هر صورت آنها
که این رمان را خواندهاند ،میدانند ماجرا تقریباً چیست.
دکتــر نــون یکــی از عشــاق و مریــدان مصدق بــوده اســت و از طرفی
بســیار شــیفته و عاشــق زنش که در طی نمایش و بنابر دالیلی مجبور
میشود علیه مصدق کارهایی بکند و حرفهایی بزند که این روند در
نهایت او را به جنون میرساند و این ،نمایشنامهایاست که اگر کرونا
بگذارد ،مردادماه روی صحنه خواهیم برد.

معمــوالً یادگیــری علــوم عــالوه بــر آنکــه از
سنگ و
عالیق بچههاســت از عالیق و ســالیق والدین
کاغذ و
هــم هســت .بســیاری از والدین فکــر میکنند
قیچی
بچهها فقط باید کتابهــای علمی بخوانند تا
از درس و مدرســه جا نماننــد ،اما حواسمان
باشــد همانقــدر کــه ایــن کتــاب هــا میتوانند
بــرای بچههــا مفیــد باشــند اجبــار در خواندن
فقــط یــک نــوع کتــاب میتوانــد بچههــا را از
خوانــدن و مطالعــه بــاز دارد .امــا مطالعــه
نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه
کتابهای علمــی در زمینههای مختلف تأثیر
ادبیات کودک
بســیار خوبی بر درک کودک از دنیای پیرامون
و نوجوان
خواهد داشــت ،همینطور بر ارتباط گرفتن با
جهــان پیرامــون و گاه متفاوت از آنچه در اطراف خود دارد .اما شــاید
اتفاقــی کــه کمتــر به آن توجه میشــود بحــث تخیــل و تقویت تخیل
و خالقیــت کــودک اســت کــه میتواند بــه وســیله کتابهــای علمی

مجـــازی
یگانه خدامی

نوک پرنده اســت! -وجود پر و ســر و پنجه پرنده تو
بشــقاب که بهنظر چنــدش میاد ولی اگــه اونا نبود
خوردنش اوکی بود؟ فرق کبوتر با مثالً ماهی چیه؟
یــا بلدرچین یا مــرغ یــا گاو؟»« ،اگه واقعــاً اینطور
ســرو میشه که از نظر شرعی غذای حروم محسوب
آدم
میشــه .چطــور میتونــن تبلیغ کنــن؟»« ،مــن ِ
گوشــتخواریام ولی این عکس میلــم رو کالً به غذا
از بین برد چه برسه به گوشت»« ،وقتی کبوتر صلح
تــو ایران کباب میشــه»« ،حتی هانیبــال لکترم اون
جوجهه رو با برگ زیتون و بال و پر ســرو نکرد ،این
چیه بابــا؟»« ،عزیزان ببینید ،خود بنــده گیاهخوار
نیســتم ،به برگر و کباب هم عنایــت ویژه دارم ،اینو
هم می بینم بله! یه طوری میشم ،اما ما جماعت
گوشــتخوار حقیقتاً حقانیت خاصی برای اعتراض
به این غذا نداریم .راستشو بخواهید حتی خشونت
رفتــه بر بــدن این کبوتر کمتــر از اون گوســالهایه که
تبدیل به برگر میشه« ،».قصد آشپز فروش اسکواب
یــا همــون جوجهکبوتره ولــی مجوز بهرهبــرداری و
تولید گوشــتش در ایــران موجود نیســت و احتماالً
طــرف داره از هوا کبوتر میگیره یــا از پرورشدهنده
تزئینــی میخره که بســیار برای ســالمت خورنده و
جامعه خطرناکه .چندین ویروس کشنده از همین
طریــق گوشــت بــدون نظــارت دامپزشــکی فراگیر
شــده« ،».حاال بهتون برمیخــوره (که خب بخوره!)
ولــی اداییتــر از بعضی از رســتورانهای ایران ،من
تــو هیچ کشــوری ندیدم! از اون «لته» گفتنشــون تو
کافهها گرفته تا اینکه کبوتر و غاز با بال و پرش سرو
میکنــه« ،».این تابلوی هنری با عنوان «سرنوشــت
کبوتر صلح» نیست .غذاست!».

