
»مه لقا مالح« درگذشت

وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

وداع با مادر  درختان

بازار پول و سرمایه 
یکصدا شد

 تأکید  مخبر 
بر ساماندهی مشکالت 
سازمان اموال تملیکی

 آغاز به کار کنسرت ها 
و تئاترها از اول آذر

در صفحه فرهنگی بخوانیددر صفحه ایران زمین بخوانید

خلقــت  بــدو  از  بشــر 
ایجــــــاد  دنبــال  بــــــه 
مفیـــــد  فرصت هــای 
کـــــاری بــــرای خـــــود 
بــوده اســت. اهمیــت 
کارآفرینــی در قرن 21 
کمتــر از ادوار گذشــته 
از  گـــــذر  و  نیســــــت 
ناپایداری های  طوفان 
اقتصادی بین المللی 
و داخلی نیازمند ســاخت و تجهیز کشــتی 
اجتماعــی و اقتصادی مقاومتــی از جنس 
کارآفرینی اســت. توجه به این مهم در بند 
اول سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی با 
عبارت »تأمین شرایط و فعال سازی تمامی 
امکانات، منابع مالی، سرمایه های انسانی و 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و 
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 
نمایانگــر  اقتصــادی«  هــای  فعالیــت  در 
اهتمــام کم نظیر جمهوری اســامی ایران 
بــه اقتصاد خود اتکا، رشــد و تربیت نیروی 
مولــد و سیاســتگذاری در راســتای موضوع 

کارآفرینی است.   
اهمیت کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی 
بــه گونه ای اســت کــه اقتصــاد مقاومتی را 
می توان از جنبه دیگــر، اقتصاد کارآفرینی 
بــودن،  مردمــی  کــه  چــرا  نامیــد،  هــم 
دانش بنیانــی، مولــد بــودن، درون زایــی و 
برون گرایی از جمله اصلی ترین ویژگی های 
اقتصاد مقاومتی اســت که به طور کامل با 

موضوع کارآفرینی منطبق است.
ایــران  اقتصــاد  بــاالی  ظرفیت هــای 
نظیــر جمعیــت و میانگین ســنی آنها که 
حاکــی از قــوت جمعیتی اســت، می تواند 
چشــمگیر  پیشــرفت های  تضمین کننــده 
باشــد، امــا بایــد بپذیریــم اقتصــاد کشــور 
بــه رغــم وجود ایــن ظرفیت ها کمــاکان با 

قله های پیشرفت فاصله دارد.
اقتصــادی  نیروهــای  ســازی  همســو 
کشــور در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
نیازمنــد عزم و حمایت همــه جانبه آحاد 
مــردم از ایــن رویکــرد دارد؛ فرصت هــای 
کارآفرینی بــه اندازه تک تک مــردم وجود 
دارد و از همین جهت بسیج همگانی برای 
توسعه کارآفرینی باید سرآغاز شکل گیری 
حرکت های بزرگ و مؤثر تولیدی در کشور 
مســیر  در  ســرعت  چشــمگیر  افزایــش  و 
پیشــرفت باشــد تــا جایــی کــه افتخــارات 

عظیمی به نام ایران و ایرانی ثبت شود.
ماننــد همه جــای دنیا، ضعــف درونی 
و اخالگری هــای بیرونی در شــکل گیری و 
بالندگــی روح تولیــد در اقتصــاد ایران هم 
تأثیــرات منفــی دارد، ایــن موانــع، گریبان 
کارآفرینــی را هــم گرفتــه و بــی توجهی ها 
بــه ایــن مقولــه تــا ســال های اخیــر باعث 
شــده اســت که برای رفــع موانــع در حوزه 
کارآفرینی نیازمند اهتمامی بیش از پیش 
باشیم.دولت سیزدهم جمهوری اسامی 
ایران، ایجاد اشــتغال انبوه و شایســته را در 
کانون توجه خود قرار داده و یقیناً پرچمدار 
حرکــت کاروان شــغل ســازان، کارآفرینان 
هســتند.با در نظر گرفتن رویکرد اشــتغال 
مبتنی بر کارآفرینی، ضروری است ضمن 
تقویت زیســت بــوم کارآفرینــی و برقراری 
تعامــل بیــن بازیگــران ایــن زیســت بوم، 
زمینه های توسعه ظرفیت های کارآفرینی 

را در کشور فراهم کرد. 

یادداشت

 حجت اهلل 

 عبدالملکی

 وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی

 اقتصاد  مقاومتی
 اقتصاد کارآفرینی است
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رئیس قوه قضائیه:

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و 
بورس برای ثبات بخشی به بازارها

عزم دولت برای رفع 
مشکالت فوق العاده است
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 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1500تومان  Tuesday  9 Nov 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7768  سه شنبه  18 آبان 1400  3 ربیع الثانی 1443  16 صفحه

 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطالع رسانی مجازی 

 وداع با
«مادر درختـ ن»

»مه لقا مالح«  درگذشت 

 سال بیست و هفتم
 شماره 7767 

 دوشنبه 
 17 آبان 1400

 2 ربیع الثانی 1443

و نه
ت 

شص
د و 

شص
ش

اکی
د س

سعو
س: م

عک  

http://irannewspaper.ir

ë  یک سال و نیم چشــم به راه پرداخت پاداش بازنشستگی/ جمعی
از بازنشســتگان فرهنگی: ما جمعی از بازنشستگان فرهنگی هستیم 
کــه بیــش از یک ســال و نیم  از زمــان بازنشســتگی مان می گذرد اما 
همچنان لحظه شــماری کرده و چشــم به راه پرداخت پاداش بازنشســتگی می باشیم 
کــه این امر با عدالت همخوانی ندارد. لذا خواهشــمندیم نســبت به پیگیری آن اقدام 

عاجل را مبذول فرمایید.

ë  درخواســت تهیه گــزارش از حقوق کارکنان ثبــت احوال/ یک شــهروند: تقاضا دارم
در خصــوص حقوق و مزایای خیلی پایین کارکنان ثبت احوال هم از مســئوالن ذیربط 
تحقیق و گزارش تهیه فرمایید تا ان شــاءاهلل برای ما هم فرجی حاصل شــود. با تشــکر 

از زحمات شما بزرگواران.

ë  درخواست رســیدگی به پرونده 500 نفر در روستای تیس/ یک شهروند: لطفًا مسئوالن
محترم به پرونده 500 نفر از متقاضیان کار در روستای تیس رسیدگی نمایند.

ســالم 
هــر روز بــا شــما در اینجا خواهیــم بود، صدای شــما، حرف شــما و 

پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
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افزایش  شمار مبتالیان، بستری ها و فوتی های  کرونا
دوشنبه 8/17/  1400 

مـجـمــوع 
فـر127439جانباختگان

ن

مـجـمــوع 
فـر5996155مبتــالیـان

ن

جانباختـگان 
در24 سـاعت 
فـرگـــــذشته

140ن
 مبتــالیان بســتری دربهبود یافته

بخش مراقبت های ویژه 56154603669
 مبتالیان جـدید در 

سرپاییبستری24 ساعت گذشته فـر834111641865
ن

فـر
ن

نفـر
دوز اول

دوز دوم

دوز سوم
 واکســـن 

تزریق شده
مجــموع واکســن تزریق شـده

55319795
39465958

198634
94984387

فیاضی به عنوان وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش 

معرفی شد

رکورد شکنی در تأمین 
اقالم ضروری مردم
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رئیس جمهوری در تماس تلفنی با آیت اهلل صافی گلپایگانی:تأکید قاآنی بر  پیگیری درخواست معترضان عراقی

رهنمودهای مراجع چراغ راه مردم و دولتمردان است
گــروه سیاســی/ یــک روز پس از ســوءقصد 
الکاظمــی«،  »مصطفــی  بــه  نــاکام 
نخســت وزیر عراق، فرمانده نیروی قدس 
ســپاه پاســداران انقاب اسامی در سفری 
از پیش اعام نشــده راهی بغداد  شــد و با 
نخســت وزیر و رئیس  جمهوری این کشــور 
و در بحبوحــه افزایــش تنش هــای داخلی 
در عــراق   دیــدار و گفت و گــو کــرد. تنــش 
در وضعیــت داخلــی عراق در پــی حمله 
پهپــادی مشــکوک بــه منــزل »مصطفــی 
الکاظمــی« افزایــش یافتــه اســت. دولت 
عراق یکشــنبه گذشــته با انتشــار بیانیه ای 
اعام کرد که محل ســکونت نخســت وزیر 
عــراق بــا یــک پهپــاد بمب گــذاری  شــده 
هدف سوءقصد قرار گرفته اما نخست وزیر 

آسیبی ندیده است. 
خبرگــزاری المیادین خبر داد که با شــتاب 
بــروز  و  عــراق  داخلــی  تحــوالت  گرفتــن 
تنش ها، ســردار اســماعیل قاآنی به عراق 
الکاظمــی«  بــا »مصطفــی  و  کــرده  ســفر 
رئیــس   صالــح«،  »برهــم  و  نخســت وزیر 
جمهوری این کشــور گفت وگو کرده اســت. 
ســردار قاآنی همچنین بــا چند مقام دیگر 
عراقــی نیــز دیــدار و تأکیــد کرده اســت که 
عراق نیــاز به ثبات و حفظ وحدت داخلی 

خود دارد و الزم اســت تا از هرگونه اقدامی 
کــه امنیت عــراق را تهدید می کنــد، دوری 
شــود. او در ایــن دیدارهــا همچنیــن تأکید 
کــرده کــه ضروری اســت تــا خواســته های 
مردم و معترضان بــه نتیجه انتخابات در 

چهارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد.
در  عــراق  نخســت وزیر  بــه  ســوءقصد 
حالــی صورت گرفته اســت کــه در روزهای 
گذشته اعتراض شماری از  مردم این کشور 
به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق به 
درگیــری با نیروهای امنیتی انجامید که در 

پــی آن، یک نفــر کشــته و 125 نفر  زخمی 
شــدند.به دنبال اقدام مشکوک برای ترور 
»الکاظمــی« و در حالــی کــه جریان هــای 
غربگرا و مخالف ایران تاش دارند جریان 
مقاومــت و ایــران را به عنوان پشــت پرده 
کننــد،  معرفــی  مشــکوک  اقدامــات  ایــن 
مقام های بلندپایه کشــورمان سوءقصد به 
جــان نخســت وزیر عــراق را محکــوم و آن 
را مخــل امنیــت و ثبــات این کشــور اعام 
کردند. حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجــه در گفت وگــوی تلفنــی بــا »فــؤاد 

حســین«، همتای خود، چنیــن اتفاقاتی را 
خــاف ثبات و امنیت این کشــور برشــمرد 
کــه از ســوی بدخواهــان و در جهــت برهم 
زدن آرامــش عــراق انجام می شــود. علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
کشورمان نیز سوءقصد به جان نخست وزیر 
عراق را فتنه جدیدی دانست که به اعتقاد 
او رد آن را بایــد در اتاق هــای فکــر خارجی 
جســت وجو کرد که از سال ها قبل با ایجاد 
و پشــتیبانی گروه های تروریســتی و اشغال 
ایــن کشــور، جــز ناامنــی، ایجــاد اختــاف 
و بی ثباتــی، ارمغانــی بــرای مــردم عــراق 
نداشــته اند. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجــه هــم وقوع چنیــن اتفاقی را 
نشان دهنده تاش بدخواهانی دانست که 
مایلند انتقــال قدرت در عــراق به صورت 
مسالمت آمیز نباشــد. او دیروز در نشست 
خبــری خود در واکنش به پیشــنهاد امریکا 
بــرای کمــک بــه رونــد بررســی ایــن اقدام 
هــم لزوم توجــه به اصــل حاکمیتی عراق 
را یــادآور شــد و تأکید کرد که همــه باید به 
حاکمیت قانون در عراق احترام بگذارند. 
امریکا هر چه زودتر منشأ ناامنی را از عراق 
خــارج کنــد مــردم و دولت عــراق توانمند 

هستند، امنیت کشور خود را حفظ کنند. 

گروه سیاســی/ رئیس جمهوری عصر روز گذشــته 
در تمــاس تلفنــی با آیــت اهلل العظمی لطف اهلل 
صافی گلپایگانی برای ایشان سامتی و طول عمر 

مسئلت کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در این گفت و گوی 
تلفنــی بــا قدردانــی از حمایت هــا و رهنمودهــای 
مراجــع عظام تقلید از کشــور، مردم و مســئوالن، 
را  تقلیــد  عالیقــدر  مراجــع  دولــت،  کــرد:  تأکیــد 
و  دانســته  کشــور  و  مســئوالن  مــردم،  خیرخــواه 
بهره منــدی از رهنمودهــا و هدایت های ایشــان را 

ضروری می داند.
و  رهنمودهــا  گفــت:  جمهــوری  رئیــس 
دیدگاه های مراجع عظــام تقلید، چراغ راه مردم 
ایــن رهنمودهــا پشــتوانه  و  اســت  و دولتمــردان 
اقدامات دولت در مســیر رفع مشکات و دغدغه 

های مردم در بخش های مختلف است.
آیــت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی 
نیز در این گفت و گو با تشکر از تماس تلفنی رئیس 
جمهــوری فرمودنــد: مــن بــرای موفقیــت دولت 
شــما بسیار دعا می کنم و از خداوند می خواهم به 

شما توفیق رفع مشکات مردم را مرحمت کند.

 تاکنون ۳۶ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۷۷۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. 
 در حال حاضر 33 شهر کشور در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 220 شهر در وضعیت زرد و 100 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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 گفت وگو با دانیال شه بخش
 بوکسور تاریخ ساز ایران:

 صدای مردم 
سیستان و بلوچستان هستم

 تصویب وام 
 4۵0 میلیون تومانی  

نهضت  ملی مسکن
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وزیر بهداشت خیال همه را راحت کرد

 ارز 4200 تومانی دارو 
7حذف نمی شود

تأکید قاآنی بر  پیگیری درخواست معترضان عراقی
زان

می



 سه شنبه 18 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7768

ـار
بـــ

علیباقریبهپاریس،لندنوبرلینسفرمیکنداخ
گــروه سیاســی/ ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه از ســفر علــی باقــری، معاون 
فرانســه،  بــه  خارجــه  وزارت  سیاســی 
باقــری  داد.  خبــر  آلمــان  و  انگلیــس 
مقام هــای  بــا  دیــدار  در  اســت  قــرار 
کشــورهای اروپایی دربــاره موضوعات 
در دســتور کار بــرای لغــو تحریم هــا و 
احیای توافــق هســته ای گفت وگو کند. 
او کــه در دولــت ســیزدهم مأموریــت 
پیگیــری مذاکــرات را عهــده  دار شــده 
ســپس  و  بروکســل  در  پیشــتر  اســت، 
مســکو  بــا هماهنــگ کننــده برجــام و 
بــود.  کــرده  دیــدار  روســی  مقام هــای 
باقــری همچنیــن طــی روزهــای اخیر 
در تمــاس تلفنــی بــا مقام هــای چین 
هــم بــه رایزنــی پرداخــت و حــاال قرار 
اســت ایــن گفت وگوهــا را با مســئوالن 
اروپایی هم در پایتخت های ســه کشور 
ادامــه دهد. باقــری این دیدارهــا را در 
آســتانه مذاکرات با 1+4 که قرار اســت 
تا پیش از نهم آذرماه آغاز شــود، مهم 
دانسته اســت. مذاکرات احیای برجام 
از فروردین 1۴۰۰ در وین آغاز شــد و در 
حالــی که شــش دور از آن برگزار شــده 
بــود، از خردادمــاه بــه دلیــل برگــزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری کشورمان 
متوقف شــد. معاون سیاست خارجی 
وزارت خارجــه چنــد روز پیــش اعــام 
کرد ایــن مذاکرات به صورت حضوری 
از ۲۹ نوامبــر )هشــتم آذر( در ویــن از 

سرگرفته می شود.
ســخنگوی  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
خبــری  نشســت  در  خارجــه  وزارت 
خــود همچنیــن ســفر بــه یک الــی دو 
کشــور دیگــر اروپایــی از جمله اســپانیا 
را هــم در دســتور کار معــاون سیاســی 
دربــاره  و  دانســت  خارجــه  وزارت 
آخرین مواضع برجامــی تهران گفت: 
مواضــع  ایــران  اســامی  جمهــوری 
خــودش  دوســتان  بــرای  را  خــودش 
بــه صــورت دقیق تشــریح کــرده و هم 
در ســفرهای پیــش رو تشــریح خواهد 
اطمینــان  ایــران  کــه  مادامــی  شــد. 
قطعی نیابد کــه تحریم های یکجانبه، 
امریــکا  غیرقانونــی  و  فراســرزمینی 
یــک جــا و مؤثــر و قابل راســتی آزمایی 
و  الزم  تضمین هــای  بــا  همــراه  و 
عینــی رفــع نشــود، اقدامــات جبرانــی 
خــود را متوقــف نخواهــد کرد. ســعید 
در  موضوعــات  دربــاره  خطیــب زاده 
دســتور کار مذاکرات هــم گفت: درباره 

ویــن  در  پیشــنویس هایی  یکســری 
گفت وگو شــد که پیشــرفت هایی در آن 
حاصل شــده بود و نکات اختافی هم 
باقی مانــده بوده اســت. اصل اساســی 
حاکــم بر مذاکــرات وین این اســت که 
همه چیز توافق شــود تا توافق حاصل 
ادامــه داد: همــه طرف هــا  شــود. وی 
کامــًا  اختافــی  نقــاط  کــه  می داننــد 
روشن است. در چند موضوع بن بست 
از  حاصــل  هــم  بن بســت  و  داشــتیم 
میــراث  حفــظ  بــر  امریــکا  لجاجــت 
شکســت خورده ترامپ بود. متأسفانه 
رویکــرد تیم مذاکــره کننــده امریکا در 
ویــن این بود که بخشــی از تحریم های 
ترامــپ را حفــظ کنــد و انــرژی بســیار 
زیــادی از ایــران و 1+۴ را گرفتنــد برای 

اینکه میراث ترامپ را حفظ کنند.
خطیــب زاده تصریــح کــرد:  مســیر 
امریکا برای بازگشــت به برجام روشن 
اســت، بایــد بپذیرد بــه عنــوان مقصر 
وضعیــت فعلــی از مســیری کــه رفته 
برمی گردد، برای بازگشت از این مسیر 
غلط هــم باید تحریم هــای ظالمانه و 
غیرقانونــی که بعد از خــروج امریکا از 
برجام اعمال کرده را همه یک جا و به 
صــورت مؤثــر بــردارد و تضمین دهند 
هیچ دولتــی در امریکا مجدداً جهان و 
حقوق بین الملل را به ســخره نخواهد 
گرفــت و این شــرایط را تکــرار نخواهد 

کرد.
ë توضیح درباره سفر احمد مسعود

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین 
دربــاره ادعــای ســفر احمــد مســعود 
بــه مشــهد و دیدار بــا مقامــات دولت 
پیشــین افغانســتان  گفــت: ســفرهای 
انجــام شــده بــه ایــران بــا موضوعات 
مختلــف به صــورت عادی و بــا آگاهی 
جهــات  در  دوســتان مان  و  کابــل 
مختلــف جامعــه مدنــی و گروه هــای 
در  می شــود.  و  شــده  انجــام  افغانــی 
هفته ای که گذشت در خصوص توافق 
میــان شــرکت توانیــر و شــرکت برشــنا 
افغانستان در خصوص صادرات برق 
به افغانســتان ســفری انجام شــد. وی 
بــا اشــاره به انتخــاب کاظمــی قمی به 
عنوان نماینــده ویژه رئیس جمهور در 
امور افغانستان  و اینکه بزودی سفری 
به کابل خواهد داشت،  ادامه داد: این 
رفت و آمدها بین کشــورهای همسایه 
در ســطح خــود و با شــرایط خودش از 
جمله چارچوبی که در بیانیه تهران به 

دقت و شــفافیت آمده در جریان بوده 
و است.

ë  تماس ها بین ایران و عربســتان قطع
نشده است

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین 
درباره گفت وگو بین ایران و عربســتان 
هــم بــا بیــان اینکــه تمــاس دو کشــور  
قطع نشــده اســت، گفــت: گفت وگوها 

به صورت صریح و شــفاف انجام شده 
و پیشــرفت گفت وگوهــا منــوط به این 
اســت کــه ریــاض از اظهــارات صــرف 
رسانه ای فراتر برود و اگر شاهد جدیت 
از سوی آنها باشــیم، قطعاً دور بعدی 
می توانــد برگــزار شــود. او ایــن را هــم 
افزود: بعــد از دور چهــارم گفت وگوی 
جدیــدی بــه صــورت حضــوری انجام 

نشده است.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به 
ســؤال روزنامه ایران، دربــاره اظهارات 
وزیر خارجــه کشــورمان پیرامون طرح 
ایــران بــرای همکاری هــای منطقه ای 
نیــز اظهار داشــت: آنچــه ایــران بویژه 
طــی چنــد مــاه اخیــر درباره سیاســت 
حســن همســایگی گفته اصول آن را با 

همه کشــورهایی که در ارتباط هســتیم 
مطــرح کردیم و ایــن اصول به صورت 
عمــوم مــورد اســتقبال همــه کشــورها 
واقــع شــده اســت. خطیــب زاده بیــان 
کــرد: مناطق بحرانــی منطقه مــا باید 
بــه  بــا همــکاری همســایگان  بتواننــد 
یــک نقطه آرامش برســند. کانون های 
بحــران در منطقه را باید خنثی کنیم و 

این تمرکز اصلی ماست.
ë  از عبــور  بــر  باکــو  و  تهــران  اراده 

سوء تفاهم است
خطیــب زاده دربــاره روابــط ایران و 
جمهوری آذربایجان و نحوه تعامات 
بیــن دو کشــور نیز بیــان کرد: طی ســه 
دهه گذشــته همــواره مخالف اشــغال 
ســرزمین جمهوری آذربایجــان بودیم 
و از تمامیت ارضی این کشــور حمایت 
کرده و به آن احترام گذاشــتیم و ســال 
گذشــته بعد از اینکه بخشــی از مناطق 
اشــغالی آزاد شــد بــه ملــت و دولــت 
جمهوری آذربایجان تبریک گفتیم و از 

این سالگرد استقبال می کنیم.
وی ادامــه داد: آنچه بین دو کشــور 
در جریان اســت عبور از سوء تفاهماتی 
کــه در ســطح رســانه ای مطــرح شــده 
بــر  کشــور  دو  رهبــران  اراده  اســت. 
گســترش روابط اســت و گفت وگوهای 
منظمی بیــن وزرای خارجه و مقامات 
امیدواریــم  و  اســت  دیگــر در جریــان 
شــاهد توســعه هر چــه بیشــتر روابط و 
عــدم تکــرار ســوء تفاهمــات در حــوزه 

رسانه ای باشیم.
وضعیــت  دربــاره  خطیــب زاده 
نازنین زاغری متهم ایرانی- انگلیسی 
نیــز اظهــار داشــت: موضــوع انســانی 
در بســتر انســانی خــود بایــد پیگیــری 
شــود. متاســفیم که برخی در انگلیس 
و کشــورهای دیگر موضوعات انســانی 
را گــروگان برخــی موضوعات سیاســی 
کردنــد. دســتگاه قضایــی مــا بــا رأفت 
اســامی عمل می کند و اجازه می دهد 
باشــند.  منــزل  در  متهمــان  برخــی 
همــه طرف هــا را دعــوت می کنــم کــه 
قــوا  تفکیــک  مجــاری  دهنــد  اجــازه 
کنــد.  عمــل  خــودش  چهارچــوب  در 
بپرســید،  لنــدن  از  را  ســؤال  ایــن  اگــر 
می گوینــد دادگاه صالحــه ما مســتقل 
عمــل می کنــد و براســاس مســتندات 
و االن ورود مــا یعنــی امــر سیاســی در 
امــر قضایــی و در همین جا هم همین 

حاکم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اعالم کرد

معاون اول رئیس جمهوری از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی بازدید کرد

تأکید مخبر بر ساماندهی مشکالت سازمان اموال تملیکی
معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته 
در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال 
از  یافتــن  اطــاع  از  پــس  و  تملیکــی 
آخرین وضعیت کاالهای دپو شــده در 
ایــن انبارهــا، بر تســریع در رســیدگی و 
ساماندهی مشکات انبارهای سازمان 

اموال تملیکی تأکید کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مخبر در 
ایــن بازدید کــه وزیران امــور اقتصادی 
و دارایــی و دادگســتری او را همراهــی 
پیگیــری  ضــرورت  بــر  می کردنــد، 
وضعیت و مشکات انبارهای سازمان 
امــوال تملیکی، چگونگــی روند ثبت و 
نگهداری ایــن کاالها، نحوه تشــخیص 
کاالهــای قاچــاق و متروکــه و همچنین 
نحــوه نگهــداری و ترخیــص و انتقــال 
کاالها پس از تعیین تکلیف شان تأکید 

کرد.
مخبر همچنین در جلســه رسیدگی 
به وضعیت انبارهای تملیکی سراســر 
کشــور با تأکید بر هماهنگی و همکاری 
و  رســیدگی  بــرای  گانــه  ســه  قــوای 
ساماندهی مشکات انبارهای سازمان 
اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری 
بــه وضعیت و تعییــن تکلیف کاالهای 
دپوشــده در انبارهــای ســازمان امــوال 

تملیکی در سراسر کشور شد.
معــاون اول رئیس جمهوری در این 
جلســه کــه دادســتان کل کشــور و نایب 
رئیــس مجلس شــورای اســامی نیز به 
دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره 
بــه زنجیره مشــکات از مبــادی ورودی 
در گمــرکات تا ذخیــره در انبارها، اظهار 
کــرد: حجم باالیی از کاالهــا در انبارهای 
تملیکی از ســال های گذشته تاکنون رها 
و رســوب شــده که باید هر چه ســریع تر 
بــا مشــخص شــدن صاحبــان کاالهــا و 
حل مشــکات و پرونده هــای قضایی و 
تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم 

یا بیت المال تضییع شود.

در  شــده  دپــو  کاالهــای  مخبــر، 
انبارهای اموال تملیکی را به سه دسته 
تقســیم بندی کــرد و گفــت: بخشــی از 
آن اموالــی هســتند کــه بایــد از ســوی 
قــوه قضائیه تعییــن تکلیف شــوند که 
امیدواریــم اقدامــات الزم دربــاره آنها 
بــا فوریــت صــورت گیــرد. گــروه دیگــر 
اموالــی هســتند کــه بایــد امحــا شــوند 
و تصاویــر منتشــر شــده در ایــن روزهــا 
مربوط به آنهاست. دسته سوم اموالی 
هســتند که باید از سوی ســازمان اموال 
تملیکــی تعییــن تکلیــف شــوند کــه با 
توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس 

جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
ضرورت مکانیزاســیون هر چه سریع تر 
و  شــد  یــادآور  را  تملیکــی  انبارهــای 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  افــزود: 
دولــت الکترونیک و ســاماندهی کاالها 
در ســامانه ها می توانــد از ورود و دپوی 
کاالهــا در انبارهــای تملیکی جلوگیری 
کنــد تــا بــا مشــخص شــدن مالــکان و 
کاالهــای  تکلیــف  تعییــن  همچنیــن 
ایــن  در  کاالهــا  رســوب  از  پروندهــا  و 
انبارها جلوگیری شــود. مخبر با اشــاره 
بــه دغدغه هــا درخصــوص مشــکات 

انبارهــای تملیکــی، اظهــار امیــدواری 
بــا تشــکیل کارگروه هــای اصلــی  کــرد 
وضعیــت  بــه  رســیدگی  عملیاتــی  و 
انبارهــای تملیکــی ظرف ۳ مــاه آینده 
بخش بزرگی از مشــکات این سازمان 
حــل شــود. در ایــن جلســه مقرر شــد، 
»کارگروه هــای اصلــی و عملیاتــی« به 
منظور ســاماندهی وضعیت انبارهای 
طبــق  کــه  شــود  تشــکیل  تملیکــی 
تصمیمات اعضای این جلسه کارگروه 
اصلــی بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهــوری، دادســتان کل کشــور، نایب 
رئیس مجلس شورای اسامی و وزرای 
امــور اقتصاد و دارایی و دادگســتری هر 

دو هفته یکبار تشکیل می شود.
بــه  عملیاتــی  کارگــروه  همچنیــن 
حضــور  بــا  و  اقتصــاد  وزیــر  ریاســت 
نماینــده  تعزیــرات،  ســازمان  رئیــس 
نماینــدگان  و  کشــور  کل  دادســتانی 
شــده  تشــکیل  مربوطــه  دســتگاه های 
وضعیــت  آسیب شناســی  از  پــس  و 
انبارهــای تملیکی، احصای مشــکات 
و ارائــه راهکارهــا، پیشــنهادات الزم را 
برای رســیدگی و ســاماندهی وضعیت 
انبارهــای تملیکــی در کارگــروه اصلــی 

ارائه می  کند.

شــورای  رئیــس  سیاســی/  گــروه 
کشــور  جمعــه  ائمــه  سیاســتگذاری 
امامــان  تغییــرات  در  کــه  کــرد  تأکیــد 
بــه  عدالتخواهــی  مســأله  جمعــه، 
هیــچ وجــه دخالتــی نداشــته و عده ای 
بافته هــای ذهنــی خــود را بــه شــورای 
نســبت  جمعــه  ائمــه  سیاســتگذاری 
حــاج  جــواد  حجت االســام  دادنــد. 
علی اکبری در حالی یکشــنبه شــب در 
یک برنامــه تلویزیونی شــرکت کرد که 
سخنان هفته گذشته وی در جمع ائمه 
جمعــه خراســان جنوبــی بازتاب های 
متفاوتی پیدا کرده بــود. او گفته بود که 
طــرح کردن اســم افراد و شــرکت ها در 
خطبه هــای نماز جمعــه عدالتخواهی 
توســط  کار  ایــن  بایــد  بلکــه  نیســت 
دســتگاه های مربوطه خودش پیگیری 
شود. این سخنان به این خاطر برجسته 
و بازتاب گسترده یافت که چندی پیش 
امام جمعه لواسان در تهران تغییر کرد 
و از آنجا که حجت االسام والمسلمین 
لواســانی پیگیــر مســائل زمین خــواری 
در منطقــه بــوده و در خطبه هــای نماز 
جمعه هم بــه این موارد می پرداخت، 
این جابه جایی شائبه ها و ابهاماتی را به 

دنبال آورد.
رئیــس  فضایــی  چنیــن  در  حــال 
شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه در 
برنامه یکشــنبه شــب »ثریا« با دفاع از 
عملکرد شبکه امامت جمعه در کشور 
در پیگیــری موضوع عدالت  و مبارزه با 
فساد گفت که حاضر است جان خود را 

نیز در راه عدالت بدهد.
علــی  حــاج  فــارس،  گــزارش  بــه 
اکبری افزود:  بــرای مطالبه گری، طرح 
و پیگیــری مســأله عدالتخواهــی هیــچ 
محدودیتی نداریــم و ائمه جمعه هم 
در بیــان مطالــب آزادند. مــا ۹۰۰ نماز 
جمعــه در کشــور داریــم. آیــا منتقدان 
ائمه جمعــه همه ۹۰۰ نمــاز جمعه را 

شــرکت کرده انــد؟ و همــه خطبه هــا را 
شنیده اند؟

تهــران:  موقــت  جمعــه  امــام 
ائمــه جمعه، خــود، در ســخت ترین 
وضعیت معیشــتی زندگی می کنند. 
آنهــا با ســیلی صــورت خود را ســرخ 
نگه می دارند، بنابر این خود، با همه 
بــی  و  وجــود، دشــواری های زندگــی 
عدالتی هــا را درک می کننــد و خیلی 
فــرق می کننــد بــا کســانی کــه هیــچ 
مســئولیتی ندارند و زندگی شــان هم 
برقرار اســت و فقط دســت به توئیت 

و دست به قلم هستند.
طــرح  گفــت:  اکبــری  علــی  حــاج 
مفاسد اعم از زمین خواری و کوه خواری 
و... هیــچ محدودیتــی در تریبــون نماز 
جمعــه نــدارد، امــا نماز جمعــه همه 
کاره منطقه خودش نیست و نهادهای 

گوناگون هر کدام وظایفی دارند.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمه 
جمعــه بــا انتقــاد از اینکــه عــده ای در 
مســأله عدالتخواهی، بافته های ذهنی 
خــود را به شــورای سیاســتگذاری ائمه 
جمعــه نســبت دادنــد، گفــت: درباره 
در  عدالتخواهــی  مصادیــق  طــرح 
تریبون های نماز جمعــه، ما فقط یک 

ماحظه داریــم و آن اینکه خطبه های 
نمــاز جمعــه در موضــع حاکمیــت و 
شــبکه امامت اســت و وظیفــه او حفظ 
و  انشــقاق  از  جلوگیــری  و  وحــدت 
تفرقه اســت و مانند جوان دانشــجوی 
عدالتخواه نیست که چاره ای جز فریاد 

زدن بی عدالتی ندارد.
وی ادامــه داد: مــا هیــچ محــذوری 
در شــبکه امامت جمعــه برای عدالت 
گفتمانــی  و  موضوعــی  و  ســاختاری 
بــه شــخص  نداریــم، امــا اتهــام زدن 
حقیقــی و حقوقــی در خطبه های نماز 
جمعــه بنا بر اعام امــام راحل و رهبر 
معظــم انقــاب ممنــوع اســت. نمــاز 
جمعه جایگاه پــدری و حاکمیتی دارد 
و نبایــد بــه جایگاه جنبش دانشــجویی 

تقلیل یابد.
سیاســتگذاری  شــورای  رئیــس 
ائمــه جمعه  تأکیــد کــرد: در تغییرات 
امامــان جمعــه، مســأله عدالتخواهی 
بــه هیچ وجه دخالتی نداشــته اســت و 
کوچک ترین فشاری هم از بیرون نبود. 
ما درباره مســائل مطرح شده در مورد 
باســتی هیلز و... در نمــاز جمعه حوزه 
انتخابیــه مربوطه، حتــی یک تذکر هم 

به آن امام جمعه ندادیم.
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حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه کشــورمان 
و »لیــز تــراس« وزیــر خارجــه انگلیس روز گذشــته در 
یــک گفت وگوی تلفنی درخصوص مســائل دوجانبه، 
گفت وگوهــای ویــن  و برخــی موضوعــات منطقــه ای 
بــه بحــث و تبادل نظــر پرداختنــد. وزیر امــور خارجه 
کشــورمان در این مکالمه تلفنی، یادآور شد که بخش 
اعظــم توافقــات تجاری بین دو کشــور پــس از برجام 
اجرایــی نشــده اند و ارتقــای حجــم تجارت و تســهیل 
مــراودات مالی بین دو کشــور نیازمند افزایش تحرک 
و اقدامــات لنــدن اســت. امیرعبداللهیــان همچنیــن 
ایــران،  بــه  انگلســتان  قدیمــی  بدهــی  یــادآوری  بــا 
بازپرداخــت ایــن بدهی را حــق ملت ایــران خوانده و 
بــر لزوم اقــدام فوری لندن جهــت بازپرداخت هرچه 
ســریع تر ایــن بدهــی تأکیــد کــرد. وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان در خصوص برجام نیز بر مسئولیت امریکا 
در به وجود آمدن شرایط کنونی تأکید کرده و تصریح 
کــرد کــه برخــی طرف ها نیــز بــا مســئولیت ناپذیری و 
ســکوت در برابــر اقدامات امریــکا، به بــروز وضعیت 
موفقیــت  امیرعبداللهیــان  زده انــد.  دامــن  فعلــی 
مذاکرات در وین را به رفع تمامی تحریم ها، بازگشت 

همــه طرف هــا بــه تعهداتشــان، ارائــه تضمین هــای 
الزم درخصــوص اجرایــی شــدن نتایــج گفت وگوها و 

راستی آزمایی اقدامات طرف مقابل، منوط دانست.
وزیر امور خارجه کشــورمان یادآور شد عادی سازی 
روابــط تجاری با ایران یکی از تعهداتی بوده که طرف 
مقابل در برجام پذیرفته اســت و این موضوع باید به 

نحو کاملی در مذاکرات وین محقق شود.
وزیــر خارجــه انگلیــس نیــز در ایــن تمــاس ابتــدا 
بــه آرزوی بهبــودی فــوری وزیــر خارجه کشــورمان در 
اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا اشــاره و در ادامــه ضمن 
ابــراز خرســندی از اعــام تاریــخ برگــزاری کمیســیون 
مشــترک برجام، سه کشــور اروپایی را جهت دستیابی 
بــه پیشــرفت در مذاکــرات، مشــتاق و جــدی خوانــد. 
لــزوم ارســال کمک هــای انساندوســتانه بین المللــی 
بــه مردم افغانســتان و اهمیت تشــکیل دولت فراگیر 
در این کشــور، وضعیــت فاجعه بار انســانی در یمن و 
اهمیت توقــف محاصره انســانی این کشــور، اهمیت 
حمایت از ثبات در لبنان و ابراز تأســف از ادامه نقض 
حقوق بشر در بحرین، از دیگر موضوعات مورد اشاره 

امیرعبداللهیان در این مکالمه بود.

گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه انگلیس

موفقیت مذاکرات وین منوط به رفع تمام تحریم ها است

پاسخ های رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به برخی ابهامات و شائبه های اخیر

نماز جمعه نباید به جایگاه جنبش دانشجویی تقلیل یابد

وزیر خارجه کشورمان پیش از این در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با همتای انگلیسی دیدار کرده بود

ول
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فح
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دا
ا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کارآفرینی است

در این راســتا عوامل متعدد و متنوعی به طور مســتقیم و غیرمســتقیم 
در توســعه کســب و کارهــای پایــدار و تولیــد نقــش دارنــد کــه دولت به 
عنوان تســهیل کننده، موظف اســت زیرســاخت های الزم نظیر توســعه 
فناوری هــا، تأمیــن مالی نوین و هوشــمند، رفع موانع و تســهیل قوانین 
و مقررات برای ســهولت کســب و کارها، آموزش های الزم اعم از فنی و 

مهارتی و نگرشی را فراهم و برای تسریع این عوامل اقدام کند.
همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی کشور و با درنظر 
گرفتــن ظرفیت هــا و پتانســیل های مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی، 
در جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار تأکید بــر این اســت که بر تولیــدات با 
ویژگی هــای خــاص توجه شــود؛ به عبــارت دیگــر تولیدات متناســب با 
مزیت های ملی، منطقه ای و محلی، مشاغل پراشتغال و کم سرمایه بر، 
بــه تکمیــل ارزش تولیــد و فعال ســازی واحدهــای تولیــدی تعطیــل و 
نیمه تعطیل و افزایش تولید و اشــتغال پایدار منجر خواهد شــد. عاوه 
بــر تأکیدات فوق، به نظر می رســد ایجاد و تقویــت ارزش ها، نگرش ها و 
رفتارهــای کارآفرینانــه، به طور کلی تحت عنوان فرهنگ ســازی کســب 
و کارهــای نوآورانه تأثیر بســزایی در اشــتغال پایدار و توســعه اقتصادی 
و  و برنامه هــای تشــویقی، ترویجــی  بنابرایــن سیاســت ها  کشــور دارد. 
آموزشــی، در همه ســطوح و الیه هــای اجتماعی باید انجــام پذیرد و به 
کشــف و پرورش انســان های خــاص به عنوان افــراد کارآفریــن، خاق، 
نــوآور و مبتکر منجر شــود که آنها منشــأ تحــوالت بزرگــی در زمینه های 

صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند.
نام گــذاری هفتــه ای در جهــان با عنــوان »هفته جهانــی کارآفرینی« 
و گرامیداشــت آن در واقــع فرصتــی ارزشــمند بــرای ترویــج، توســعه و 
گفتمــان کارآفرینــی در بیــن بازیگران زیســت بوم آن در کشــور اســت و 
بیشــتر از آنکــه یــک پویــش آگاهی دهنــده باشــد، موجبات همــکاری و 
همیــاری و اتصــال اجزای زیســت بــوم کارآفرینی را مهیــا می کند. همه 
مــا به نیکــی آگاه هســتیم که تولیــد، اشــتغال و کارآفرینــی موضوعاتی 
فرابخشــی هســتند که پیشــبرد آنها و اجــرای موفق برنامه هــای مرتبط 
و اثربخشــی حداکثــری آنهــا منوط بــه وجود عــزم ملی در کنــار تعامل 

جمعی دستگاه های اجرایی است.
ضمن گرامیداشــت این هفته که هــر روز آن با یک عنوان نام گذاری 
شــده، امیــد اســت در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا« ، 
اقدامات مؤثری در راســتای پشــتیبانی و مانع زدایی از جریان کارآفرینی 
در کشور رقم بزنیم و با رفع مشکات موجود، در آینده ای نزدیک زمینه 

تبدیل اقتصاد ایران به بهشت کارآفرینی را فراهم آوریم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

دولت به هیچ عنوان فساد و تبعیض را برنمی تابد
رئیس دفتر رئیس جمهوری، دفتر بازرســی ویژه را متولی اجرای منشور 
1۲ مــاده ای مبارزه با فســاد دانســت و گفــت: کشــورمان از ظرفیت های 
مادی و انســانی متنوع و گســترده ای برخوردار است، اما در بهره برداری 
و توزیع این منابع شــاهد گایه مندی های مردم هستیم و دولت نسبت 
به این موضوع حساسیت دارد، تبعیض را برنمی تابد و مصمم هستیم 

بر مبنای عدالت به اصاح امور بپردازیم.
بــه گــزارش ایســنا، غامحســین اســماعیلی روز گذشــته در مراســم 
تکریــم و معارفــه رؤســای ســابق و جدیــد دفتــر بازرســی ویــژه رئیــس 
جمهــوری با اشــاره به گفتمــان و رویکردهــای اصلی دولت ســیزدهم، 
اظهارکــرد: این دولت، شــعار مردمی بــودن را برگزیده و خــود را خادم 
مردم و جمهور می داند و در تاش اســت درد و رنج مردم را عاج کند 

و با آنان همراهی و همدردی کرده و بین خود و مردم فاصله نیندازد.