هــم اتفــاق بیفتد .وقتــی از گردههای گیاهان میگوییــم؛ چیزی که به
چشــم قابل دیدن نیســت و توضیحاتــی ارائه میدهیم کــه کودک با
چشــم ذهن میبینــد .معموالً در برخی مراکز ایــن فرایند را همراه با
نقاشــی ،کاردســتی و دیدن فیلمهای مربوط همراه میکنند .کودکان
به وســیله آشــنایی با علوم از تک بعدی بودن خارج میشوند و غرق
در دنیایی میشــوند که پر از شــگفتی اســت .پر از واقعیتهای پیدا و
پنهــان .با کمک کتابهــای علمی به بچهها دیدن ،اســتدالل کردن،
تجربــه کــردن و دنبال ســؤال رفتــن و نتیجه گرفتن را یــاد میدهیم.
بــه بچههــا منطــق دیدن و فکــر کــردن را میآموزیــم .کنار هــم قرار
دادن مشــاهدات و نتایــج را .بچههایــی کــه با علــوم ســر و کار دارند
تفکــر انتقادی را فرا میگیرند ،کودک ســؤال میپرســد و دیدگاههای
مختلف را کنار هم قرار میدهد و میتواند آگاهانه و با دلیل انتخاب
کنــد ،با محیط زیســت ســازگارتر و مســئول تــر خواهد بــود .بنابراین
کودکانــی پــرورش پیدا میکنند که دوســتدار محیط زیســت خواهند
بود .کودکان بهدلیل پرسشــگری و جستوجو قاعدتاً منطق باالتری
خواهنــد داشــت و در آینــده بــه شــهروندانی عاقل و مســئول تبدیل
میشــوند چون از دنیای تک بعدی خارج شدهاند و میدانند جزئی
از یک هســتی بزرگ هســتند .بچههــا با علوم چگونــه دیدن ،چگونه
شنیدن ،استدالل و نتیجهگیری را فرا میگیرند .مجموعه علوم برای
کــودکان بــا ترجمه مهناز عســگری توســط کتاب آبی واحــد کودک و
نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است .و کتابی است
تصویــری و متنــوع .مجموعــهای درباره گیاهان ،شــکار بودن و شــکار
شــدن ،چرخه طبیعت ،ســتارگان ،مــدار الکتریکــی و ...در انتهای هر
کتــاب نیز اطالعات بیشــتری در اختیار مخاطب قرار میگیرد .شــاید
به نظــر بیاید با وجــود منابع اینترنتــی ،نیازی به خوانــدن کتابهای
علمی نیست اما حواسمان باشد منابع اینترنتی میتوانند اشتباهاتی
داشــته باشــند و در ذهن کودک مطالب اشــتباه بنشــیند ،اما خواندن
کتابهایــی که منابع درســتی دارند به همراه تصاویر و متن مناســب
عالوه بر جذابیت ،منبع مناســبی خواهد بــود و کودک یاد میگیرد تا
بهعنوان منبع و مرجع مناسب و صحیح به کتاب مراجعه کند.