اســماعیلی، عدالت محــوری را از رویکردهــای اصلی دولت دانســت و 
گفــت: قائــل به شــهروند درجه یک و دوم نیســتیم و دولت تأکیــد دارد که 
همه برنامه های اقتصادی،  اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی 
دارای پیوســت عدالت باشــد. چرا که معتقدیم اگرچه ممکن است مردم 

برخی کمبودها را تحمل کنند اما به هیچ عنوان تبعیض را نمی پذیرند.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری با اشــاره بــه اهتمــام ویــژه دولت به 
فسادســتیزی، گفت: دولــت به هیچ عنوان فســاد را برنمی تابد و بر این 
باور اســت که نباید اجازه بروز فســاد داده شــود و فســاد باید از سرمنشأ 
آن خشــکانده شــود. البته برخورد با مفســدین حتماً الزم است و انجام 
خواهد شــد، امــا مأموریت اصلی دولت از بین بردن بســتر و زمینه های 

بروز فساد در جامعه و بویژه در دستگاه های دولتی است.
در این مراسم حجت االسام والمسلمین درویشیان نیز در سخنانی 
یکــی از مهم تریــن اولویت هــا و مأموریــت دفتــر بازرســی ویژه ریاســت 
جمهــوری را پیگیری رفع بســترهای تعارض منافع دانســت و گفت: در 
کنــار ایــن مأموریت، موضوع شــفافیت را هم با جدیــت انجام خواهیم 
داد چــرا که موجب تقویت بازدارندگی و پیشــگیری از وقوع فســاد و نیز 

پاسخگویی مسئولین و مطالبه گری مردم است.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه خبرداد

تالش برای افزایش ۲ برابری صادرات غیرنفتی
معــاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه، با اشــاره به برنامه های 
دولــت ســیزدهم برای توســعه صــادرات، افزایــش ۲ برابــری صادرات 
غیرنفتی به کشــورهای همسایه طی چهار سال آینده را از اهداف دولت 

سیزدهم اعام کرد.
به گزارش ایرنا، مهدی صفری در نشســت کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتــی اســتان کرمانشــاه، بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای تحقق این 
هدف، رفع مشــکات صادرات و رایزنی با ســایر کشورها برعهده وزارت 
امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران خواهد بــود، تصریح کــرد: این 
ســفر اولین ســفر خارجــی انتخاب شــده برای بررســی مشــکات حوزه 
صادرات اســتان کرمانشــاه اســت که طی بازدید مشــکات را مشاهده و 
از ســوی کارشناســان راه حل های برطرف کردن مشــکات مطرح شــد.  
صفــری، صــادرات حــدود ۵۰ درصــدی کاال و محصوالت کشــاورزی به 
کشــور عراق را بیانگر ظرفیت های اقتصــادی و تجاری پایانه های مرزی 
اســتان کرمانشاه دانست و افزود: با ایجاد زیرساخت های الزم در مرزها 
و اعطای تسهیات می توانیم افزایش صادرات را به کشورهای همسایه 
محقــق کنیم و در راســتا توســعه زیرســاخت ها و تأمین بودجــه و اعتبار 

برای مرزها با وزیر راه و شهرسازی صحبت خواهد شد.
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قدرت نمایی اژدر والفجر، موشک های قادر و نصر و پهپاد آرش
خیال خام شکاف بین مردم و حکومت در ایران

 خبــر اول اینکه، پایگاه خبری تحلیلی میدل ایســت آی انگلیس در 
یادداشــتی بــه قلم »ریچــارد سیلوراشــتاین« به حمله ســایبری علیه 
ســامانه سوخت ایران در روزهای گذشته اشاره کرده و به این موضوع 
پرداختــه که تالش صهیونیســت ها برای شــکاف انداختن بین مردم 
و حاکمیــت با توســل به چنین شــیوه هایــی راه به جایی نمــی برد.به 
گــزارش مشــرق، در بخشــی از این یادداشــت آمده: مقامــات امنیتی 
اسرائیل اخیراً عموم مردم ایران یا حداقل طبقه متوسط تحصیلکرده 
شــهری را مدنظر قرار داده اند و آنها را پاشــنه آشــیل کشــور می دانند.
ایــن رویکرد توأم با خیال خام اســت و یکــی از ضعف های کلیدی آن 
القای این برداشــت است که مردم ایران تصمیمات سیاسی را صرفاً 
بــر مبنای رفاه مادی خود اتخاذ می کننــد. رویکرد مزبور این واقعیت 
را نادیــده می گیرد کــه ایرانی ها چنین تصمیماتی را بر اســاس طیف 
گسترده تری از عوامل نظیر غرور ملی، یکپارچگی ارضی و پاسداری از 
حقوق ملی اتخاذ می کنند.این یادداشــت افزوده: هرکسی که امیدوار 
به ایجاد شکاف میان مردم ایران و رهبرانش بود، اشتباه فکر می کرد. 
این اولین بار نبود... حکومت چالش های به مراتب بدتر را پشــت سر 
گذاشــته که بارزترین آنهــا تحریم های فلج کننده امریــکا ]ضد ایران[ 
بــود. این چالش ها به امیدهــا مبنی بر وقوع انقــالب ]مردمی[ جامه 

عمل نپوشاندند.

تکذیب خبرسازی درباره احضار سفیر ایران در هانوی
 دســت آخــر اینکــه، یــک منبــع مطلــع خبر منتشــر شــده توســط 
خبرگزاری فرانســه مبنی بر احضار ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
هانوی در پی توقیف نفتکش متعلق به ویتنام از سوی سپاه پاسداران 
را تکذیــب کرد.خبرگــزاری فرانســه در خبــری مدعــی شــد کــه ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایران در هانــوی در پی توقیف نفتکش این کشــور 
توســط ســپاه پاســداران به وزارت خارجه ویتنام احضار شــده اســت. 
در همیــن خصوص یــک منبع مطلع در گفت وگو بــا خبرنگار فارس، 
اعالم کرد که هیچ احضاری در میان نبوده و ســفیر ایران در ویتنام به 
وزارت خارجه ویتنام دعوت شده و جزئیاتی درباره وضعیت نفتکش 
توقیف شده داده است.سخنگوی وزارت خارجه ویتنام هم اعالم کرد 
که این کشــور در حال گفت وگو با ایران به منظور حل هر چه ســریع تر 

موضوع و اطالع از سالمت سرنشینان نفتکش است.

در دومین روز رزمایش ارتش با موفقیت انجام شد

رزمایــش  روز  دومیــن  سیاســی/  گــروه 
روز  ارتــش   ۱۴۰۰ ذوالفقــار  مشــترک 
گذشــته برگزار شــد. این رزمایش از روز 
یکشنبه و با حضور و گسترش یگان های 
پیــاده، زرهــی و مکانیزه نیــروی زمینی 
ارتــش، ســامانه های پدافنــدی نیــروی 
ســطحی  شــناورهای  هوایــی،  پدافنــد 
و زیــر ســطحی نیــروی دریایــی ارتــش 
بــا پشــتیبانی جنگنده هــا و پهپادهــای 
نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی 
ســواحل مکران آغاز شــد. شــلیک اژدر 
از  والفجــر  ایرانــی  تمامــاً  و  پیشــرفته 
زیردریایی هــای طارق و غدیر، شــلیک 
موفــق موشــک های ســاحل بــه دریای 
قــادر و نصــر، انهــدام اهــداف تعییــن 
آرش  انتحــاری  پهپــاد  توســط  شــده 
نیــروی زمینــی، عملیاتی شــدن پهپاد 
نیــروی  »امیــد«  راداری  ضدتشعشــع 
دریایــی ارتــش و اســتفاده از گلوله های 
هوشــمند توپخانــه از جملــه تحــوالت 

دیروز در این رزمایش بود.
ë حرف های ایران در صحنه نبرد

دیــروز در جریــان دومیــن روز ایــن 
رزمایش، فرماندهان ارتش توضیحاتی 
دربــاره اهداف رزمایــش ذوالفقار ۱۴۰۰ 
مطرح کردند. از جمله فرمانده نیروی 
دریایی ارتش هدف از برگزاری رزمایش 
ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتــش را هماهنگی بین 
نیروها دانســت و با اشــاره به مأموریت 
ناوگروه هــای مختلــف نیــروی دریایــی 

ارتــش در مقابله بــا تروریســم و دزدی 
دریایــی و اســکورت کشــتی های تجاری 
و نفتکــش، گفــت: همرزمــان مــن در 
نیروی دریایی ارتش با انجام اســکورت 
همچنیــن  و  نفتکش هــا  و  شــناورها 
کشــتی های تجاری، شاهرگ اقتصادی 

کشور را در امنیت کامل قرار داده اند.
به گــزارش ایرنا، امیر دریــادار ایرانی 
با بیــان اینکه مــا برای همه کشــورهای 
دوســت عزیز و برادر این پیــام را داریم 
که آنها بدانند امروز جمهوری اســالمی 
ایران حرف هــای زیادی در صحنه نبرد 
و عملیــات بــرای گفتــن دارد، تصریح 
کــرد: به همــگان این پیــام را می دهیم 
کــه هرگاه با ایرانی ها با احترام صحبت 
شــود قطعــاً ایرانی هــا نیــز بــا احتــرام 
برخــورد خواهنــد کــرد و اگر غیــر از این 
پاســخ قاطــع مواجــه  بــا  یقینــاً  باشــد 

خواهند شد.
همچنیــن فرمانــده نیــروی پدافند 
هوایــی ارتش برگــزاری رزمایش را حق 
و گفــت: حــق  ایــران دانســت  مســلم 
مســلم خودمــان می دانیــم در دریــای 
عمــان، خلیــج فــارس و هــر جایــی که 
صــالح باشــد، رزمایش هــای خودمان 
را انجــام دهیــم. امیر ســرتیپ علیرضا 
صباحــی فــرد بکارگیــری ســامانه های 
بــارز  ویژگی هــای  از  را  داخــل  تولیــد 
رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش دانســت 
و تأکیــد کرد: همــه ســامانه هایی که در 

ایــن رزمایــش بــه کار بردیــم در حــوزه 
کشف و شناســایی، سامانه های راداری، 
جنگالی، سامانه های درگیری و... بومی 
و تولید داخل هســتند که در لبه فناوری 
اســتفاده  وی  دارنــد.  قــرار  جهــان  روز 
گســترده از پهپادهای رزمی و شناسایی 
را از دیگر ویژگی های رزمایش ذوالفقار 

۱۴۰۰ ارتش دانست.
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتش هم 
با اشــاره بــه تغییر ماهیــت جنگ ها در 
آینــده، گفــت: پیش بینی ما این اســت 
محــور  شــبکه  آینــده،  جنگ هــای  کــه 
و  تســلیحات  روی  لــذا  و  بــود  خواهــد 
دقیــق  و  دورزن  هوشــمند،  تجهیــزات 
زن نیــروی زمینــی برنامه ریــزی بســیار 
خوبی کرده ایم. امیــر کیومرث حیدری 
خوشــبختانه  امــروز  کــرد:  تصریــح 

نیــروی زمینــی توانســته اســت بیشــتر 
تجهیــزات و تســلیحات خــود را شــبکه 
محور و هوشــمند کند، تا این تجهیزات 
تأثیر گــذار باشــد و خوشــبختانه امــروز 
توانســتیم »یــک گلوله، یک هــدف« را 

تحقق ببخشیم.
ë  تســلیحات ارتش در رزمایش ذوالفقار

۱۴۰۰ چه کردند؟
دومیــن  میدانــی  تحــوالت  در   
ارتــش   ۱۴۰۰ ذوالفقــار  رزمایــش  روز 
بــه  غدیــر  و  طــارق  زیردریایی هــای 
مقابله با اهداف ســطحی و زیرسطحی 
پرداختنــد. امیــر دریــادار ســید محمــد 
موســوی ســخنگوی رزمایــش بــا اعالم 
این خبر گفــت: در جریــان این تمرین، 
زیردریایــی طارق با شــلیک اژدر، هدف 
ســطحی خود را مورد اصابت قرار داد و 

زیردریایی بومی غدیر نیز با شلیک اژدر 
پیشرفته و تماماً ایرانی والفجر توانست 
هــدف خــود را در دریــا منهدم کنــد. به  
گفته وی در بخش دیگــری از رزمایش، 
بــا  ارتــش  دریایــی  نیــروی  یگان هــای 
اســتفاده از پهپــاد جنــگ الکترونیــک و 
ضــد تشعشــع راداری »امیــد«، از مبــدأ 
یگان هــای ســطحی در دریــا موفــق بــه 
مختل سازی رادارهای دشمن در ساحل 
موشــک های  موفــق  شــلیک  شــدند. 
ســاحل بــه دریــای قــادر و نصــر علیــه 
اهــداف ســطحی هــم دیگر خبــری بود 
کــه امیر دریــادار ســید محمد موســوی 
اعالم کرد. بر این اســاس موشــک کروز 
ایرانی قادر، شناور هدف در فاصله ۲۰۰ 
کیلومتــری را با موفقیت مــورد اصابت 
قرار داد و همچنین موشــک کروز بومی 

»نصر« توســط ناو موشــک انداز نیروی 
دریایی ارتش اهداف سطحی را منهدم 
کرد. دیــروز یگان هــای شــناوری نیروی 
دریایی ارتش با اســتفاده از موشک های 
تمام ایرانی قدیر اهداف ســطحی خود 
در دریــا را منهــدم کردنــد. بــه گــزارش 
ناوشــکن  رزمایــش،  تبلیغــات  ســتاد 
موشــک انداز بــا شــلیک موشــک کــروز 
بردبلنــد ایرانی »قدیر« هدف ســطحی 
خــود را در فاصلــه 3۰۰ کیلومتری مورد 
اصابت قــرار داد. انهدام اهداف تعیین 
شده توسط پهپاد انتحاری آرش نیروی 
زمینی هم از دیگــر عملیات های دیروز 
بــود. بــه گفتــه امیــر موســوی در یــک 
عملیات ســریع و دقیق، پهپاد انتحاری 
طــی  بــا  ارتــش،  زمینــی  نیــروی  آرش 
مســافت طوالنــی از مبدأ بــا اصابت به 
نقطــه تعییــن شــده، دقــت پهپادهای 
ایرانی را در صحنه رزم نشان داد. در این 
مرحله از رزمایش، نیروی زمینی ارتش 
با بکارگیری پهپادهای شناســایی بومی 
ابتــدا کلیه فعالیت یگان هــای حمله ور 
در نقش دشمن را مورد رصد قرار داده، 
ســپس با اعزام پهپادهای رزمی ایرانی، 
شناورهای آنها را مورد حمله قرار داد و 
یگان های رزمی و مکانیزه نیروی زمینی 
نیز بــه اجــرای پدافند قاطع در ســاحل 
اقــدام کردنــد. دیــروز همچنیــن پهپــاد 
نیــروی  »امیــد«  راداری  ضدتشعشــع 

دریایی ارتش عملیاتی شد.

نقش استانداران در بودجه و اعتبارات افزایش می یابد
اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن 
رئیــس جمهــوری اعــالم کرد کــه نقش 
اعتبــارات  و  بودجــه  در  اســتانداران 
افزایــش می یابــد. رضایــی در حســاب 
نوشــت:  »توئیتــر«  در  خــود  کاربــری 
و  اســتان ها  بــه  ســیزدهم  دولــت  »در 
استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات 
نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد 
قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به 

استان ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می شود.«
پیش از این احمد وحیدی وزیر کشور نیز در نشستی با استانداران چهار 
اســتان تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان، پس از شنیدن 
گزارش ها، به معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت کشــور دســتور داد به 
منظور افزایش ابتکار عمل استان ها، بازنگری اختیارات استانداران با رویکرد 
تمرکززدایی هرچه بیشتر و با جلب آخرین نقطه نظرات استانداران، به طور 

ویژه پیگیری و برای ارائه به هیأت وزیران جمع بندی شود.

استانداران جدید مرکزی و قم معارفه شدند
وزیــر کشــور، اقتصــاد مردم محور و تــالش برای رفــع موانع حضــور مردم 
در فعالیت هــای اقتصادی را از جمله اهداف دولت ســیزدهم برشــمرد و 
تصریــح کــرد: دولتمردان درصدد هســتند بــا اطمینان دادن بــه مردم در 
ایجــاد و تقویت امنیت ســرمایه و امنیت مالی، زمینــه حضور مؤثر بخش 

خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی را بیش از پیش فراهم کنند.
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد وحیــدی روز گذشــته در مراســم تودیع و 
معارفه استانداران ســابق و فعلی استان مرکزی، اقتصاد مردم محور 
را ضامن تقویت بهره وری دانســت و تأکید کرد که اســتانداران و همه 
مدیران دولتی باید در این راســتا گام برداشــته و زمینه تحقق منویات 

مقام معظم رهبری را در عرصه اقتصاد محقق کنند.
در این مراســم از زحمات ســید علی آقا زاده، استاندار پیشین استان 
مرکزی قدردانی و فرزاد مخلص االئمه به عنوان استاندار جدید معارفه 
شــد. وزیــر کشــور همچنین دیــروز با ســفر به قــم اســتاندار جدید این 
اســتان را معرفی کرد. ســید محمد تقی شاهچراغی اســتاندار جدید،  
متولد ۱3۴۰  در قم اســت که از دفاع مقدس ســابقه فرماندهی ســپاه  
اســتان های ســمنان، گلســتان، مرکــزی، مازنــدران و اســتان تهــران را 
در کارنامــه دارد و از مهرمــاه ۱3۹۷ تاکنــون نیز فرماندهی ســپاه امام 
علی بن ابیطالب )ع( قم را بر عهده داشــته اســت. وی  دارای مدرک 

کارشناسی ارشد مدیریت است.

رئیــس قــوه قضائیــه از عــزم و اهتمام 
دولــت ســیزدهم در راســتای مبــارزه با 
فســاد و حــل مشــکالت داخلــی تقدیر 
غالمحســین  حجت االســالم  کــرد. 
محســنی اژه ای در جلســه شورای عالی 
قــوه قضائیه، بــا یــادآوری بیانات مقام 
معظــم رهبــری در رابطــه بــا مبــارزه 
از موانــع  یکــی  بــه عنــوان  بــا قاچــاق 
تولیــد، ارزیابــی عملکــرد ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز را ضروری دانســت 
و گفــت: دولت ســیزدهم حــس و عزم 
بــا  مبــارزه  راســتای  در  فوق العــاده ای 
فســاد و حل مشــکالت داخلی در همه 
زمینه هــا از جمله تولید دارد و شــخص 
رئیــس جمهــوری و اعضــای دولــت بر 
این موضــوع اهتمام ویژه دارند اما این 
اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به 

حل مسائل منجر شود.
بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس دســتگاه 
قضــا هــدف از بازدیدهــای میدانــی و 
سرکشــی های مســتمر را حل مشکالت 
موجود عنوان کرد و با اشاره به بازدیدی 
کــه پــس از دریافــت گزارشــی در مــورد 
انبارهای ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی از این ســازمان داشــت، 
ســازمان  در  مشــکالت  برخــی  گفــت: 
مشــکالت  جملــه  از  تملیکــی  امــوال 
ســاختاری، بودجه ای، نیروی انســانی و 
قوانیــن و مقررات وجــود دارد، اما هیچ 
کدام توجیــه کننده وضعی کــه در انبار 

دیدم نبود.

رئیــس قــوه قضائیه بــا ابراز تأســف 
از نگهــداری امــوال مــردم و بیت المال 
بدون طبقه بندی و برنامه ریزی و بدون 
در نظر گرفتن ضوابط شرعی، منطقی، 
ایــن  ســوله های  در  عقلــی  و  عرفــی 
سازمان، افزود: اینکه یک کاال چه مدت 
در ســازمان جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی اســت، چــه اتفاقی بایــد برای 
آن بیفتــد و چگونه می خواهند آن را به 
فروش برســانند مشــخص نبود. کاالها 
در کنــار هــم قرار داشــت و حتــی راهی 
برای دسترســی به اموال وجود نداشت 
و برای خروج اموال به فرض شناســایی 
کاال  توجهــی  قابــل  تعــداد  بایــد  آن 
جابه جا می شد. محسنی اژه ای با اشاره 
بــه اظهــارات مطــرح شــده در جریــان 
بازدیــد مبنی بــر اینکه در مــورد برخی 
کاالها از سوی دستگاه قضایی و سازمان 
تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته 
بــرای  دوهفتــه ای  مهلــت  تعییــن  از 
مسئوالن سازمان اموال تملیکی و دیگر 
مسئوالن ذیربط به منظور بررسی وضع 
موجود و احصای مشــکالت و ارائه آمار 

دقیق به دستگاه قضایی خبر داد.
ë دستور پیگیری پرونده های بالتکلیف

رئیس عدلیــه در ادامه با بیان اینکه 
طبــق اطالعــات ارائه شــده از ســازمان 
اموال تملیکی از پنج هزار پرونده اموال 
که تکلیفش مشخص نشده  ۵۷۱ مورد 
آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود 
دو هــزار پرونده هم مربوط به ســازمان 

تعزیرات اســت، به دادســتان کل کشور 
دســتور داد کــه پرونده هایــی کــه عنوان 
شــده بالتکلیــف اســت احصــا و فــورا 

پیگیری و تعیین تکلیف شود.
محســنی اژه ای بــر لــزوم شناســایی 
راهکارهای الزم برای پیشگیری از تکرار 
چنیــن وضعــی تأکیــد کــرد و بــا اشــاره 
بــه اینکــه برخــی از ایــن امــوال را چون 
احتمــال فســاد آنهــا وجــود دارد طبق 
قانــون می تــوان قبل از تعییــن تکلیف 
به فروش رســاند که باید اقدامات الزم 
انجام شــود به معــاون اول قوه قضائیه 
هــم مأموریــت داد که با بررســی دقیق 
قانــون مربوط بــه جمع آوری ســازمان 
امــوال تملیکــی مــواردی را کــه نیــاز به 

اصالح و تقویت است احصا کند.
رئیس قوه قضائیــه درباره دیدارش 

بــا اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی و 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اســالمی به اعــالم آمادگــی نمایندگان 
مجلس بــرای همکاری با قــوه قضائیه 
طــرح  جملــه  از  زمینه هــا  همــه  در 
همتــرازی بــا نهادهــای دیگــر، اصالح 
قوانین و رفع خألهای قانونی اشاره کرد 
و افــزود: نمایندگان عنــوان کرده اند که 
دســتگاه قضا الیحــه ارائه دهــد؛ چراکه 
لوایــح ارســالی از ســوی قــوه قضائیــه 
جامع، منطبق بــا واقعیت و پخته تر از 

طرح است.
ë حذف ماده ۴٧٧ مطرح نیست

رئیس قوه قضائیه در جریان بررسی 
پیش نویس اصالح فرآیند اعمال ماده 
۴۷۷ آیین دادرســی کیفری که تصریح 
دارد »داوران در رســیدگی و رأی، تابــع 

مقررات قانون آیین دادرســی نیســتند 
ولــی بایــد مقــررات مربــوط بــه داوری 
را رعایــت کننــد« و در برخــی مــوارد به 
دلیل صــدور احــکام خالف شــرع بّین 
موجــب واخواهی محکومان می شــود، 
گفت:هرگــز بحــث حــذف مــاده ۴۷۷ 
مطــرح نیســت بلکه اصالح مشــکالت 
مطرح اســت. حذف یک قانون شدنی 
بــه  شــرایط  نبایــد  ولــی  نیســت  هــم 
نحوی باشــد کــه مالک های تشــخیص 
حکــم خالف شــرع بّیــن از یک اســتان 
تا اســتان دیگر تفاوت داشــته باشــد. او 
افــزود: بــه نظــر می  رســد ایــن موضوع 
کــه فقط شــخص رئیس دســتگاه قضا 
صالحیت نهایی احراز درخواست های 
باشــد  داشــته  را   ۴۷۷ مــاده  اعمــال 
صــورت  در  و  باشــد  اصــالح  نیازمنــد 

اصــالح قانون، دســتگاه قضــا می تواند 
یــک نفر را مســتقاًل بــرای احــراز نهایی 
 ۴۷۷ مــاده  اعمــال  درخواســت های 
انتخاب کند و مسئولیت های این حوزه 

را به وی نیز واگذار کند.
محســنی اژه ای بــر ضــرورت متنبــه 
شدن قضاتی که حکم خالف شرع بّین 
می دهند تأکید کرد و گفت نباید شرایط 
به نحوی باشد فردی که چنین حکمی 
داده از رّد حکــم خود باخبر نباشــد. در 
مــواردی کــه قاضی حکم خالف شــرع 
بّیــن داده، قبل از امضــا و تأیید گزارش 
قاضی از او ســوال کنید چرا خالف شرع 
بّین حکم داده اســت؛ اگر قبول داشت 
حکمش خــالف شــرع اســت می گوید 
ســهوی بوده و دیگر تکرار نمی شود، اما 
اگــر قبول نداشــته باشــد به ایــن معنی 
اســت کــه باز هــم از ایــن احــکام صادر 
می کنــد که باید جلــو آن را گرفت و این 

فرایند را اصالح کرد.
در ایــن نشســت همچنیــن گزارش 
نامه هــای مردمــی رســیده در جریــان 
بــه  عدلیــه  رئیــس  ســرزده  بازدیــد 
ری  شــهر  دادســرای  و  دادگســتری 
قرائت شــد. بر اســاس ایــن گزارش در 
ایــن بازدیــد عــالوه بــر دریافــت ۱53 
در خواســت کتبــی ۴۶ نفــر بــه صورت 
بــا رئیــس  مســتقیم و بــدون واســطه 
قــوه قضائیــه دیــدار کردند و محســنی 
اژه ای ضمن اســتماع اظهــارات آن ها 

دستورات الزم را صادر کرد.

بــه  رســیدگی  دادگاه  جلســه  ســومین 
موســوم  پرونــده  متهــم   ۹۹ اتهامــات 
بــه ثبــت ســفارش خــودرو بــا موضوع 
قاچاق ســازمان یافته خــودرو دیروز به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، نماینده دادستان 
 ۲5۰ کیفرخواســت  قرائــت  ادامــه  در 
صفحــه ای صادر شــده علیــه متهمان 
و انجام ثبت ســفارش با وجود دســتور 
مســئوالن وقــت مبنــی بــر ممنوعیت 
ثبــت ســفارش گفــت: واردات خودرو 
توســط دو گــروه نماینــدگان رســمی و 
ســنتی در حال انجام بوده تــا اینکه در 
۹۵/۱۰/۱۲ معــاون اول رئیــس جمهور 
مصوبــه ای را ابالغ می کنــد که واردات 
خــودرو منــوط بــه داشــتن نمایندگــی 
اســت، اما علی رغم این مصوبه، عماًل 
اجرایــی   ۹۵/۱۰/۲3 در  مصوبــه  ایــن 
می شــود و در ایــن مــدت بیــش از 3۴ 
توســط  ســفارش  ثبــت  خــودرو  هــزار 

»گری مارکت ها« می شود.
او گفت: تعداد بسیاری از این افراد 
توانستند خودرو هایی که ثبت سفارش 

کرده بودند را از گمرک ترخیص کنند. 
ســعید نوروزی یکی از افرادی است که 
ثبت سفارش ها را به شکل غیرقانونی 
انجــام داده و فرشــته تنگســتانی نیــز 
در بوشــهر یکــی از افرادی اســت که با 
نفــوذ به ســامانه توانســت بــه صورت 
غیرقانونی ثبت سفارش را انجام دهد 
که بنا بر اعالم برادر وی از کشور خارج 

شده است.
در  نامبــردگان  افــزود:  یزدانی فــر 
ســال های ۸۹ و ۹۰ بــا نفوذ به ســامانه 
توانســتند به صــورت غیرقانونی ثبت 
سفارش کنند، اما دستگاه های اجرایی 
علی رغم اطــالع اقدامی انجام نداده 
و ایــن رونــد تــا ســال ۹۶ ادامه داشــته 

است.
بــه  ادامــه  در  دادســتان  نماینــده 
شــرح بزه متهمانی که در گمرک بندر 
لنگــه در جریــان ترخیــص خودروهــا 
بــرای  بــدون وجــود اخــذ اســناد الزم 
ترخیص انجام شده و مصداق قاچاق 
محســوب  خودروهــا  ســازماندهی 
می شــود، گفت: کنترل مجــوزات الزم 

یکــی از تشــریفات گمرکــی اســت کــه 
نظــارت بــر آن برعهــده گمرک اســت 
و یکــی از تشــریفات گمرکــی کــه بایــد 
توســط گمرک صورت گیرد نظارت بر 
ارائــه قــرارداد خدمات پــس از فروش 

است.
وی افــزود: شــرکت معتمد تجارت 
ســهیل گنــاوه بــا مدیــر عاملــی حیــدر 
محبــی اقــدام به ترخیص شــش فقره 
خــودرو عمدتــاً ناظــر به چند دســتگاه 
 ۴ راو  تویوتــا  دســتگاه  یــک  و  بــی ام و 
کــرده اســت و در بــازه زمانی خــرداد و 
تیرمــاه ۹۶ این ترخیــص بدون رعایت 
گرفتــه  صــورت  قانونــی  تشــریفات 
اســت. بهای کاال هــای فوق الذکر بیش 
از 3۰ میلیــارد ریــال اســت. بر اســاس 
کیفرخواســت ایــن شــرکت همچنیــن 
و  قطعــی  واردات  اظهارنامــه  طــی 
شــماره ثبــت ســفارش منــدرج در آن 
اقدام به واردات دو دســتگاه لکســوس 
از گمــرک منطقه آزاد حســن رود کرده 
که خودرو هــای مذکور با توجه به عدم 
موصــوف  ســفارش های  ثبــت  تأییــد 

موضوع مشمول جرم قاچاق سازمان 
یافته است.

یزدانی فــر در ادامــه مــوارد مطــرح 
شــده علیــه دیگــر متهمــان حقیقی و 
حقوقی پرونــده را قرائت کرد. جلســه 
رســیدگی دیروز دادگاه پس از تنفســی 
کوتاه پیگیری شــد. قاضــی صلواتی در 
خصوص علت برگزاری جلســه دیروز 
دادگاه در دو نوبــت گفــت: علــت این 
اقــدام، تســریع در بــه پایــان رســاندن 
در  بتوانیــم  تــا  اســت  کیفرخواســت 
جلسه بعدی کیفرخواست را به اتمام 

برسانیم.
نماینــده دادســتان در ادامه قرائت 
گزارشــات  قرائــت  بــا  کیفرخواســت 
معاونــت حقوقــی و قضایــی گمــرک 
تهــران درخصــوص تخلفــات صورت 
سفارشــات  ثبــت  زمینــه  در  گرفتــه 
خودرو هــا تأکید کــرد: تعقیــب کیفری 
متهمان به منظور جلوگیری از تضییع 
اســت.  اســتدعا شــده  حقــوق دولــت 
جلسه چهارم دادگاه متهمان امروز از 

ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

رئیس قوه قضائیه:

عزم دولت برای مبارزه با فساد و رفع مشکالت فوق العاده است
اژه ای دستور داد پرونده های بالتکلیف سازمان امور تملیکی سریع تر پیگیری شوند

در سومین جلسه دادگاه 99 متهم پرونده ثبت سفارش مطرح شد 

ترخیص خودرو بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک

آجا
س: 

عک
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اکونومیست )بریتانیا(
یــک ســال پیــش در چنیــن ایامی 
جــو بایــدن در انتخابــات امریــکا بــه 
پیــروزی رســید، امــا اکنــون تبدیل به 
شــده  نامحبــوب  جمهــوری  رئیــس 
اســت. بنابراین بــا توجه به شکســت 
دموکرات هــا در انتخابات فرمانداری 
ویرجینیــا و در پیش بــودن انتخابات 
بهتــر  کنگــره،   2023 میــان دوره ای 

است بایدن از حزبش فاصله بگیرد.

ویک )امریکا(
نشست محیط زیســتی کاپ 26 در 
شــرایطی در حال برگزاری در گالســکو 
اســت که بــه نظر نمی رســد کمکــی از 
دست دانشمندان برای جهان بربیاید 
و تنهــا بایــد بــه امیــد سیاســتمدارانی 
بود که می توانند با چشــم پوشــیدن از 
سودجویی های معمول خود به کمک 
جهانیــان برونــد و آنهــا را از رونــد گرم 

شدن کره زمین نجات دهند.

اشپیگل )آلمان(
اخبــار و اطالعــات نشــان می دهند، 
موذیانــه ای  نقشــه  ترامــپ  دونالــد 
انتخابــات  در  بتوانــد  تــا  دارد  ســر  در 
ریاســت جمهوری 2024 دوباره رئیس 
جمهــوری امریــکا شــود. در این نقشــه 
موذیانــه، حامیــان ترامــپ در چندین 
ایالــت در کودتایی قانونــی می خواهند 
قوانین انتخاباتی را طوری تغییر دهند 

که به نفع ترامپ باشد.

AP

تأکید اسد بر دوستی با ایران
پیش از این دیدار، شــایعه های زیادی درباره زنــده بودن آراد و مبادله او با زندانیان 
موجود نزد اسرائیل، منتشر شده بود. رئیس جمهوری اسد درباره مسأله آراد، پاسخ 
داد از همه کســانی که موضوع به آنها ارتباط دارد در این باره پرســیده و بســیاری را 
بــرای پیگیری موضوع مأمور کرده اســت، اما نتوانســته اســت به نتیجه مشــخصی 
برســد. اســد افــزود: داســتان های عجیــب و غریبــی دربــاره سرنوشــت آراد، روایت 
می شود. کلینتون در پایان بحث از این موضوع، گفت اگر آراد پیدا شود، اسرائیل با 

مبادله او با زندانیان لبنانی، موافقت خواهد کرد.
نشست اســد و کلینتون به صورت دوســتانه ای پایان یافت، بویژه که کلینتون در 
گفت و گوهای خود با اســد برداشتی برای ما ایجاد کرد که ایاالت متحده از فروپاشی 
اتحاد شوروی سوء استفاده نخواهد کرد و از این خشنود نیست که تک قطب جهانی 
شــود، زیرا مشــکالت جهان بزرگ تر از آن است که یک کشور - هر اندازه قدرتمند و 
دارای اعتبار - بتواند آنها را مهار و حل کند. در پی این مالقات، دو رئیس جمهوری 
کنفرانســی مطبوعاتــی برگزار کردنــد که نخســتین کنفرانس مطبوعاتی مشــترک 
یک رئیس جمهوری امریکا با رئیس جمهوری ســوریه بود و صدها فرســتاده خبری 
و فیلمبــردار در آن حضــور داشــتند.کلینتون پیشــنهاد داد پــس از خوانــدن بیانیــه 
مطبوعاتی، هر کدام از رؤســای جمهوری به ســه پرســش خبرنگاران - نه بیشــتر - 
پاسخ دهند و کنفرانس پایان یابد، زیرا در غیر این صورت کنجکاوی خبرنگاران گل 
کرده و کار دســتمان می دهد. اسد پاســخ داد: »به روزنامه نگاران اجازه نمی دهیم، 
چیزی از ما بگیرند که نمی خواهیم بگوییم.« با این اظهار نظر کلینتون مشخص شد 
که او در تعامل با خبرنگاران سخت احتیاط می کند. کلینتون پافشاری داشت بیش 
از اندازه مشخصی به خبرنگاران گفته نشود، زیرا آنها بیشتر در کار تحریک هستند. 
اســد هم به ســهم خود و با توجه به ماهیت بســته آن زمان رســانه های ما بویژه در 
زمینه مسائل مرتبط با حقوق بشر که مورد توجه امریکایی ها و مشروعیت مقاومت 
که مورد توجه ما بود، عالقه ای به خبرنگاران نداشت.رئیس جمهوری اسد در جریان 

گفت و گوهای خود با رئیس جمهوری کلینتون، دو نکته مهم مطرح کرد:
نکته اول: ایران کشــور مهم و راســت کرداری است و در روابط با ایرانی ها آشکارا 
گفتــه ســوریه در کنار ایران ایســتاده اســت، چــون این عــراق بود که به ایــران یورش 
بــرد. امــا اگر وضعیــت ایــران از دفاع، به هجــوم به هر کشــور عربی، دگرگون شــود 
آن را اقدامــی دشــمنانه علیه همه عرب ها خواهد دانســت. اســد همچنین افزود: 
پشتیبانی مالی کشورهای خلیج فارس ]ن[ از صدام، امری مرتبط با خود آنها است.

رئیس جمهوری اســد به کلینتون یادآوری کرد که برای عدم ورود ایران به جنگ در 
کنار عراق پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹0، نقش آفرینی کرده است، موضوعی که 
»برای منطقه و همچنین ایاالت متحده مهم بود«. کلینتون نیز پاسخ داد: »تصمیم 
ایران به عدم ورود به جنگ در کنار صدام در جریان اشغال کویت، تصمیمی بواقع 
بسیار مهم بود.« کلینتون در انتخاب تعابیر و کلمات خود در گفت و گو با اسد بسیار 
دقت می کرد و خود به صراحت گفت هر کلمه ای که می گوید اســد به عنوان التزام 

او، ثبت خواهد کرد.

روایت گمشده
خاطرات یک دیپلمات

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه 
مترجم: حسین جابری انصاری
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درگیری هــای  از  پــس  صفــاری/  زهــره   
خونیــن و مرگبار نیروهــای امنیتی دولت 
با معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی 
اقامتــگاه  بــه  نافرجــام  عــراق و حملــه 
نخســت وزیر ایــن کشــور در منطقه ســبز 
معترضــان  چادرهــای  این بــار  بغــداد، 
تحصــن کننــده در مرکــز پایتخــت عراق 
هدف حمله افراد ناشــناس قرار گرفت و 
به آتش کشــیده شد.»السومریه نیوز« به 
نقل از یک منبع امنیتی ناشناس گزارش 
داد، ایــن حمله عصــر یکشــنبه رخ داده 
اســت، اما هنوز میــزان تلفــات و عامالن 
آن مشخص نیســت. آتش کشیده شدن 
چادر معترضان تحصن کننده در بغداد 
در حالی چالش امنیتی جدیدی را پیش   
روی عــراق قــرار داده اســت کــه هیاهوی 
حملــه پهپــادی مشــکوک بــه اقامتــگاه 
»مصطفی الکاظمی«، نخســت وزیر این 
کشــور در منطقه سبز بغداد ابعاد تازه ای 
یافتــه اســت، گرچــه این حملــه پهپادی 
در زمانــی رخ داده بــود کــه »مصطفــی 
الکاظمی« در اقامتگاهش حضور نداشت 
و در نهایــت به مجروح شــدن 7 تا ۱0 نفر 
از نیروهــای امنیتــی او انجامیــده اســت، 
امــا به نوشــته »الجزیــره«، هیــچ گروهی 
تاکنــون مســئولیت آن را برعهده نگرفته 
است. با این حال »مصطفی الکاظمی« 
که ســاعاتی بعد از حملــه، طرف ها را به 
آرامش و خویشــتنداری دعوت کرده بود، 

در بیانیه ای اعالم کرد عامالن این حمله 
را می شناســد: »ما عامالن جنایت دیروز 
را تحت پیگیــری قرار می دهیــم. ما آنها 
را بخوبــی می شناســیم و بــا آنهــا مقابله 

خواهیم کرد.«
ë ابعاد تازه ماجرای سوءقصد

گرچــه نارضایتی هــا در عــراق پس از 
اعالم نتایج انتخابات پارلمانی آغاز شده 
بود امــا روز جمعــه با مداخلــه نیروهای 
امنیتی به تجمع معترضان به انتخابات 
اخیــر و کشــته  یا مجــروح شــدن بیش از 
۱20 نفر در این درگیری ها، تنش ها به اوج 
خود رسید و بسیاری از رهبران اعتراضات 
»الکاظمی« را مسئول خون کشته شدگان 
می دانستند، اما این هدف گیری ها حدود 
ســاعت 2 و 25 دقیقه بامــداد در منطقه 
ســبز بغداد صــورت مســأله را تغییر داد 
و »الکاظمــی« را به یک هــدف بدل کرد.

بــه نوشــته »میــدل ایســت آی«، اینکــه 
چرا آژیرهای منطقه ســبز بغــداد با ورود 
پهپادهــا به جریان نیفتاده و رادارها همه 
آنها را پیش از رسیدن به هدف شناسایی 
نکرده انــد، ابهامــات بســیاری را دربــاره 
عملکــرد امنیتــی عراق بــه وجــود آورده 
اســت. در ایــن شــرایط »یحیی رســول«، 
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 
عراق در گفت و گو با کانال »العراقیه نیوز« 
ضمن توجیه خألهای امنیتی یاد شــده، 
اطالعات تازه ای درباره تعداد پهپادهای 

مهاجــم و محل پرتاب آنهــا گفت: »این 
عملیات با دو پهپاد انجام شده ،نه سه تا، 
اما ما محل پرتاب آنها را شناسایی کرده و 
در دست بررسی قرار داده ایم.« وی افزود: 
»ارتفاع پروازی پایین این پهپادها، سبب 
رادارگریزی آنها شده است. بررسی نشان 
داده اســت کــه پهپاد اول پس از رســیدن 
به هــدف )اقامتــگاه الکاظمی(، بخشــی 
را تخریب و شــماری را به صــورت اندک 
مجروح کرده اســت، اما نیروهای امنیتی 
موفق شدند دومین پهپاد را که سالح های 
ســبک و متوســط روی آن  جاسازی شده 
بود، منهدم کنند. ما در حال بررسی ابعاد 
ایــن حمله تروریســتی بــه باالترین مقام 
توضیــح  در  هستیم.«»رســول«  دولــت 
عمل نکردن آژیرهای خطر منطقه ســبز 
بغداد نیز مدعی شــد: »ایــن آژیرها برای 
دفاع از سفارت امریکا تعبیه شده است، 
اما دو پهپاد از شــمال شرقی پرتاب شده 
بود ، بنابراین از محدوده ســفارت امریکا 
عبــور نکرده اند.« وی بــا تأکید بر اینکه ما 
نمی خواهیم عراق وارد جنگ و درگیری 
شود افزود: »همه باید از تبعات رخدادها 
آگاه باشــند. مــا وقایــع را بــه کل تعمیــم 
نمی دهیم، اما در این پرونده ما به سمت 
شواهد رفته و عوامل را دستگیر می کنیم. 
در این میان آنچه مسلم است داعش در 
پــس این حمله قرار نداشــته ،چراکه این 
عملیات از ظرفیت این گروه تروریســتی 

خــارج اســت و به خوبی می دانیــم اینکه 
هــدف  کشــور  دولتــی  مقــام  باالتریــن 
ســوءقصد قرار گیــرد جایگاه عــراق را نیز 
در داخل و خارج به مخاطره می اندازد.«

ë پایان شمارش دستی آرا
در شــرایطی کــه همچنــان ماهیــت 
ســوی  از  عــراق  پارلمانــی  انتخابــات 
بســیاری از احزاب عراقــی به ظن تقلب 
کمیســاریای  اســت،  رفتــه  ســؤال  زیــر 
از  حالــی  در  عــراق  انتخابــات  عالــی 
پایــان شــمارش دســتی آرای انتخابات 
پارلمانــی خبــر داد کــه هیــچ زمانــی را 
برای اعالم نتایج نهایی مشخص نکرد. 
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
»واع« عــراق، »عمــاد جمیــل«، عضــو 
کمیساریای عالی انتخابات عراق اعالم 
کرد، درخواســت های تجدیــد نظر برای 

رســیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود 
و مقامــات قضایــی می توانند بخشــی از 
درخواســت ها را بــرای اســتعالم قانونی 
یا تکرار شــمارش دستی بازگردانند: »ما 
منتظــر تأییدیه قــوه قضائیــه می مانیم 
تــا پــس از آن اســامی نامزدهــای پیــروز 
اســت  حالــی  در  کنیم.«ایــن  اعــالم  را 
کــه همچنــان برخــی گروه هــای عراقــی 
انتخابــات مخالــف هســتند.  نتایــج  بــا 
»محمــد البیاتــی«، رهبر ائتــالف الفتح 
عــراق در این باره گفت: »شــکی در بروز 
تقلب با توجه به مستندات وجود ندارد 
در  قضایــی  عالــی  شــورای  تصمیــم  و 
این بــاره فصل الخطاب اســت. اما ادله 
متعلق بــه احزاب در مقابل رســانه ها و 
مطبوعات یا از طریق درگاه مرجع عالی 

قابل افشا است.«

آغاز مجمع 
عمومی حزب 
کمونیست چین

رهبران ارشــد حــزب حاکم 
کمونیســت چین اجالســی 
محــوری و کلیــدی را آغــاز 
کردنــد کــه انتظــار مــی رود 
ریاســت جمهوری  ســلطه 
فعلی این کشــور بــر قدرت 
را بیش از پیش تحکیم کند.

به گزارش ایسنا، به نقل 
از رســانه دولتی »شینهوا«، 
در ابتــدای ایــن نشســت که 
حــدود ۴00 تــن از اعضــای 
قدرتمنــد  مرکــزی  کمیتــه 
چیــن  کمونیســت  حــزب 
داشــتند،  حضــور  آن  در 
شــی جیــن پینــگ بــا ارائــه 
یــک گــزارش کار، بــه بیــان 
پیرامــون  توضیـــــــــــــحاتی 
پیش نویس قطعنامه ای در 
مــورد دســتاوردهای عمده 
و تجربیــات تاریخــی حزب 

کمونیست چین پرداخت.
 این قطعنامه، شرایط 
را بــرای بیســتمین کنگــره 
حزب خلق چین در ســال 
آینــده کــه در آن ســومین 
جمهــوری  ریاســت  دوره 
جیــن پینــــــــــــــــگ اعــالم 
می شــود، فراهــم خواهــد 

کرد.