ایدههای شعری مراد فرهادپور
در کتابفروشیها
«ایدههــای شــعری» مجموعــه شــعر تــازهای
از «مــراد فرهادپــور» بــه تازگــی از ســوی نشــر
پیشنهاد
«ردپــا» روانه کتابفروشــیها شــده اســت .این
نویسنده و مترجم که در عرصه روزنامهنگاری
فرهنگی نیز از جمله چهرههای شــناخته شده
اســت در این کتاب دو دفتر شــعری اش را در اختیار عالقهمندان
گذاشــته .آنطور کــه در مقدمه کتاب آمده هر دو دفتر شــعری که
در قالــب این مجلد منتشــر شــدهاند پیشتر در فضــای مجازی با
عنوان ایدههای شــعری( )1و ایدههای شعری ( )2منتشر شدهاند.
شــعرهایی که در این مجلد جای گرفتهاند طی چهار دهه نوشــته
شدهاند .فرهادپور در پیشگفتار کتاب در توضیح مختصری درباره
چرایــی ســرایش هر یک از شــعرها گفته ،نقطه شــروع هــر یک از
آنها یک فکر یا ایدهای بوده که از هزار و یک چیز دیگر سرچشــمه
گرفته اســت .از زنده شدن یک خاطره گرفته تا خواندن یک کتاب
یا حتی ترجمه شعری از شاعری خارجی .او تأکید کرده شعرهای
ایــن مجموعــه نــه فقــط ایده،
بلکه مهمتــر از آن ،فرم و زبان
خود را بیــش از هر چیز مدیون
ترجمهاند و البته ناسازگاری ،یا
بــه بیان درســتتر ناهماهنگی
آنهــا نیــز از همیــن امــر ناشــی
میشــود .اما در توضیح نکاتی
درباره شــاعر ایــن مجموعه بد
نیســت بدانیــد مــراد فرهادپور
طی چهل ســال گذشته نه تنها
در کســوت شــاعر ،نویســنده و
مترجم ،بلکه در قامت روزنامه
نگار نیز فعالیت کرده اســت .او
آثار فیلســوفان و نویســندگان و
شــاعران بســیاری را به فارســی
بازگردانده اســت .وی بویژه در
عرصــه شــاعریاش ،همــواره
ســعی در پرهیز از تقلید از دیگر شــاعران داشته آنچنان که اغلب،
ایدههایــی متفــاوت از دیگــران را بــه روی کاغــذ آورده اســت .آن
طــور کــه در معرفی کتاب هــم آمــده ،فرهادپور در ایــن مجموعه
شــعر عــالوه بر شــرح و بســط ایدههایش درباره شــعر و شــاعری،
آن هــم از پس ســالها کندوکاو در شــعر جهان و ترجمه شــاعران
بــزرگ ادبیات مدرن از«بودلر» تا «اســتیونس» ،نظــرگاه انتقادی
اش به شــعر معاصر فارســی را مطرح کرده و تالشهای شاعرانه
خودش را نیز پیش روی عالقهمندان گذاشته و نوشته« :تقدیم به
شاعرانی که میآیند».
 ëایدههایشعری
 ëمرادفرهادپور
 ëنشر ردپا

عکس
نوشت

پرویــز تناولــی هنرمند مجسمهســاز،
هــزار و  ۴۰۸مجموعــه دســتبافته
عشــایری و روســتایی را کــه در طــول
 ۶۵ســال حضــور در ایــران از عشــایر
مناطق مختلف جمعآوری کرده بود
به وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی اهدا کرد تا در موزهای
بــه نــام او در مجموعــه نصیرالملک
شــیراز به صــورت دائمی بــه نمایش
گذاشــته شــود .البته اکنــون ۸۸اثر از
این مجموعه در طبقه دوم موزه ملی
فرشایرانبهنمایشدرآمدهوتاقبل
از اهدای آنها به موزه تناولی در شــیراز
میتوانیدآنهاراببینید.

اما این اطمینان
که انسان همیشه
آن بوده است که
هست ،بیدرنگ
این امید را
برمیانگیزد که
همیشه هم همان
نخواهد بود
که هست.