سیا
آ

سناریوهای بعد از سوءقصد به اقامتگاه »الکاظمی«
»ایران« بررسی کرد:
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رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت تأکید کرد

لزوم پرهیز از بخشی نگری و چانه زنی 
در تدوین بودجه

 رئیــس جمهوری با تشــکر از تالش تیم اقتصــادی دولت 
بــرای تدویــن الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ گفت: بــا توجه به 
تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر اصالح بودجه ریزی 
کشــور باید الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی 
اصــالح ســاختار بودجه، تدوین شــود. آیت اهلل دکتر ســید 
ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق 
بر نیازهای کشــور و اهداف دولت ســیزدهم باشد، تصریح 
کــرد: مهم تریــن هــدف دولــت اجــرای عدالت اســت لذا 
بودجه ریــزی نیز منطبق با اجرای عدالــت و عدالت محور 
باشــد. رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه عقب ماندگی های 
تاریخــی در اجــرای عدالت افزود: یکی از اســناد مهم برای 
جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشــور است؛ لذا این 
سند باید بخشــی از عقب ماندگی های کشــور را در عدالت 
اجتماعــی و اقتصادی جبــران کند. آیت اهلل رئیســی ادامه 
و  رفاقــت  چانه زنــی،  بر اســاس  بودجه ریــزی  نظــام  داد: 
فشارهای دیگران نباشــد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس 
نیازهــای واقعی تدوین شــود و از چانه زنی و بخشــی نگری 
جلوگیری شــود. آیت اهلل رئیســی با اشــاره بــه حجم باالی 
فرار مالیاتی در کشــور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا 
محاســبه ناصحیح مالیات در بودجه ســال ۱۴۰۱ رفع شود 
و درآمدهــای دولــت از ایــن طریــق افزایــش یابــد. رئیس 
جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه ها و 
منتفع شدن آنها از انواع یارانه های پنهان و در مقابل درآمد 
دالری گفت: این بنگاه ها باید مالیات واقعی و سهم دولت 
و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری 
شــود. آیت اهلل رئیســی با تبییــن رویکرد دولت بــه بودجه 
استان ها گفت: قصد نداریم در جزئی ترین مسائل استان ها 
دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در 
استان  ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری 
مســتمر ادامه یابد. رئیس جمهوری با اشــاره بــه ایجاد بار 
مالــی توســط دولت قبــل بــرای دولت ســیزدهم و فروش 
اوراق اظهار داشــت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی 
ایســتادگی کننــد و اجازه ندهند هزینه جاری دســتگاه ها بر 

فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.

بر
ک خ

ت

سنا

گــروه اقتصــادی/ دهــم آبــان مــاه 
جاری بود که وزیراقتصاد درنشست 
با مدیــران بورســی و هلدینگ های 
بــرای  خــود  برنامــه  از  حقوقــی 
هماهنگی با وزارتخانه های صمت 
بــرای  مرکــزی  بانــک  و  نفــت  و 
بازگشــت تعادل بــه بازارســرمایه و 
ثبــات خبــرداد. حال پــس از هفت 
مرکــزی،  بانــک  کل  رئیــس  روز، 
وزیراقتصاد و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار دور یــک میــز جمع 
شــدند تــا بــا تشــکیل یــک کمیتــه 
مشترک، صدای واحدی ازنهادهای 
سیاستگذار دربازار پول و سرمایه به 
گوش برســد تا نه تنها بازارســرمایه 
که سایر بازارها هم وارد مسیر ثبات 

شوند.
این نشست مشترک ازآنجا اهمیت 
دوچندانــی پیدا می کنــد که همواره 
بــازار پول و ســرمایه به عنوان رقیب 
بر یکدیگر تأثیرمی گذاشتند و اکنون 
بــا هماهنگی این دو بازار، ســیگنال 
مثبتی به اقتصاد کشور مخابره شد. 
به زعم کارشناسان اقتصادی، سابقه 
طوالنی رئیس کل بانک مرکزی در 
مدیریــت بازارســرمایه و هماهنگی 
فکــری بــا اضــالع دیگر ایــن مثلث 
طالیی یعنی وزیــر اقتصاد و رئیس 
ســازمان بــورس، می توانــد آغازگــر 
یک تحول بزرگ و مثبت دراقتصاد 

ایران باشد.
براساس گزارشــی که بانک مرکزی 
جلســه  در  اســت،  کــرده  منتشــر 
مشــترک با حضور رئیس کل بانک 
مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و رئیــس و اعضــای هیــأت مدیــره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر 
شــد کمیته ای به منظور هماهنگی 
سیاســت گذاری ها و تصمیمات در 

بازار پول و سرمایه تشکیل شود.

رئیــس کل بانــک مرکــزی در ایــن 
کمیتــه  تشــکیل  گفــت:  نشســت 
مشــترک بانک مرکــزی و ســازمان 
توســعه  بــه  بهــادار  اوراق  بــورس 
بازارهــای  مشــترک  همکاری هــای 
پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد 
ظرفیت هــای جدید کمک می کند، 
چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، 

بلکه مکمل یکدیگرند.
علــی صالــح آبــادی هماهنگی در 
و  پــول  بــازار  سیاســت های  اتخــاذ 
ســرمایه را یــک ضــرورت دانســت 
و افــزود: سیاســت های پولی بانک 
امــور  بــا همــکاری وزارت  مرکــزی 
اقتصــادی و دارایــی و در نهایت در 
شــورای پــول و اعتبــار جمع بنــدی 
نــگاه  مســیر  ایــن  در  و  می شــود 
جامعی به بازارهای مختلف کشور 
بویژه بازار ســرمایه وجــود دارد. وی 
ادامــه داد: نبایــد ایــن نــگاه حاکــم 
باشــد که بازار ســرمایه و پول رقیب 
یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و 
امروز خوشبختانه در این خصوص، 
بیــن ارکان اقتصــادی کابینه دولت 
بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانــک مرکــزی اتفاق نظــر وجود 

دارد.
رئیس کل بانــک مرکزی همچنین 
به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی 
اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، 
اجــزای  بیــن  هماهنگــی  می تــوان 
مختلف بازار مالی، بویژه بازار پول و 
سرمایه در کشور را ارتقا داد و شرایط 
کنونــی، زمان بســیار مناســبی برای 
تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقای 
این همکاری هاســت. صالح آبادی 
با بیان اینکه بازارســرمایه، یک بازار 
تخصصــی اســت، تأکیــد کرد بــازار 
سرمایه باید به دور از سیاست زدگی 
و در یــک فضــای پیش بینــی پذیر و 

مبتنــی بــر رویکردهــای تخصصی، 
مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.

ë هماهنگی نهادها امیدوارکننده است
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی نیز در 

ادامــه ایــن نشســت، گفت و گــو بین 
نهادهــای سیاســتگذار اقتصــادی را 

بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: 
این امر می توانــد به نتایج مطلوبی 
ختــم شــود و در صــورت اســتمرار، 
معنای بســیار روشــنی برای فعاالن 
اقتصــادی و بــازار خواهــد داشــت. 
ایــن نکته کــه در پس سیاســت های 
اقتصادی هماهنگی های الزم وجود 
و  بســیار مهــم  اســتمرار آن  و  دارد 

مطلوب است.
سیداحســان خاندوزی تصریح کرد: 
تــا تعییــن تکلیــف قانونــی شــورای 
ثبات، می توان از ظرفیت کمیته  بند 
»ک« استفاده کرد و سازمان بورس 
و اوراق بهــادار نیــز در این جلســات 
حضور داشته باشــد؛ چرا که حضور 
نهــاد بازار ســرمایه در کنار ســازمان 
برنامــه و بودجــه، بانــک مرکــزی و 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در 
ایــن قبیل تصمیمات مؤثــر خواهد 

بود.
وی ادامــه داد: حضور بانک مرکزی 
و نیــز کمیته هــای مشــترکی از ایــن 
دســت  کمک می کند تا چشــم انداز 
فعــاالن  کــه  کلیــدی  متغیرهــای 
اقتصادی با نــگاه به آن تصمیمات 
را تنظیــم خواهنــد کــرد، شــفاف تر 
شــود. خانــدوزی تصریــح کــرد: اگر 
کمیته مشــترک به صورت هفتگی و 
مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل 
کوچــک می تواند بســرعت برطرف 
گفت وگــو،  بــرای  مبنایــی  و  شــود 
افزایش تفاهم و همکاری ها با سایر 
بخش هــای واقعی و تولیــد اقتصاد 
باشــد و نیــز بــا افزایش گســتره این 
همکاری ها سایر وزارتخانه ها نیز در 

این همکاری ها گنجانده شوند.
ë  ثبــات، کلیدی تریــن نکتــه در بازار

سرمایه است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز در نشست مشترک با رئیس کل 

بانک مرکزی و وزیراقتصاد، ثبات را 
کلیدی تریــن مؤلفه در بازار ســرمایه 
دانســت و گفت: مهم تریــن عاملی 
که به نگرانی ها در بازار سرمایه دامن 
می زنــد، بی ثباتــی اســت و البته این 
درحالی اســت که متغیرهــای کالن 
بــازار ســرمایه در شــرایط مطلوبــی 
است. با وجود این امیدوارم با حضور 
صالح آبادی در کسوت ریاست کلی 
بانک مرکزی زبان مشــترک بین هر 

دو بازار بهبود یابد.
مجید عشــقی در خصوص شــرایط 
بازار ســرمایه گفت: در حــال حاضر 
 8۰۰۰ حــدود  ســرمایه  بــازار  ارزش 
میلیارد تومان اســت و کوچک ترین 
در  و  حائزاهمیــت  آن  در  تغییــری 
حوزه بســیار گسترده، اثرگذار خواهد 
بــود. وی در همیــن راســتا، تشــکیل 
شــورای ثبــات مالی را یــک ضرورت 
دانســت و گفت در حال حاضر، خأل 
چنیــن شــورایی به وضوح احســاس 

می شود.
رئیــس ســازمان بــورس با اشــاره به 
ضرورت پیش بینی پذیر بودن بازار، 
به اثرگذاری مســتقیم سیاست های 
پولــی بــر بــازار ســرمایه اشــاره کرد و 
گفــت موضوعاتی همچون نــرخ ارز 
و نرخ تســعیر، نرخ ســود بین بانکی 
جملــه  از  دولــت،  اوراق  انتشــار  و 
موضوعات حائزاهمیت بــرای بازار 

سرمایه است.
عشــقی یادآور شــد: در حــال حاضر 
حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه ای 
است که در تمام حوزه ها فعال است 
و فکــر می کنــم هیــچ تصمیمــی در 
دولت اتخاذ نمی شــود، مگر اینکه با 
بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم 
تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و 
ســازمان بورس در این باره راهگشــا 

باشند.

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و بورس برای ثبات بخشی به بازارها

بازار پول و سرمایه یکصدا شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد

رکورد شکنی در تأمین اقالم ضروری مردم
صفحه 6

جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای ثبات بازارها
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 بازار سرمایه و بازار پول دو بال همسو و همیار هستند و بهبود عملکرد هماهنگ 
و هم جهت آنها می تواند به نتیجه عملکرد بهینه اقتصاد در کشور کمک شایانی 
کند .تشــکیل شــورای ثبات مالی اخیراً مورد توجه مسئوالن اقتصادی کشور قرار 
گرفته است و بر این اساس افزایش تفاهم و همکاری  بین دو بال بازار مالی کشور 
با ســایر بخش های واقعی رقم خواهد خورد. افزایش گســتره این همکاری ها با 
ســایر وزارتخانه هــا می توانــد نتایــج مطلوب تــر و کاراتری را نســبت به گذشــته 
ایفــا کند. ایجاد این شــورای هماهنگی می تواند بین اجــزای مختلف بازار مالی 
هماهنگی بیشتری به وجود آورد و حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به آن می شود که در تصمیم گیری های اقتصادی که مستلزم هماهنگی 
و همســویی اســت ، نقش مؤثری داشته باشد  . در واقع هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه های مختلف اعم 
از بازار پول و بازار ســرمایه  به بهبود کارایی عملکرد اقتصادی دولت می انجامد . هر گاه بر اســاس اصول و 
موازیــن اقتصــادی تأمین مالی در بازه کوتاه مدت در ید اختیار و فعالیت بازار پول و تأمین مالی بلند مدت 
در اختیــار بازار ســرمایه باشــد ، بهره وری اقتصادی و اســتفاده بهینــه از منابع مالی در جهــت رفع نیازهای 
مالی بنگاه های اقتصادی و تولید ، افزایش می یابد، در نتیجه شــاهد انباشــت دارایی های بلندمدت و غیر 
نقد شــونده در ترازمالی بانک ها که به دلیل اعطای تســهیالت بلند مدت بوده است، نخواهیم بود .از سوی 
دیگر عملکرد رشــد اقتصادی کشــور در گرو عملکرد مناسب نهادهای مالی آنها بوده و ارتباط مستقیمی با 
هماهنگی در سیاستگذاری در حوزه بازار پول و سرمایه  دارد و تعامل میان بازار پول و سرمایه با تشکیل کمیته 
مشــترک بازار پول و ســرمایه سازنده و موجب ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت های جدید و ایجاد هماهنگی 
بیــن دو رکــن  مهــم خواهد بود. تجربه کشــورهای مختلف نشــان می دهد که نحــوه تعامل بازار پــول و بازار 
سرمایه به همراه زیرساخت های نهادی شامل قوانین و مقررات و نهادهای اجرایی موجب کارکرد مناسب 
نظــام مالــی در جهت پشــتیبانی از بخش خصوصی در اقتصاد می شــود. در پایان بایــد گفت اصالح برخی 
زیرساختارهای قانونی از جمله اصالح قانون بازار اوراق بهادار می تواند در شکل گیری نهادها و کمیته هایی 

که قانوناً عهده دار هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار هستند ، کمک کننده باشد. 

کارکردهای همسویی بازار پول و سرمایه

 فردین آقابزرگی

کارشناس ارشد 
بازار سرمایه
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تصویب وام  ۴۵۰ میلیون تومانی  نهضت  ملی مسکن
و  مســکن  معــاون   - اقتصــادی  گــروه 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: 
تومانــی  میلیــون   ۴۵۰ تســهیالت  رقــم 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در شــورای 
پــول و اعتبــار تصویــب شــد.وزارت راه و 
ســاخت  تســهیالت  میــزان  شهرســازی 
و تولیــد مســکن در طــرح جهــش ملــی 
مســکن را به دولــت پیشــنهاد داده بود و 
آن طور کــه محمودمحمــودزاده، معاون 
مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرده، شــورای پــول واعتبار با مبالغ 
تســهیالت در ایــن طــرح موافقــت کرده 

است.
بر این اســاس، متقاضیان مســکن در 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شــهرهای 
جمعیــت  نفــر  میلیــون  یــک  بــاالی 
و  تومــان  میلیــون   ۴۰۰ )کالن شــهرها( 
در مراکــز اســتان ها ۳۵۰ میلیــون تومان 
تسهیالت ســاخت دریافت خواهند کرد. 
به گفته محمودزاده، رقم این تســهیالت 
تومــان  میلیــون  شــهرها ۳۵۰  ســایر  در 
و بــرای مســکن روســتایی ۲۵۰ میلیــون 
تومــان اســت.این تســهیالت  به منظــور 
ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی 
در ســال توســط بانــک مرکزی بــه نظام 
بانکــی ابالغ شــد. در قالب قانون جهش 
تولیــد مســکن و همچنیــن جــزء ده  بنــد 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، 
میلیــارد  هــزار  پرداخــت ۳۶۰  مجلــس 
تومان تســهیالت ساخت مســکن به ۱.۲ 
میلیــون نفــر در ســال را به نظــام بانکی 
تکلیــف کــرده اســت کــه از ایــن محــل، 
بــه ســازندگان و متقاضیــان  تســهیالت 

پرداخت می شود.
ë سود متفاوت

بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت مســکن 
در طــرح جهــش ملــی تولیــد مســکن، 
بــرای دهک هــای بــا درآمــد متوســط و 
پاییــن اســت، بــا توجــه بــه اینکــه مبلــغ 
گــروه  ســوی  از  و  اســت  بــاال  تســهیالت 
هــدف در طــرح جهــش ملــی مســکن، 
نــرخ  هســتند،  درآمــد  کــم  دهک هــای 

ســود تســهیالت و میزان بازپرداخت آن 
بــرای ایــن دهک هــا دشــوار خواهــد بود. 
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره سود 
و چگونگــی بازپرداخــت این تســهیالت، 
گفت: ســود تســهیالت متغیر و بســتگی 
بــه دهک درآمــدی خانــوار دارد و دولت 

از دهک های پایین حمایت خواهد کرد.
مصوبــه  اســاس  بــر  اضافه کــرد:  وی 
شــورای پول و اعتبار، ســود تسهیالت ۱۸ 
درصد اســت و با اســتفاده از امکاناتی که 
»صندوق ملی مسکن« از طریق »قانون 
جهش تولیــد« در اختیار می گذارد، برای 
دهک هــای درآمــدی پاییــن وابســته بــه 
اســتطاعت و توان مالی بخشی از درصد 

از طریق صندوق تأمین خواهد شد.
محمــودزاده ادامــه داد: در ایــن طرح 
آورده متقاضــی قطعــی اســت، بخشــی 
از ایــن پــروژه توســط خــود مــردم تأمین 
مالــی می شــود و بخشــی از تأمیــن مالی 
نیز از طریق تســهیالتی که یکشــنبه شب 
به تصویب شورا رسید انجام خواهد شد.

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت 
راه بیــان  داشــت: در طــرح جدیــد میزان 
تسهیالتی که پیشــتر در طرح اقدام ملی 
مســکن ۱۰۰ تــا ۱۵۰ میلیون تومــان بود و 
در نهایــت به ۲۵۰ میلیون تومان رســید، 
افزایــش یافت و اکنون بیش از ۶۰ درصد 
از طریــق  واحدهــا  تمــام شــده  قیمــت 

تسهیالت تأمین می شود.

ë کاهش قیمت ها
قانون جهش تولید مســکن به همراه 
قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ بــه دولت ابالغ 
شــد و بــه این ترتیــب ایــن قانــون، محور 
برنامه های بخش مسکن در 4سال است. 
بــر اســاس ایــن قانــون، قــرار اســت چهار 
میلیــون واحــد مســکونی در مــدت چهار 
سال ساخته شود که اکنون مراحل ثبت نام 
آن درحــال انجام اســت. تاکنــون نزدیک 
بــه ۹۰۰ هــزار نفر در طرح نهضــت ملی از 
طریق سامانه »ثمن« ثبت نام  کرده اند.با 
توجه به افزایش قیمت مسکن، ساخت و 
عرضه مسکن با قیمت تمام شده کمتر، 
می توانــد بــازار را تحــت تأثیر قــرار دهد و 
این انتظار اســت که با ســاخت واحدهای 
جدیــد، عرضــه و تقاضــا در بازارمســکن 
بــه تعادل برســد. آمار نشــان مــی دهد با 
آغــاز ثبت نــام از متقاضیــان مســکن در 
طرح جهش تولید، روند افزایشــی قیمت 
مســکن متوقــف شــده اســت. بر اســاس 
گزارش بانک مرکزی، نرخ مسکن در شهر 
تهران در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش یافته 
است.براســاس آمار، بازار قیمتی مسکن 
شــهر تهران، تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با کاهش 
پیشــنهادی  قیمت هــای  ۱.۳درصــدی 
مواجه شده است. به نظر می رسد برنامه 
دولت برای ســاخت ســاالنه یک میلیون 
واحد مســکونی منجر به آرامــش در بازار 

مسکن شده است.

زار
با
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-محموله هــای  اقتصــادی  گــروه 
۲۵۴ کشــتی حامل کاالهای اساسی 
شــامل گنــدم، روغن، برنج و شــکر 
در هفــت مــاه گذشــته تخلیه شــده 
اســت که رکوردی جدید محســوب 

می شود.
به گزارش »ایران« یزدان سیف، 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
خبــری،  نشســت  در  گذشــته  روز 
هیــچ  کشــور  در  اینکــه  اعــالم  بــا 
کمبودی در تأمین کاالهای اساسی 
امســال  اینکــه  بــا  گفــت:  نداریــم 
به خاطــر  گنــدم  تضمینــی  خریــد 
خشکســالی 5۰درصد کاهش یافته 
و به 4میلیون و 5۰۰هزار تن رســید 
اما از اردیبهشــت ماه واردات گندم 
آغاز شــده و در حــال حاضر هم ۱۰ 
کشــتی گنــدم در حال تخلیــه و ۳۰ 
فروند کشــتی هم در انتظــار تخلیه 

است.
واردات  ارز  و  یارانــه  گفــت:  وی 
مالحظــات  به واســطه  گنــدم 
حاکمیتی که دارد حتی مطالعه ای 
نگرفتــه  صــورت  آن  حــذف  بــرای 
اســت و قیمــت آرد و نــان بــه طور 

قطع تغییری نخواهد داشت.

ë افزایش تولید شکر
گنــدم،  اساســی  4کاالی  تأمیــن 
عهــده  بــر  برنــج  و  شــکر  روغــن، 
اســت. دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 
ایــن  در حــال حاضربــرای واردات 
کاالهــا ارز ترجیحــی یــا ارز نیمایــی 

اختصاص داده می شود. 
بازرگانــی  شــرکت  مدیرعامــل 
دولتی با اشــاره بــه افزایش قیمت 
شــکر به دلیــل کاهــش تولیــد در دو 
و  تولیــد  افزایــش  از  گذشــته  ســال 
همچنین ثبات قیمت شکر در بازار 

خبر داد. 
یــک  ،امســال  ســیف  گفتــه  بــه 
میلیــون و  ۶۵۰ هــزار تــن چغنــدر 

و نیشــکر تحویــل شــرکت بازرگانی 
دولتــی شــده اســت و بــا توجــه بــه 
برنامه ریزی ها برای واردات و تولید 
شــکر تا خردادماه ســال آینده هیچ 
کمبــودی وجــود نخواهــد داشــت. 
آمــار  و  اســت  شــده  تولیــد  شــکر 
کارخانه ها نشــان می دهد که تولید 
شــکر پاییزه 5۲ درصــد و در کل ۲۲ 

درصد افزایش تولید داشته ایم.
بازرگانــی  شــرکت  مدیرعامــل 
دولتــی ایران ادامــه داد: امیدواریم 
مشــکلی  آینــده  ســال  خــرداد  تــا 
در  شــکر  محصــول  تأمیــن  بــرای 
کشــور نداشته باشــیم. قیمت شکر 
تــا   ۱7 بــازار  در  شــده  بســته بندی 
۱۸هزار تومان است و در صورتی که 
قیمت ها باالتر باشد، گران فروشی 

صورت گرفته است.

ë برنج تأمین شد
ســیف در خصوص قیمت برنج 
در ســطح بازار گفــت: دو نوع برنج 
داخلــی و خارجــی در بــازار وجــود 
داخلــی  قیمــت  تعییــن  کــه  دارد 
برعهــده کشــاورزان اســت، اما نرخ 
برنــج خارجــی وارداتــی بــا وجــود 
رشــد هزینه هــای، تولیــد و حمــل  و 

نقل افزایش چشــمگیری را تجربه 
نکرده اســت. هرکیلوگرم از بهترین 
شکســتگی  بــدون  شــمال  برنــج 
ممکــن اســت در بــازار تــا 6۰ هــزار 
تومــان باال رفته باشــد امــا در حال 
حاضــر قالب برنج طــارم47 تا 4۸ 

هزار تومان به فروش می رسد.
قیمــت برنج خارجی بر اســاس 
آمــار ســازمان حمایــت و اصنــاف 
بــرای هرکیلوگــرم برنــج هندی ۲4 
تا ۲6 هزار تومان و پاکســتانی ۲۸ تا 
۳۱ هزار تومان اســت که این نرخ ها 
بر اســاس هزینه هــای واردات  نرخ 

متعادلی خواهد بود.
وی دربــاره تهاتــر کاال بــا کاال بــا 
پاکستان گفت:امکان تهاتر برنج با 
کشورهای مختلف داریم ،به طوری 
کــه امروز در قبال صــادرات برق به 

پاکستان، برنج وارد می شود.

ë توزیع روغن
سیف در خصوص تأمین روغن  
گفــت: 7۰۵ هــزار تــن انــواع روغن 
جــاری  ســال   مــاه  هفــت  در  خــام 
تأمیــن شــده اســت و یــک میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تــن انــواع روغن هــای 

خوراکی وارد کشور شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد

رکورد شکنی در تأمین اقالم ضروری مردم
از سوی شورای پول و اعتبار  صورت گرفت
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توسعهظرفیتناوگاننفتیوگازیکشور
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش ایران با اشــاره به هدف گذاری ها در 
زمینه ارتقای ناوگان شــرکت ملی نفتکش گفت: عالوه بر بازســازی و 
نوسازی ناوگان که براساس مطالعات علمی، فنی و اقتصادی انجام 
خواهــد گرفت، توســعه ظرفیت نــاوگان نفتی، گازی و شــیمیایی نیز 
دنبال می شــود. حســین شــیوا اظهار داشــت: مجموعه شــرکت ملی 
نفتکش ایــران به عنــوان یکی از بزرگتریــن ناوگان هــای نفتی جهان، 
نقشــی راهبردی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی کشور ایفا می  کند که تأثیری بسیار مهم بر توسعه اقتصادی 

و برخی شاخص های اقتصادی کالن در سطح ملی دارد./فارس

 سیاستوزارتنفتدرحوزهنفتخزر

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت گفت: موقعیت ژئوپلیتیکــی ایران در 
خزر ایجاب می کند، سیاست های ما در این منطقه بسیار هوشمندانه 
باشد و الزم است رویکردهای شرکت نفت خزر در هم افزایی با دیگر 
شــرکت ها از جملــه مدیریت اکتشــاف، بیــش از پیش تقویت شــود. 
محسن خجسته مهر در آیین تکریم علی اصولی، مدیرعامل پیشین 
شــرکت نفــت خــزر و معارفــه مــراد کمالی به عنــوان سرپرســت این 
شرکت، میدان سردار جنگل و سکوی ایران امیرکبیر را نماد حاکمیتی 
ایــران در خزر عنوان کرد و گفت: نیاز به فناوری های روزآمد، ضرورت 
توجه دوچندان به مباحث زیست محیطی و ایمنی و اهمیت نگهداری 
از ســکوی امیرکبیر به عنوان دارایی ارزشــمند صنعت نفت، از جمله 
ویژگی هایی است که برای توسعه فعالیت ها در خزر باید مدنظر قرار 
گیــرد؛ این موضــوع در عین حال که تعیین کننده ســازوکارهای پیش 
روی صنعت نفت است، از اهمیت و ارزشمندی فعالیت هایی هم که 

تا کنون در این بخش انجام شده، حکایت دارد.

اثریکدرصدیبارشهایاخیربرورودیسدها
معــاون آب و آبفای وزیر نیــرو گفت:بارش های اخیر تنها یک درصد 
در ورودی ســد ها اثر گذاشــت. به گزارش وزارت نیرو، قاســم تقی زاده 
خامســی با بیان اینکه بارندگی های ســه روز اخیر، تأثیر محدودی در 
متوسط بارش کل کشور داشــتند، گفت: اثر این بارندگی ها در ورودی 
ســد های کشــور کــه حــدود ۵۰ درصــد آب شــرب را تأمیــن می کنند، 
یک درصد بیشــتر نبوده اســت. معــاون آب و آبفای وزیر نیــرو افزود: 
بارش هــای ســه روز گذشــته در برخــی اســتان ها مثل قــم، اصفهان، 
قزویــن، تهــران، مرکــزی، یــزد و کرمان درصــد بارندگی را نســبت به 
متوسط ۵۲ ساله که معیار اصلی در مقایسه بارش است افزایش داد.
 وی ادامــه داد: در ۴۵ روزی کــه از ســال آبــی جدیــد )ابتــدای 
مهر۱۴۰۰ تا انتهای شهریور۱۴۰۱( می گذرد، در استان های قم ۲۱7 
درصــد، یزد ۱۸۸ درصد، کرمــان 7۱ درصد، اصفهان ۵۳ درصد، 
البرز ۴7 درصد، گلستان ۴7 درصد، گیالن ۳۳ درصد و مازندران 
۶ درصد نســبت به متوسط ۵۳ ساله اخیر بارندگی افزایش یافته 
اســت. وی ادامه داد: متوســط بارندگی کشور حدود ۲۴۰ میلیمتر 
است که در ۴۵ روز گذشته ۱۵.۸ میلیمتر بارندگی داشته است که 
در مجموع نســبت به متوســط ۵۲ ساله 7 درصد کاهش و نسبت 

به سال گذشته ۱۸7 درصد افزایش  نشان می دهد.

یرنا
ا



وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس گفت: رئیس جمهوری طی نامه ای مسعود فیاضی را به عنوان 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. سید نظام الدین موسوی، با اعالم این 
خبر به فارس، گفت: رئیس جمهوری طی نامه ای، مســعود فیاضی را به عنوان وزیر پیشــنهادی 
آمــوزش و پــرورش بــرای کســب رأی اعتمــاد بــه مجلــس معرفی کــرد. از امــروز تا هفتــه آینده 
برنامه های وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش در کمیســیون های تخصصی مجلس مورد بحث 
و بررســی قــرار می گیــرد و جلســه رأی اعتماد به وزیر پیشــنهادی هفته آینــده در صحن مجلس 
برگزار خواهد شــد. براســاس این خبر، مسعود فیاضی متولد سال ۵۴ در تهران و دارای لیسانس 
عمران از دانشــگاه تهران اســت. او هفت ســال معلم و مدیر امور پرورشی و فرهنگی در مدارس 

متوســطه دوم بوده است. فیاضی از ســال دوم دانشگاه، 
دروس حوزوی را نیز آغاز کرده و ۹ ســال دوره سطح و ۱۵ 
سال دوره خارج را طی کرده است. فیاضی در سال ۱۳۹۶ 
دکتــرای فقــه و اصول تحلیلــی و اجتهادی از کمیســیون 
نخبگان )بدون مدرک از وزارت علوم( اخذ کرده اســت و 
اســتادیاری گروه منطق، فهم و دین پژوهشکده حکمت 
و دیــن پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی در 
ســوابق علمــی وی دیده می شــود و اکنون در دانشــگاه و 
حوزه تدریس می کند.از ســوابق شغلی و اجرایی فیاضی 
نیز می توان به عضویت هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشــه اســالمی )اســتادیار(، معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس، 
معــاون اجتماعی – فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، مدیرکل انتشــارات و فناوری آموزشــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، عضویــت هیأت مدیره شــرکت افســت )چــاپ و توزیع کتب درســی 
وزارت آموزش و پرورش(، رئیس هیأت مدیره انتشــارات مدرســه )وابســته به ســازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی وزارت آمــوزش و پرورش(، مدیر مســئول مجالت رشــد وزارت آموزش و پرورش، 
مســئول جشــنواره فیلم رشــد وزارت آموزش و پرورش، دبیر علمی جشــنوار کتاب رشــد وزارت 
آموزش و پرورش، رئیس کارگروه گفتمان انقالب اسالمی آموزش و پرورش شهر تهران، معاون 
پژوهشــی مرکز مطالعات راهبردی ســازمان بســیج، عضو هیأت مدیره تبیان، ســردبیر نشــریه 
حاشــیه، مدیر عامل کانون اندیشــه جــوان، رئیس مرکز پژوهش های جوان، رئیس کانون ســپهر 

اندیشه، مشاور علمی مؤسسه صراط مبین )مبنا( و مدیر مسئول نشریه زمانه اشاره کرد.

ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت
دیروز ۱۱0 دســتگاه از ۱75 دســتگاه اتوبوس تک کابین خریداری شــده وارد ۱0 خط اتوبوســرانی 
در ۱0 منطقــه تهران شــد. خطوطی که بیشــترین گالیه شــهروندان را از نظر کمبــود اتوبوس به  
نــام خــود ثبت کرده بودنــد. اتوبوس های قدیمی ایــن ۱0 خط هم وارد ۱7 خــط دیگر پایتخت 
می شوند و با تحویل بخش دوم اتوبوس های نو تا یک ماه آینده این روند دوباره تکرار می شود. 
بــه گــزارش »ایران« قرار اســت بــا ورود این ۱75 دســتگاه، ظرفیت 50 خط اتوبــوس در تهران 
تکمیل شــود. آن طــور که ترفع مدیرعامل اتوبوســرانی اظهــار امیدواری کرده بــزودی قرار داد 
 نوســازی ناوگان اتوبوســرانی با ۵0 دســتگاه اتوبوس برقی توســط بخــش خصوصی هم نهایی 
می شود. هم اکنون قرارداد برای ورود اتوبوس های برقی به خط جمهوری – بهارستان منعقد 
شده اما به مصوبه شورا نیاز دارد. شهردار تهران در این مراسم گفت: قرار شد از ۳۶00 دستگاه 
اتوبوسی که قرار است با تهاتر نفت وارد کشور شود ۱۲00 دستگاه به تهران برسد که این عددی 
قابل اعتنا اســت،چرا که دولت بعد از ۱0 تا ۱۲ ســال که به تعهدات خود در مورد شــهرداری ها 
عمل نمی کرد، عمل کرده و طبق توافق با وزیر کشور توسعه ناوگان حمل ونقل بویژه اتوبوس 
را در دستور کار قرار داده ایم ،همچنین مقرر شد دولت نسبت به اورهال ۲000 دستگاه اتوبوس 
کمــک کنــد و بــا جمــع اتوبوس هایی که قــرار اســت وارد شــود و همچنین اتوبوس هــای فعال 

امیدواریم به اوج فعالیت ناوگان اتوبوسرانی که ۵700 دستگاه بود برگردیم.

بــا گذشــت نزدیــک بــه ۳ مــاه از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، دولت آیت اهلل ابراهیم رئیسی 
توانســت بــا واردات نزدیــک بــه ۱50 میلیــون 
دوز واکســن کرونــا و واکسیناســیون گســترده، به 
صف های طوالنی  پایان دهد و از بروز خیز پیک 
پنجــم کرونا که به تعبیر وزیر بهداشــت فاجعه 

ملی بود،  جلوگیری کند. 
عــزم رئیس جمهــوری برای تأمین واکســن 
کرونــا بــه حــدی جــدی بــود کــه بالفاصله پس 
از نشســتن بر کرســی ریاســت دولت ســیزدهم 
وزرای بهداشــت، خارجه، رئیــس هالل احمر و 
بانــک مرکزی را برای تأمین واکســن   حداکثری 
در کشــور به خــط کرد که نتیجــه آن طبق اعالم 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تزریق 
نزدیک بــه ۹5 میلیون دوز واکســن کرونا از ۱50 
میلیــون دوز واکســن وارداتی اســت که البته 55 
میلیــون دوز واکســن ذخیــره نیز بین اســتان ها 
توزیع شــده اســت. این در حالی اســت که بنا به 
گفتــه بهــرام عین اللهــی در هفتــه اول تحویــل 
وزارت  اختیــار  در  واکســنی  هیــچ  وزارتخانــه 
بهداشــت نبود و تعداد واکسیناســیون از دی ۹۹ 
تــا تیر ۱400 تنها 5 میلیون واکســن تزریق شــده 
بــود. در همین حال وزیر بهداشــت وعده داد تا 
اواخــر آبان یا اوایل آذر ماه واکسیناســیون تمام 
شود و تا پایان آبان ماه و قبل از دهه فجرامسال،  
80 درصــد دوز کامــل واکســن را تزریــق کنیــم. 
ایــن در حالــی اســت که پــس از مجــوز مصرف 
اضطــراری بــه 5 شــرکت داخلی برکــت، فخرا، 
رازی، سیناژن و پاستور قرار است برای دوز سوم 
از واکســن های تولیــد داخل اســتفاده شــود هم 
اینک حدود ۱۳ میلیون دوز واکسن تولید داخل 
تحویل وزارت بهداشــت داده شده و ۱۲ میلیون 
هم از واکســن های نــام برده شــده جدید آماده 
تحویل داریم. طبق اعالم وزیر بهداشــت، ایران 
رکــورددار میــزان واکسیناســیون در روز اســت و 
حدود یک میلیون و ۶۵0 هزار دوز در روز تزریق 

می شــود با این وجود؛ نگرانی ها به دلیل شروع 
موج ششم کرونا در کشورهای همسایه افزایش 
یافتــه و مراکز درمان کشــور در آماده باش کامل 

هستند.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
روز گذشــته در نخســتین نشســت خبــری خــود 
بــا اصحاب رســانه از صرف ارز زیــاد برای خرید 
واکســن خبر داد. عین اللهی در پاســخ به سؤال 
»ایــران« دربــاره ابهامــات تعییــن تکلیف یک 
میلیــارد یورو کــه قرار بــود طبق دســتور رهبری 
برای مقابله با کرونا در اختیار وزارت بهداشــت 
قرار گیــرد، گفت: با مقدار زیاد واکســنی که وارد 
کردیم میزان زیاد ارزمان رفته اســت از گذشــته 
خبر نــدارم اما در حال حاضــر ۱00 میلیون دالر 

پول ارزی بیشتر نداریم. 
وزیــر بهداشــت در پاســخ بــه ســؤال دیگــر 
»ایران« مبنی بر بحث حــذف ارز 4۲00 تومانی 
دارو بــه دلیــل قاچــاق معکــوس دارو از کشــور 
عنــوان کرد: در ارتباط با اجرای ارز ۴۲00 تومانی 
بــه دلیــل وضعیــت اقتصادی مــردم چــاره ای 
نداریم همین ارز را نگه داریم و اگر االن آن را لغو 
کنیم از فردای آن روز، دارو گران می شود و فشار 
مضاعفی به مردم و بیماران وارد می شود. گاهی 
فکر منطقی داریم ولی در عمل نمی توانیم آن 
را اجرایی کنیم. الزم اســت برای آن کار شــود تا 
در آینــده روی آن فعالیــت کنیــم؛ االن ایــن کار 
امکان پذیر نیســت و بخصوص برای کسانی که 
بیماری مزمن دارند فشار زیادی خواهد داشت. 
ایــن موضوع برای کســی که به طــور مزمن دارو 
مصرف می کند سنگین و فالکت بار است و باید 
تمام زندگی اش را بفروشد که بتواند دارو بخرد. 
در این شرایط االن نمی توانیم این ارز را برداریم 
و باید شــرایط را حفظ کنیم مگــر اینکه منابع از 
ســوی بیمه ها و... تأمین شــود تا به مردم فشــار 
نیاید. ارز دارو درســت مثل قضیه بنزین است و 
همان طور که نمی توان بنزین را آزاد کرد حذف 

ارز دارو نیز امکانپذیر نیست.
وی افــزود: ارز دارو، بیت المــال اســت و هــر 

خالفی در آنجا خط قرمز ماست. در چند هفته 
آینــده افرادی کــه ارز دولتی گرفتــه و به صورت 
معرفــی  مــردم  بــه  قطعــاً  کرده انــد،  کار  آزاد 
می شــوند. در چند هفته آینــده خواهید دید که 
افرادی کــه ارز دولتی گرفته و به صورت آزاد کار 
کردند، قطعاً به مردم معرفی می شــوند. ارزی 
کــه به دارو داده می شــود را به عنوان بیت المال 
دانســته و حق مــردم می دانیم و هــر خالفی در 

آنجا خط قرمز ماست.
ë  اجرای قرنطینه هوشمند بر عهده وزارت کشور

است
زیــر  دربــاره  همچنیــن  بهداشــت  وزیــر 
ساخت های الزم برای اجرای قرنطینه هوشمند 
در کشــور و چگونگــی نظــارت و کنتــرل افــراد 
واکســن نزده نیز به »ایران« گفت: وزارت کشــور 
مجری مدیریت هوشــمند کرونا و طرح شــهید 
سلیمانی است و ستادی برای این کار پیش بینی 
شــده اســت. االن همه جای دنیا به این ســمت 
می رونــد کــه خیلــی مــردم را محــدود نکننــد و 
تصمیماتی را که پیشــتر برای ممنوعیت ســفر، 
ظرفیــت ۶0 درصــد پروازها، تعطیلــی مدارس 
و...  گرفتنــد  االن بــا ایــن ســامانه هوشــمند بــر 
می دارنــد و می گوینــد مدارس باز می شــوند به 
شــرط اینکه واکسیناســیون انجام شود یا سفرها 

شکل می گیرد به شرط انجام واکسیناسیون.
وی همچنیــن درپاســخ بــه ســؤالی دربــاره 
بازگشایی مدارس، مشــاغل و دانشگاه ها و نظر 
تخصصی وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: 
بازگشــایی در اولین زمان ممکن از نظر علمی، 
هر زمان میســر باشــد بایــد انجام شــود. درباره 
بازگشــایی، ستاد کرونا بر اساس اطالعاتی که به 

آنجا ارائه می شود، تصمیم می گیرد.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بســتری هر 
بیمار کرونا حدود 40 میلیون تومان هزینه دارد 
در عیــن حال عنــوان کــرد: درآمــد اختصاصی 
بیمارســتان ها حــدود 40 درصــد کاهــش یافته 
اســت. همچنیــن در بحــث هزینه هــای درمان 
قرار بــود پرداخت از جیب  مــردم به ۲۵ درصد 

برســد. حداکثــر کاری که انجام شــد، این بود که 
در برهــه ای بــه ۳۲ درصد رســیدیم، امــا اکنون 
نزدیــک ۴۵ درصــد پرداخــت از جیــب داریم و 
حدود ۲0 درصد از هدفمان دور هســتیم که این 

به مردم فشار وارد می کند.
وزیــر بهداشــت در پاســخ بــه ســؤالی درباره 
واکسن اسپوتنیک وی نیز بیان کرد: اسپوتنیک با 
ما ۶0 میلیون دوز قرارداد داشت ولی متأسفانه 
فقــط دو میلیــون تحویــل داد. فعــاًل واکســن ها 
کفایــت می کند و اســپوتنیک هم ســابقه خوبی 
نداشــته و بــه تعهداتــش عمــل نکــرده اســت. 
درمورد خط تولید داخلی اســپوتنیک هم فعاًل 

خیلی به قول ها عمل نشده است.
ë  ماجرای نامه افزایش 21 برابری حقوق اعضای

هیأت علمی علوم پزشکی
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت گفــت: 
به منظور بهبود وضعیت معیشــتی دســتیاران 
پزشــکی دو مســیر پرداخــت کارانه هــا از منابــع 
دانشگاه های علوم پزشکی و تغییر حق الزحمه 

به حقوق در دستور کار وزارت بهداشت است.
ابوالفضــل باقری فرد در ادامه این نشســت 
خبــری دربــاره نامــه وزیر بهداشــت بــه معاون 
حقــوق  دربــاره  جمهــوری  رئیــس  اقتصــادی 
اعضــای هیأت علمــی علوم پزشــکی گفت: در 
قانون بودجه ســال ۱۴00 در بنــد الف تبصره ۱۲ 
آمده اســت کــه حقوق اعضای هیــأت علمی از 
حداقــل ۲۱ برابر به حداقل ۱۵ برابر کاهش یابد 

که وزیر بهداشــت خواســته اســت ایــن موضوع 
به همــان حداقــل ۲۱ برابــر برگــردد. در فضای 
مجازی و رســانه ها عنوان شده اســت که این به 
معنایی این است که مبلغ دریافتی از ۴0 میلیون 
به 80 میلیون می رســد که این موضوع صحت 
ندارد. وی گفت: در مجموع ۲0 هزار و ۵00 عضو 
هیــأت علمــی در دانشــگاه های علوم پزشــکی 
داریــم کــه از ایــن تعداد تنهــا ۲ هــزار و 800 نفر 
استاد تمام هســتند که اگر این مبلغ هم اعمال 
شــود بازهــم هیچ کس بــاالی ۴0 میلیون تومان 
حقــوق نمی گیــرد ضمــن اینکــه این اســتادان 
شــامل افــرادی هســتند کــه پایــه ۲0 دارنــد و در 
اواخر خدمت خود به سر می برند و این جنجال 

و هجمه ای که ایجاد شده است درست نیست.
باقری فــرد درباره افزایش ظرفیت پزشــکی 
نیز افزود: افزایش ظرفیت رشــته پزشکی حتماً 
باید با برنامه ریزی و هوشــمندانه باشد و در غیر 
این صــورت کیفیــت درمــان و آموزش شــدیداً 
دچار مخاطره می شود. ما به کمبود دسترسی به 
پزشک اذعان داریم و دلیل آن هم نبود سیستم 
ارجاع به طور کامل است که نیاز به لزوم اصالح 
فراینــد پرداخت و اصالح درآمد پزشــکان دارد. 
سیاست وزارت بهداشت عاقالنه و با استفاده از 
خرد جمعی است. نمی توانیم تعدادی روپوش 
ســفید بدون کیفیت بیرون دهیم. هم اکنون ۵0 
هزار دانشجوی پزشکی در حال آموزش هستند 

که به تدریج به سیستم اضافه می شوند.