مائدههای زمینی
آندره ژید
سیروس ذکاء
نشر جامی

خاطرهسازی
و خاطرهبازی
برخــی بــر ایــن باورنــد در
دورانــی کــه فیلمهــای روز
جهــان در دســترس اســت و
یادداشت
میتــوان براحتــی در خانــه
بــه تماشــای بهترینهــای
سینمای جهان آن هم بدون
ممیزی نشســت ،دیــدن آثار
ســینمای جهــان در ســالن
سینما مقبولیتی ندارد.
هارون یشایایی
مــن بر خــالف این دســته
تهیهکننده
معتقــدم کــه اکــران فیلــم
خارجــی و تماشــای فیلمهــا در ســالن ســینما یک
ضرورت است.
ســینمای ایــران نمیتوانــد بــه ســینمای جهان
بیتفــاوت باشــد .هم مخاطب و هم اهالی ســینما
بایــد با ســینمای جهان ارتباط داشــته باشــند .باید
فیلمهــای خارجــی را در ســالن ســینما و بــا همان
کیفیت نسخه اولیه ببیند.

اطــالع از کــم و کیف ســینمای جهــان هم روی
دانــش و درک فیلمســاز و هــم روی مخاطب تأثیر
دارد .چشمشــان را بــه دنیــای تــازهای بــاز میکند.
اطمینان دارم اگر بخشی از همین فیلمهایی که در
پلتفرمها و یا ســایتها در دسترس است در سالن
ســینما بــا کیفیت مناســب بــه نمایــش در میآمد
بخشــی از مخاطبان بخصوص عالقهمندان جدی
ســینما و نســل جوان ترجیح میداد آن را در سالن
ســینما و بــا کیفیــت تصویــر و صدای خــوب ببیند.
چون این فیلمها برای پرده عریض ســینما ساخته
شدهاند.
اساســاً فیلــم دیــدن در ســالن ســینما تجربهای
متفــاوت از تماشــای فیلــم در خانــه اســت .ســالن
ســینما همچنــان اهمیت خــودش را دارد .ســینما
رفتن جزو اســباب تفریح است .مردم دلشان برای
فیلم دیدن جمعی تنگ شده است.
مســأله فقــط فیلم دیدن نیســت .ســینما رفتن
آیینهایــی دارد کــه از آن خاطره میســازد .با یک
دوســت و همراه قــرار میگذارید ،برای دیدن فیلم
بلیــت تهیــه میکنید ،ســاندویچ و چیپــس و پفک
میخریــد .در ســالن انتظــار منتظــر نمایــش فیلم
میمانیــد 4 .نفــر آدم میبینیــد .در ســالن تاریــک
همــه ذهــن و گوش و چشــمتان بــر قصــه متمرکز
میشود.
دریافتهــای شــخصیتان را دم گوش دوســت
بغــل دســتی زمزمــه میکنیــد و موقع برگشــتن به
خانــه بــا همراهانتان فیلم را در حد ســواد و دانش
خودتان تحلیل میکنید.
ایــن روزها برگزاری جشــنواره جهانی فیلم فجر
فرصتــی برای همین تجربه اســت .اگر چــه تأثیر و
ارتباطگیــری آن شــاید بــه خاطــر محدودیتهای
کرونا امســال محدودتر شــده اســت .کاش وسعت
بیشــتری داشت و تعداد سالنهای نمایش دهنده
بیشــتر بود .شــنیدهام که امسال نسخه مرمت شده
برخــی آثــار کالســیک ســینمای جهــان از جملــه
«چهارصــد ضربه» نخســتین فیلــم بلند فرانســوا
تروفــو« ،کودکی ایــوان» آندری تارکوفســکی و ...به
نمایــش در میآید .خود من مشــتاقم این فیلمها
را ببینــم .امیــدوارم ایــن نمایشها فقــط مختص
پردیــس ســینمایی چارســو نباشــد .در ســینماهای
دیگــر هــم بــه نمایــش در بیاید .هــر تالشــی برای
آشنایی نسل جوان با این نوع سینما جای تحسین
دارد و بــرای مــا کــه از آنهــا خاطره داریم تماشــای
دوباره نسخه با کیفیت آن جذاب است.