وزیر بهداشت در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه:

ـار150 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است
ــــ

خب
ا

بازگشت رنگ آبی به سواحل هرمزگان با کاهش 5۰ درصدی آلودگی های ساحلی
دســتگاه قضایی به کمک محیط  زیست آمد
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فریبا خان احمدی
خبرنگار



دنبال جنجال نبودم
مصطفی رزاق کریمی به »ایران« از »با نو قدس ایران« گفت

ë  رفتارشناســی و خصایل خانم خدیجه ثقفی این گونه روایت می شــود که
دارای کاریزمای قوی، شخصیت محکم و بااراده بود. این انگاره های مثبت 
قبل از تصمیم به ساخت اثر در ذهن شما بود یا در مرحله تحقیق و پژوهش 

شکل گرفت؟
شــالوده کاری مــن بر این باور اســتوار اســت که من مستندســاز هرگز نباید 
دروغ بگویــم و تحریف نکنم. مبنای کار من بر تحقیق اســت. فکر ســناریو 
را هم نمی کنم و تأکیدم بر پژوهش اســت؛ تحقیقی بدون احساســات و بر 
مبنای جســت وجوی واقعیت. مســتند »بانو قدس ایــران« نیاز به تحقیق 
اساســی داشــت و این مرحلــه حدود یک ســال و نیم طول کشــید. یک بار 
هــم تحقیقــات را کامــل کردیم؛ اما بــه نظرم رســید که باید از اول شــروع 
کنیم، چرا که فیلم مربوط به شــخص من نیســت و مربوط به همسر امام 
اســت و بخش کارگردانی در مرحله بعد قرار داشــت. باید مسیر را مرحله 
به مرحله درســت می رفتیــم، مطالعه، تحقیق، ســناریو و ... همه با دقت 
انجام می شد. بعد از تأیید همه جانبه بیت امام ساخت فیلم شروع شد.

ë  بعــد از تأییــد مرحله همه می دانســتند قرار اســت چــه بگوینــد و در واقع
مســیر مشــخص بود؟ هیچ کدی نمی دادید که قرار اســت چنین ترسیمی از 

شخصیت ایشان داشته باشیم؟
تأکیــد می کنــم تحقیــق بایــد آنقــدر کامــل باشــد و مطالعه کرده باشــیم 
کــه مســیر مشــخص باشــد. پــس از ایــن مرحله بــرای مــن محرز بــود که 
منســوبین درجه یــک و نزدیک ترین  افراد خانواده، آنچــه را از رفتار خانم 
دیده انــد، بیــان کنند. اولیــن بار بود کــه در بیت امام باز می شــد و دوربین 
یک مستندســاز وارد حریم آن می شــد. آنقدر شناخت کافی داشتیم که با 
درصدی خطا می دانستیم که چه کسی کجا و در کدام بخش خانه بنشیند 
و حــرف بزند. بــا حضور در آن اتاق بخشــی از خاطره ها برای آن شــخص 
روشن می شد. خیلی ها از جمله دخترشان بعد از مدت ها وارد ساختمان 
شــده بودند اما من تأکید داشتم که اول گفت وگو هایمان را انجام بدهیم، 
بعد خانه و یادگاری ها را ببینند. من مصاحبه گر نیســتم، درد دل می کنم. 
بــه دنبال ســؤال جنجال بر انگیزی نبودم، در هیچ کــدام از کارهایم نبودم، 
بــه دنبــال زندگی هســتم. مبنای یک فیلــم، مخصوصًا فیلم مســتند باید 
زندگی بخــش باشــد؛ بنابراین هر آنچه بیان شــد، خودجوش بــود؛ به این 

معنا که آنچه در دل بود بیان شد، تزریقی نبود.
ë  همــان طور که اشــاره کردید، این مســتند برای اولین بار بــه اندرونی بیت

رفتــه، جایــی که نهانخانــه یک شــخصیت بزرگ اســت. اول اینکــه چطور 
مورد اعتماد قرار گرفتید و این اعتماد را از خانواده ایشــان جلب کردید و در 

نهایت چگونه بین حفظ حریم و عدم سانسور تعادل ایجاد کردید؟
برای پاسخ به این سؤال باز هم باید به مرحله پژوهش برگردم چون تمام 
فیلم های من بر همین مبناســت. ما به ســادگی داخل بیت امام نشدیم، 
کلی زمان برد تا به شــخصیت ها نزدیک شــویم و صحبت کنیم. پرسیدند 
قصد شما چیست؟ گفتم اندرونی و صحبت با منسوبین درجه یک. مثال 
آوردم. گفتــم وقتــی پدر یا مادری داخل اتاق عمل اســت و ســؤال مهمی 
پیش می آید پزشــک سراغ منســوبین درجه یک می رود و از آنها می پرسد 
که می توانم ادامه عمل را انجام بدهم؟ 5، 6 نفر بیرون اتاق عمل هستند 
و یــک نفر به صورت ســمبلیک می گوید اجــازه بدهید از خانواده بپرســم 
و بعد پاســخ می دهــد که بله، عمل را انجام بدهید. منســوبین درجه یک 
خیلــی مهم بودنــد. به آنها اطمینــان دادم که به دنبال جنجال نیســتم و 
قرار نیســت سیاســیون حرف بزنند. آدم هایی که در بطن زندگی هســتند، 
صحبــت می کنند. من بــه دنبال زندگی بودم چون ابعاد سیاســی امام در 
تمــام دنیــا فراگیر اســت. پس از پیشــنهاد ســاخت این کار از ســوی عروج 
فیلــم، وقتــی چند کتاب درباره شــان خواندم، دیدم کــه حرف های تازه ای 
دربــاره شــخصیت ایــن زن بســیار محترم وجــود دارد و اعالم کــردم برای 
تحقیق حاضر هســتم. اول قــرارداد فیلم نمی بندم بلکــه قرارداد تحقیق 
می بنــدم. اگر به نتیجه رســید، می روم  مرحله بعــدی. تیم تحقیق خیلی 
تــالش کــرد. بــرای مصاحبه کــه رفتیــم، خانــواده احســاس می کردند که 
راحــت هســتند و بازیچه نیســتند. برخی اوقــات، بعضی از مستندســاز ها، 
برای رســیدن به اهداف خود، در مقابل دوربین انســان ها را ابزار می کنند. 
نه فقط برای این مستند بلکه برای هر فیلمی شدیداً با این رفتار، مخالف 
هســتم. هیچ وقت در مستند هایم انسان ها ابزار نشدند. انسان شخصیت 
دارد و تــا جایــی کــه دوســت دارد، می تواند نظــر بدهد و حرفــش را بزند. 
مستندساز هم باید اراده و صبر داشته باشد. اراده من برای این کار خیلی 
جدی بود و می دانستم که صبر بسیار هم می طلبد. ساخت این کار 3 سال 
و نیم طول کشــید، نه ادعایی داشــتم و نه ناراحت می شدم،  منتظر بودم. 
قبول کرده بودم که در این فیلم منسوبین درجه یک حضور دارند و فیلم 
مال آن هاســت نه من. دوست داشــتم بازنگری بر زندگی مشترک امام با 
خانم داشــته باشــم. خانمی که اســتقالل خودش را داشــت. در کتابخانه 
ایشان کتاب های متعددی دیدم که به ذهنم نمی رسید. از صادق هدایت 
گرفته تا جالل آل احمد و نویســنده های فرانســوی. ایشان ادبیات فاخری 
داشــت، برای نوشتن وقت می گذاشــت. یک بار چرک نویس می کرد، یک 
بــار پاک نویس و بعــد هم آن پاک نویــس را ویرایش می کــرد. حاج احمد 
آقــا هم برای ویرایش کمکــش می کرد. در صندوقی که متعلق به ایشــان 
اســت، انباری از کتاب و  یافته ها و نوشته هایشــان قرار دارد. با این شناخت 
واقعاً نســبت به ســاخت مســتندی درباره شان عالقه مند شــدم. هنوز هم 
عالقه منــدم بــرای ایــن بیــت و خانواده کار کنــم. آقا مصطفی شــخصیت 
بســیار بزرگی اســت. مــا خیلی کم به ایــن موضوع ها پرداخته ایــم یا اینکه 
آن را سفارشــی دیده ایــم. من هیچ وقت به صرف ســفارش کار نمی کنم. 
اگــر هــم قبول کردم، در نهایت دغدغه خــودم را اعالم کردم. دغدغه من 

قصه ای است که زندگی در آن جاری باشد.
ë  مشــخص است که تحت تأثیر شــخصیت مرحوم مصطفی خمینی قرار

گرفته اید. البته اشــاراتی که در مســتند هم می شــود بــرای مخاطب جالب 
اســت از جمله جایی که روحانیون نجف از مدرسه رفتن دختر آقامصطفی 
خمینی گالیه دارند و ایشان با تمام ارادت و حمایت هایی که نسبت به پدر و 
مادرش دارد، می گوید من اسمم مصطفی است و شما روح اهلل. ما دوتاییم. 
خیلی جاها می شــنویم که آقا مصطفی برای خانم همه چیز بود، عالقه اش 
قابل وصف نیســت و... یــا حتی اینکه مــرگ او ســنگین ترین حادثه زندگی 
خانم بوده اســت و بعــد از فوت امام و احمدآقا آن شــکنندگی را ندارد. این  

پرداخت ها به خاطر تأثیری است که خودتان از شخصیت ایشان گرفتید؟
من در زمان تحقیق با این موضوع مواجه شــدم. عموماً قبل از مصاحبه، 
موشــکافی نمی کنــم، فقــط نمونه بــرداری و شــناخت کلی اســت. ترجیح 
می دهــم بقیه چیزها جلــو دوربین اتفاق بیفتد چون بــرای من هم تازگی 
دارد. در مورد آقامصطفی هم اصاًل نمی دانســتم که همســرش کجاست. 
حتــی یک عکس هم نداشــتند. ماه ها طول کشــید تــا از خانم )معصومه( 
حائــری خواهش کردیــم که جلو دوربیــن بیاید. آمدن بــه محل مصاحبه 
هــم برایشــان ســخت بود. اتفاقــًا همــان اول کار هم گفت که چــرا  باید به 
شــما اعتمــاد کنم؟ گفتم ظاهــراً اغلب به من اعتماد می کنند و شــما هم 
یکی از آن ها هســتید. خندید و گفت که شــروع کنید، دوست دارم صحبت 
کنم.  هر حرفی که راجع به آقامصطفی مطرح می کند، حرف دلش است. 
مــن کســی را بــه زور وادار نمی کنم. وظیفه من این اســت کــه برای بخش 
کارگردانــی و فیلمبــرداری نظــم بدهم و در حین ســاخت انتهــای فیلم و 
اینکه بیننده چگونه با آن ارتباط برقرار می کند را ببینم؛ اینکه جلو دوربین 
چــه اتفاقاتــی خواهــد افتاد را مــن تعیین نمی کنــم. فیلم مســتند زندگی 
را مــرور می کنــد و بایــد زندگــی در آن جریان داشــته باشــد، در آن صورت 

بیننده اش نسبت به آن وفادار خواهد بود.
ë  اضافه شدن بخش هایی مثل گفت وگو با خانم فاطمه طباطبایی و دختر

کوچک امام که در نســخه جشنواره ســینما حقیقت نبود احیاناً برای ایجاد 

»بانو قدس ایران« که در یازدهمین جشــنواره بین المللی »ســینماحقیقت« از آن رونمایی شــد طی مسیری پرفراز و نشــیب به اکران آنالین در سامانه 
»هاشور« رسیده است. مصطفی رزاق کریمی در این مستند روایتی دست اول از زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام راحل، تصویر کرده است. بانویی 
که با وجود تجربه های مرفه کودکی، 60 ســال زندگی پرتالطم را در کنار رهبر فقید انقالب تجربه می کند. این مســتند ضمن وفاداری به مهمترین فرازهای 
تاریخ  جمهوری اسالمی، تالش می کند به ورطه سیاست نیفتد و قصه  را از منظری زنانه و مادرانه روایت کند. با مصطفی رزاق کریمی در باره این مستند 

که تندیس بهترین فیلم جشنواره »سینماحقیقت« و منتخب سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را دارد، به گفت وگو نشسته ایم.

نرگس عاشوری
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تعــادل نبود؟ اینکه خیلی به حاج آقا مصطفــی نپردازیم و بخش های دیگر را 
هم ببینیم؟

نــه. این بخش هــا در زمان تحقیق مشــخص بود. قرار بود همــه آن ها از هر 
جای ایران که هستند برای گفت وگو به اندرونی بیت بیایند. سخت هم بود. 
باالخره ســنی از برخی شان گذشته است. خانم دکتر طباطبایی هم مشغله 
زیــادی داشــت. ایشــان و خانم دکتر زهــرا مصطفوی به زمــان فیلمبرداری 
نرســیدند اما ما باید فیلم را به جشنواره ســینما حقیقت می رساندیم. ایام 
جشــنواره روی ســن هــم گفتم کــه این فیلم ناقص اســت چون ایــن دو نفر 
نیستند. سه ماه بعد از جشنواره سینما حقیقت این دو بزرگوار جلو دوربین 
آمدنــد. بــرای فیلمبرداری همیــن بخش ها، خانم دکتر طباطبایی ســاعت 
11ونیم شــب به اندرونی بیت رسید. گروه فیلمبرداری از ظهر منتظر بودند 
اما مشغله های خانم طباطبایی زیاد بود؛  تدریس و پژوهشکده و... هر چند 
گفت وگو با ایشــان کوتاه بود اما بســیار کلیدی بود. دربــاره خانم مصطفوی 
هم در تحقیق پی برده بودم که خیلی به امام نزدیک بود، به همین خاطر 
دوست داشتم ایشان حتماً باشد. واقعاً چنین چیزی بر من تحمیل نشد که 
از چه کســی مصاحبه بگیریم یا نگیریم. حاج حســن آقا خمینی هم از یک 
جایی پشتیبان فیلم بود. مرحله به مرحله و قدم به قدم ایشان را در جریان 
می گذاشــتم، می گفتــم مطالعه کنیــد اگر جایی الزم اســت، بحث کنیم، نه 
اینکــه بــه مــن بگویید چــه چیــزی گفته شــود چه چیــزی نه. همــکاری اش 

فوق العاده بود.
ë  بازخــوردی کــه از نســل جــوان می گیرید و شناخت شــان نســبت بــه این

خانواده چطور اســت؟ فکر می کنید کدام بخش بیشــتر برایشان جذاب بوده 
است؟

برای نسل جوان امروز اگر از آقا مصطفی یا حاج احمدآقا خمینی بگوییم، 
نمی شناســد. دارند تبدیل به تاریخ می شــوند. این مســتند برای نسل جوان 
نگاهی تازه بود. برایم عجیب اســت که بارها در همین ایام جشنواره از آنها 

شنیدم که فکر می کردند اسم همسر امام بتول است. برای اغلب آنها خیلی 
جذاب بود که چنان زن مقتدری چطور بیش از 60 ســال با همســر سیاســی 
و عارف خود زندگی کرده، با ثبات شــخصیتی رشــد کرده، زبان فرانســه بلد 
بوده و زبان عربی را هم تکمیل کرده است. برای مخاطب قدرت و استقالل 
ایــن زن فوق العــاده جذاب بــود، مخصوصاً برای جوان هــا و بویژه خانم ها. 
خیلی هــا همســر رهبر فقید انقــالب را اصاًل نمی شــناختند. در این فیلم، او 
خــودش را معرفــی می کند و بــا آن اعتماد به نفس خــاص می گوید که من 
کی هستم. هر آنچه هست، همان است. کلیشه ای هم ندارد. امام به ایشان 
خیلی احترام می گذاشــتند. زن و شــوهری که عاشــق و معشــوق بودند؛ اما 
خانم می دانســت که همسرش در مســأله سیاست مسیر خودش را می رود 
و تصمیــم هم با خود اوســت. او صادق ترین همراه یــک مرد انقالبی بود و 
مدیریت تمام خانه با خودش بود. دختر های باســوادی تربیت کرده است. 
با کتاب های حجیمی که در کتابخانه اش بود، دختر ها همیشه منتظر بودند 

تا ببینند مادر چه کتاب جدیدی معرفی می کند.
ë  چرا از این دســت عالقه مندی ها و  وجهه فرهنگی ایشــان نشانی در مستند

نیست؟ آن طور که مشخص است ایشــان ادبیات فاخری داشت اما حتی از 
دستنوشته هایی که گویا به درخواســت حاج احمد آقا خمینی بوده هم کمتر 

استفاده شده است.
ببینیــد در فیلــم حتی شــش عکس بیشــتر از خانم نداریم. بــرای پرداختن 
بــه همــه چیز وقت نبــود. خیلی چیز ها وجــود دارد که می تــوان در باره آنها 
مفصــل گفت. در تحقیقات مان تمام این ها وجود دارد و شــاید روزی چاپ 
شــود؛ امــا در ســاختار  فیلــم همراه بــا موضوع پیــش رفتیم و فشــاری وارد 
نکردیم که این قســمت بیشــتر باشد و آن قســمت کمتر. برای پرداختن به 
همــه این ها در قالب یک مســتند وقت نبود. »بانو قــدس ایران« یک تلنگر 
اســت. می توان فیلم های بیشــتری درباره ایشان ســاخت. متأسفانه درباره 
شــخصیت ها، چون شــخصیت هســتند فیلم ها اصواًل کلیشــه ای می شوند. 

گم می شــوند. در این فیلم من دچار شــیفتگی نبودم، دچــار این بودم که 
شــخصیت را بشناســم. دنبال کلیشــه  نبــودم، دنبال فراز و نشــیب  زندگی 
بودم. اینکه همذات پنداری ایجاد شــود، مخاطب بگوید می توانســت این 
اتفاق برای من هم بیفتد. دیگری بگوید من هم دوســت داشــتم خانمی 
این چنین باشــم. یکی بگوید من هم این طوری هستم. این کلیشه نیست 
ولی یک الگوی خوب است بخصوص به عنوان یک زن روحانی که اغلب 

این طور دیده نشده اند.
ë  جالــب اینکــه از فیلــم شــباهت هایی بیــن خانم ثقفــی و خانــم حائری

دریافــت می کنیم. هــر دو مصرانه می گوینــد از ازدواج با آخونــد یا به تعبیر 
خودشان مال پرهیز داشتند و...

کامــاًل همین طور اســت. خانم حائــری خیلی جلوی دوربیــن راحت بود. 
خودش بود. من جلوی دوربین هول می شــوم؛ اما پشــت دوربین حواسم 
هســت کــه انســان را ببینم، دنبــال جنجال و جوایز نباشــم، دنبــال ارتباط 
باشــم. گاهــی احســاس می کنید فرد جلــوی دوربین راحت نیســت، فیلم 
هــم در آمده، خوش به حال کارگردان اما حواســش نبوده که به قول یکی 
از مستند ســاز های بزرگ آلمانی در آثار مســتند انسان ها »حضور« دارند، 
مجری نیســتند. در ســینما می توانند اجرا کنند اما در مستند حضور دارند. 
مــا تحقیــق کتابخانــه ای مفصل داشــتیم و تحقیــق میدانی هــم. وقتی با 
آدم ها آشنا می شوید، دیگر به عنوان یک کارگردان قدم پیش نمی گذارید 
بــه عنــوان یک دلســوز زندگــی، وارد کار می شــوید و نمی خواهیــد جنجال 
درســت کنید. تمام فیلم های من درباره موســی کالنتری، اصغر قندچی، 
عالمه جعفــری و... همین طور بود. پســر عالمه جعفــری، علیرضا، گفت 
کــه پدر مــن همین بود. رســیدن به این شــاخصه هم تنها بــه اراده و صبر 

برمی گردد.
ë  همان طور که گفتیــد، فقط چند عکس و یک پالن چنــد ثانیه ای از صدای

خانم خدیجــه ثقفی را می شــنویم. به لحاظ آرشــیوی منابعی در دســترس 
نبــود، یعنــی کســی در ایــن ســال ها از ایشــان فیلــم نگرفتــه و نخواســته که 

خاطراتش جلوی دوربین ثبت شود؟
همــه چیز هــای موجود را که البته محدود بود در اختیار ما گذاشــت. حتماً 
فیلم های شخصی دارد؛ ولی فیلم خانوادگی شان است و نباید حریم شان 
را شکســت. البــد در خانواده عکــس یادگاری گرفته اند  امــا من هیچ وقت 
به دنبال چنین چیز هایی نیســتم. ما در کشــوری هستیم که تاریخ مذهب 
یکتا پرســتی داریــم، از قبل از اســالم؛ در نتیجــه خانواده ها راضی نیســتند 
کــه عکس هــای خصوصی شــان را نشــان دهنــد. عکس هایــی بــود کــه در 
اختیار گروه گذاشــتند؛ ولی فیلــم زیاد نبود. خانم دکتــر طباطبایی از امام 
و همسرشــان فیلم هایی گرفته بود که در مســتند اســتفاده کردیم. ایشــان 
درس فلســفه را نــزد امــام یاد گرفــت و می توانســت با خانــواده راحت تر 
باشــد، بویژه در فیلم گرفتن چون کسی با امام شوخی نداشت که بخواهد 
فیلــم بگیــرد. فیلم هایی که گرفته بــود، به تیم تولیــد داد و ما هم از آن ها 
اســتفاده کردیم. یکی اش همان بخشی است که خانم بعد از رحلت امام 
در اتاق امام نشســته  اســت. 10 ثانیه هم بیشــتر نیســت و آخر فیلم دیده 
می شــود؛ ولــی همین ها بــود و من هم معتــرض نبودم. فیلــم و عکس از 
زندگی شــخصی آدم هــا گرفتن، به عمــوم ربطی ندارد، به مــِن کارگردان 
هــم ربــط ندارد، همــان گونه که مــن هــم الزم نمی بینم عکــس بچه ام و 

خانواده ام را به همه نشان دهم.
ë  نــگاه و ســلیقه ای که خانواده نســبت بــه کار داشــتند چطور بــود؟ چقدر

کارشناسانه بود؟ نظراتی که داشتند به معیارهای سینمایی نزدیک بود؟
بله. نظرات حاج حسن آقا خیلی. من  یافته های خودم را می گویم. ایشان 
فرد بســیار تیزهوشی اســت. موضوعات اجتماعی و سینما را خیلی خوب 
و از ریشــه می شناســد. این طور بگویم که تحلیلگر خوبی اســت بخصوص 
برای ســینمای مســتند. چند باری به قم رفتــم و در کتابخانه اش صحبت 
کردیم، اصاًل فکرش را نمی کردم که این طور باشد. ارتباط خوبی با ایشان 
داشــتم، ولی اآلن فکر نمی کنم دوســت داشــته باشــد حتی یــک بار دیگر 
مــن را ببینــد. آنقــدر که هی ســراغش  رفتم و ســؤال پرســیدم. خانم زهرا 
مصطفــوی کــه فیلم را دید، نکات بســیار ظریفی گفــت. کتابی هم به من 

هدیه داد؛ ولی می دانم که همه شان را خیلی خسته کردم.
ë  یکــی از تکان دهنده ترین اتفاق هــای زندگی خانم ثقفــی، لحظه مرگ آقا

مصطفی و حاج احمد آقاست اما در عین حال یک تفاوت عمده در واکنش 
ایشــان نســبت به این دو اتفاق می بینیم. بار اول حس مادرانه ای اســت که 
برای همه باورپذیر اســت امــا در زمان مرگ احمد آقا انــگار نگاه و باورش با 

همسرش یکی شده است.
شــما اولین نفر هستید که این نکته مهم را دیده اید و خوشحالم که به این 
نکته اشــاره کردید. دقیقاً همین اســت. این زوج واقعاً همدیگر را دوســت 
داشــتند. امام هم می گفت وقتی کســی را دوســت دارید، به او بگویید. این 
یک فیلم عاشــقانه اســت؛ ولــی از یک جایــی، مخصوصــاً از نجف و فوت 
آقــا مصطفــی اتفاق های تــازه ای شــکل می گیــرد. خانم دکتــر طباطبایی 
کتــاب زیبایــی دارد و آنجا نوشــته کــه در روز فوت آقا مصطفــی خانم چه 
عکس العمل هایی داشته است. از یک دوره ای به بعد اما انگار روح خانم 
با امام یکی شده است. وقتی آقای هاشمی رفسنجانی وارد حیاط می شود 
و جســم بی جان احمدآقا را جلوی پنجره می بیند، گریه می کند اما خانم 
می گوید: این گریه ها دیگر بس است. خدا امانتی را به ما داد و از ما گرفت. 
این حرف، حرف امام بود. خانم، حاج احمد آقا را خیلی دوســت داشت. 
احمد آقا تمام وقت به او ســر می زد؛ به کار های خانم می رســید همیشــه 
هم پای پله ها می گفت: مادر کاری ندارید؟ در فیلم هم به آن اشاره شده 
است؛ اما با وجود این همه عالقه مندی به این فرزند واکنش اش به مرگ 
او متفاوت می شود. از یک جایی دیگر روح شان با امام یکی شده بود. بعد 
از فــوت امــام هــم خانه را دســت نخورده باقی گذاشــت. هیــچ چیز به آن 
اضافــه نکرد. خیلی لطف داشــتند و به من اعتمــاد کردند و گنجه، کمد ها 
و همــه چیــز را نشــانم دادنــد. هیچ چیز به خانه اضافه نشــده اســت. یک 
نکته خیلی مهم که برایم جالب بود اینکه دختر ها ازدواج کردند و ممکن 
اســت زندگی شــان از نظر مالی متفاوت باشــد؛ ولی این پدر و دو پسر هیچ 
چیز از مال دنیا نداشــتند. خیلی غریب و تکان دهنده اســت. اگر قرار باشد 
فیلم بعدی را بســازم، خیلی حرف ها برای گفتن داریم. شب هفتم امام، 
پســرش احمدآقــا نمی دانســت چگونه پول تهیــه کند. تمام دنیــا برای او 
عزاداری می کردند؛ ولی پســرش نمی دانست پول مراسم داخل خانه اش 
را چگونه تهیه کند. این پدر و دو پســر از این دنیا هیچ نداشــتند. این حرف 
من احساســی نیســت. با تحقیقات می گویم. تمام داشته آقا مصطفی در 
نهایــت یک خانــه 45 متــری در محله معمولــی نجف بود. داســتان های 
عجیــب و غریبــی وجــود دارد کــه در جریــان تحقیــق، یک جاهایــی من را 
می گرفــت. می گفتــم چطور می شــود؟ می توانی همه چیز داشــته باشــی، 

ولی هیچ چیز نداری!
ë  مستند با جای خالی حاج احمد آقا خمینی شروع می شود و با جای خالی

آقا مصطفی خمینی و صحبت های همســرش خانم حائری تمام می شود.  
چطور به این انتخاب رسیدید؟

حــاج احمد آقا یک ســمبل اســت. چون به امام خیلــی نزدیک بود و بعد 
از رحلــت پــدر همیشــه در آن خانــه بــود. نریشــن می گویــد آن هــا رفتند. 
همــه رفتنــد. هیچ کس نمانده اســت. فقــط آن فرش مانده اســت. از قم 
به نجف، از نجف به ایران؛ با این فرش هم نشــین و هم ســفره شــدیم. بر 
ایــن  اســاس نشــان دادن حاج احمد آقــا در آغاز فیلم طبیعی اســت. آقا 
مصطفــی خیلــی برای خانــم عزیز بود و حســن آقا هم می گویــد که فوت 
پــدر بزرگ و فــوت حاج احمد آقا، هیچ کدام به انــدازه فوت آقا مصطفی 
 شکننده نبود. بر همین مبنا آخر فیلم به یاد مصطفایی است که کسی او را 

نمی شناسد.

برای گوینده فیلم، صدای حدود 60 گوینده را شنیدیم 
و خانم واعظ  پور انتخاب شدند. از حضورش خیلی 

خوشحالم، مستند برایش جذاب بود و وقت گذاشت. 
متن ها را بارها خوانده بود اما باز هم دائم سؤال می کرد 

و از هر برداشت که راضی نبود، می گفت باز هم تکرار 
کنیم. کار تدوینگر )محمد پورفر( آورده خوبی داشت. 

روی موسیقی فیلم خیلی کار شد. دو آهنگساز )صبا 
ندایی، آرمین خیردان( کار کردند. 82 دقیقه با تم های 

مختلف موسیقی ساختند. در بخش های مربوط به 
ایران از تار استفاده شد و در بخش های عراق از عود. 

در جایی هم عود و تار با هم یکی می شود. صبا ندایی 
می گفت: من یک جاهایی گریه ام می گیرد. نمی توانم، 

می خواهم موسیقی را مرور کنم. گفتم: نگران نباش. 
وقتی تیتراژ آمد، بغضت را نشان بده. برای تیتراژ آخر 

فیلم این دو تا آهنگساز واقعاً زحمت کشیدند. روی 
همین بخش بعد از مرگ آقا مصطفی که گوینده به نقل 

از خانم می گوید خانه من عصر ها چیز دیگری شده بود، 
آهنگساز ها خیلی کار کردند. از تمام افراد خود بیت 

گرفته تا همه عوامل؛ فیلمبردار، آهنگساز، گروه تحقیق، 
همه همراه بودند و برای مستندی که سه و نیم سال طول 

کشید، وقت گذاشتند. من خیلی پیگیر بودم و همه را 
خسته کردم. خود حاج حسن آقا هم دیگر از من خسته 

شده بود. دیگر کسی دوست نداشت من را ببیند و 
صدایم را بشنود )با خنده(.

رهبر فقید انقالب اسالمی در کنار بانو خدیجه ثقفی

مهر
س: 

عک



با انگشتانم می بینم
با چشمانم نقاشی می کنم

با لب هایم گوش...
و گوش هایم مرثیه می خوانند!

با خدا
هر صبح

قدم می زنم!
اذان صبح هوش از سرم می برد

اذان ظهر قلبم را به شوق می آورد
اذان مغرب مثل آب گلویم را تازه می کند

امروز
الی آجرهای گنبد کبود

به جوجه گنجشک ها غذا دادم!
امروز عکس ماه

بر سینی صبحانه ام
اشتهایم را باز کرد!

یک حبه قند کافی بود!

جدول کلمات متقاطع
نقد شعر از: ضیاءالدین خالقی

آنانی که شعر امروز را می شناسند، حتماً با تعابیر 
و تصویرسازی های ساختگی و مصنوعی که از روی 
آگاهی صــورت می گیرنــد، آشــنایی دارند. یعنی 
کافی اســت شما از یک هوش معمولی برخوردار 
باشــید، آن وقــت می توانیــد مثــًا بــا جابه جایی 
کارهایــی کــه حــواس پنجگانــه انجــام می دهند، 
»گــوش« را به جای »شــنیدن« وادار بــه »دیدن« 
کنید و برعکس، چشم را به جای »دیدن« وادار به 
»شــنیدن«؛ حتی می توانید به راحتــی فراتر از این 
روید و بگویید »با چشم هایم می نگارم و با پاهایم 
می اندیشــم.« بازی قشنگی است. یعنی در تمام 
ایــن جمله ها، زبــان از حوزه قاموســی خود خارج 

شده و به قلمرو مجاز و استعاره وارد می شود. 
حتی می توانیم قشــنگ تر و مخیل تر از این عمل 
کنیــم، تا آنجــا که ایــن عملکــرد هم شــاعرانه تر 
باشــد و هم به عینیت نزدیک تر و هم در فرهنگ 
شعری ما آشناتر و کاربردی تر؛ مثًا وقتی به جای 
این که بگوییم با »چشــم هایم می بینم«، بگوییم 
»چشــم هایم می بارم« که ملموس تر است و این 
»باریدن« یادآور »باریدن بــاران« و اندوه نزدیک 
به اشــک ریختن را تداعی می کند. یا مثًا بگوییم 
»بــا چشــم هایم می خوانــم« یــا »مــی کارم« و... 
که »با چشــم گفتن« و »با چشــم خوانــدن« و »با 
چشــم کاشــتن«، کامــًا از منطق شــعری پیروی 
کرده ایــم و آشــنا بودنمــان را بــا فرهنــگ ادبــی و 
شعری فارسی نیز به رخ کشیده ایم؛ درست مثل 
کاری که دانیال فریادی در چهار ســطر اثر ارسالی 
خود انجام داده اســت؛ کاری که شــفیعی کدکنی 
در متنی، این نوع تصویرســازی را »تصویرســازی 
جدول ضربــی« نامیده اســت و دقیقــاً منظورش 
از ایــن تعبیر این اســت که »هرکســی با ســاختن 
جدول ضــرب کلمــات« می توانــد جمله هــا را از 
حوزه قاموســی خود خارج کرده، به قلمرو مجاز و 

استعاره بکشاند:
»بــا انگشــتانم می بینــم/ بــا چشــمانم نقاشــی 
می کنم/ با لب هایم گوش.../ و گوش هایم مرثیه 

می خوانند!«
در سخنی که رفت، معلوم شد که ساختن چنین 
جماتی آســان است و از هرکسی برمی آید؛ حتی 
چنیــن جماتی که آســان حاصل می شــوند، گاه 
ممکن اســت قشــنگ و زیبا هم از آب درآیند و... 
پس اشــکال کار کجاســت؟! در ظاهر که همه چیز 

خوب است و خوب دارد پیش می رود و...
در واقــع یــک یــا چنــد ســؤال کوچــک و ابتدایــی 

می توانــد تمــام معــادالت اینگونه شــعرگفتن را 
به هم بریزد. ابتدا این ســؤال که »مگر یک شــعر، 
ســاختن یک جمله است؟«، یا ساختن جماتی 
کــه به صــورت جــدول کلمــات متقاطع ســاخته 
درســت  را  افقــی اش  شــما  یعنــی  می شــود؟«؛ 
می کنید، عمودی اش خودبه خود درمی آید؛ مثل: 
»من با چشم هایم می بینم، می شنوم، می نگارم، 
می اندیشــم، می ســازم، می بــارم، همین طــور تا 
هرجــا کــه عمــودی اش راه داد و می تــوان آن را 
ســاخت. شــعر برخاســته از یک ذهن منســجم، 
یکدست و یکپارچه است که از چند منظر، بلکه از 
هر منظر به وحدت و هارمونی می رسد؛ برخاسته 
از نقطه  الهام اســت و سرچشــمه ناخودآگاه و اگر 
اندکی یا بخشــی از آگاهی هم در هنگام ســرودن 
دخالــت داشــته باشــد، حتمــاً یــک آگاهــی الزم 
و طبیعــی اســت و از جنــس مصنوعــی نیســت. 
مصنوعی یعنی ساختگی و آنچه ما در چهار سطر 
نخســت اثر ارســالی با آن مواجه شدیم، به یقین 

امری و کاری ساختگی بود.
حال این ساختگی نخست را می گذاریم به حساب 
طبیعــت کام؛ کاری کــه مثــًا به طــور طبیعــی و 
برحســب اتفاق اینگونه ادا شده اســت؛ قبول. در 
این صورت می توان ســه سطر بعدی را هم قابل 
توجیه دانســت؛ زیرا »وقتی با انگشتانت ببینی و 
با چشمانم نقاشــی کنی و با لب هایت گوش...«، 
البد می توانــی »هر صبح هم با خدا قدم بزنی«. 
چــون وقتــی به هم ریختگی شــاعرانه ســطرهای 
نخست غافلگیرانه و غیرمتعارف باشد، در توجیه 
عمــل و ســخن غیرمتعــارف دیگر در ســطرهای 
بعدی نیز طبعاً می تواند کارســاز و کارآمد باشد و 

استوار بر پایه منطق شعری.
پس قسمت اول به نوعی درست است و قسمت 
دوم هــم درســت. قســمت ســوم هم کــه تعابیر 
و جمــات تقریبــاً عاطفــی اســت و می تــوان آن 
را ادامــه ســه ســطر ماقبــل دانســت و... ایــن هم 
درســت. شش سطر بعدی هم درست و منطقی 
اســت، از این بابت که شاعر در پیرو نزدیک شدن 
بــه خدا، طبعاً کارهای خدایی باید انجام دهد، از 
این رو، وقتــی »به جوجه ای دانه می دهد«، کاری 
خداپسندانه کرده است و بعد هم جواب عملش 

را با »تابیدن ماه بر سینی صبحانه« که تقریباً 
یــک اجر و پاداش بهشــتی مانند اســت، 

می گیرد. 
امــا اثــر را با قــدرت نمی تواند تمام 
تمــام  توجیــه  در  هرچنــد  کنــد؛ 
دو  پایــان،  تــا  آغــاز  از  ســطرها، 
ســطر آخــر کافی و کامل اســت؛ اما 

فقــط در توجیــه آنهــا کافــی و کامــل 
اســت، چنان کــه از آغــاز )از ســطر اول و 

بخش هــای یک و دو ســه( تا پایان، ســطرها 
در پی هم و در ادامه هم صرفاً برای توجیه کردن 
آمــده بودنــد. یعنــی در ایــن کار، اثری و شــکلی 
و محتوایــی از یــک اثــر هنــری نیســت؛ یعنــی از 
 شــعر خبــری نیســت؛ فقــط توجیهــات قشــنگ

 است و درست.
 البته هر شــعری نیز ملزم به این الزامات است و 
باید سطرهایش در توجیه هم بیایند تا یکدیگر را 
کامل کنند؛ اما این همه شــعر نیست؛ تنها جزئی 

از الزامات هر اثری، از جمله شعر است. 
اثــری که نتواند مخاطــب را از جا بکند، روحش را 
ارتقا دهد، جانش را تازه کند، یا کمی تکانش دهد 
یا حداقل کمی هوشیارش کند یا حداقل به نوعی 
رویش اثری بگذارد...، هرچه باشــد، حتی قشنگ 

هم باشد، نامش شعر و هنر نیست.
ë :پانویس

دکتــر  فارســی/  شــعر  اجتماعــی  زمینــه  منبــع: 
محمدرضا شفیعی کدکنی/ نشر اختران/ صفحه 
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با این  همه گلوله
خرمشهر

باید نقطه های بیشتری داشته باشد...

احســان افشاری شــاعری که در حوزه 
شــعر کهــن دارای تجربیــات و تألیفــات 
متعددی  اســت و در قالب های مختلف 
شــعر کاســیک و حتی ترانــه و تصنیف 
دارای آثــار موفقی در شــعر امروز اســت 
در آخریــن مجموعــه اش بــه شــعر آزاد 
روی آورده اســت، هرچنــد کــه در یکــی 
از مجموعه هــای اولــش نمونه هایــی از 
ایــن قالب بــود، این اتفــاق در درجه اول 
مخاطــب بدبینــی مثل مــن را با چالش 
مواجــه می کنــد، چــرا کــه معمــوالً برای 
شــاعران کهن به اشــتباه، نوشــتن شــعر 
آزاد نوعی تفنن محســوب می شود و هر 
چه به داشته های ذهنی خودم مراجعه 
کــردم در روزگار حاضر کمتر شــاعر را به 
یــاد آوردم که همزمــان در هر دو عرصه 
شعر کهن و آزاد آثار موفقی داشته باشد.
نکته مهــم در ایــن میان حفــظ نگاه 
و منطق کاســیک در نوشــتن شــعر آزاد 
توسط شــاعران کهن است، یعنی قالب 
به روز می شود اما همچنان نوع نگرش و 
منطق متنی کهن است، همین است که 
بندرت شاعری در هر دو گونه به توفیق و 

رستگاری می رسد.
با این پیش فرض های ذهنی به سراغ 
»مــادام« رفتم، کتابی متنوع در موضوع 
و البته شــامل بســیار کوتاه و بســیار بلند، 
دیدگاه هــای تازه و توجه بــه جهان امروز 
که اتفاقاً در شــعرهای کاســیک احسان 
افشــاری هــم مؤلفــه ای ثابــت اســت در 
شــعرهای نــو این مجموع فــارغ از قید و 
بندهای شعر موزون با شفافیت بیشتری 

اولیــن و شــاید  منعکــس شــده اســت، 
مهم ترین نکته این کتاب تبعیت نکردن 

از جریان رایج شعر سپید است.
و  تکنیکــی  فضــای  خصیصــه  ایــن 
محتوایــی مجموعــه را ناشــناخته و بکــر 
معرفی می کند، اتفاقاً در یکی، دو شعری 
که فضا به ســمت شعرهای رایج می رود 
از خاقیت های ذاتی شــاعر کاســته شده 
اســت، بــه باور مــن شــاعر در شــعرهای 
بلند موفق تر اســت چرا که اساساً بخشی 
از لــذت خوانــدن شــعر درک پیوند های 
متنــی  اســت و وقتــی شــعر در قالب یک 
طرح نوشته شده اســت مضمون در حد 
یــک تصویر یا یک کشــف شــاعرانه باقی 

مانده است.
ایــن نکته به معنــی زیر ســؤال بردن 
شــعر کوتــاه نیســت، دســت کم در ایــن 
مجموعه شــعرهای کوتاه بیــش از آنکه 
شــروع اتفاقــی در بیرون از فضای شــعر 
باشــند تصویری شــاعرانه در درون متن 
ســطر  چنــد  همــان  از  بیــش  و  هســتند 
در  مضمــون  تعقیــب  بــه  را  مخاطــب 
ذهــن وادار نمی کننــد، موســیقی در این 
مجموعــه از دغدغه هــای اصلــی شــاعر 
و چینــش  تقطیــع  اســت، شــکل  بــوده  
ســطرها و کلمات نشــان از توجه ویژه به 
موسیقی  اســت که شــاید این وسواس از 
ذهــن نیم کاســیک نویس شــاعر آمــده 

باشند.
ایــن  در  موســیقی  هســت  هرچــه   
مجموعه ســربلند است و زبان که بازیگر 
اصلی هر متنی  است در این مجموعه به 
اندازه، کافی و دقیق پرداخته شده است، 
این خصیصــه را می توان در شــعرهایی 
که دیالوگ نویسی دارند بهتر درک کرد، 
بــه باور من »مادام« نــه نقطه آغاز بلکه 
شناســنامه شــخصیت دیگــری از شــاعر 
است، شخصیتی مدرن تر، دغدغه مند تر 

و البته معاصر تر.

مــدت هاســت کــه دیگــر منتقــد تــاش 
نمی کند رد پای شعرها را در زندگی شاعر 
بیابــد بلکــه می کوشــد کاراکتــر مشــترک 
شــعرها را شناســایی  و رد پــای شــعرها 
نمایــد  جســت و جو  خاصــی  راوی  در  را 
کــه چه بســا هیــچ نســبتی با شــخصیت 
شــاعر نــدارد. وجود ایــن راوی و ترســیم 
چهــره او از مهم ترین ویژگی های شــعر مدرن اســت. راوی اشــعار 
ســعدی و حافظ و موالنا انســانی نوعی  است. شخصیتی مشترک 
بیــن شــعرهای ایشــان: انســانی بدون نــام که البتــه در هــر دیوان 
وجهــی از خــود را بــه رخ می کشــد. پس شــعرها تعلــق خاصی به 
زمان و مکانی ویژه ندارند. انســان اما در شــعر ســهراب سپهری با 
شــعر فروغ فرخزاد فرق دارد و انســان شــعر این دو با انسان شعر 
نیمــا. شــعر مــدرن در پی نمایــش چهره شــخصی راوی  اســت با 
تمــام زوایای خــوب و بدش، قوی و ضعیفش، تاریک و روشــنش، 
مهربان و ســنگدلش... مجموعه شــعر خوب این روزگار مجموعه 
شــعری  است که به مثابه یک کتاب منسجم، در انتها راوی خود را 
شخصیت پردازی و این شخصیت را بخوبی حاجی و تفسیر کرده 

باشد تا مخاطب بدرستی او را بشناسد.
راوی در انتهــای مطالعه کتاب شــعر »باران، با انگشــت های الغر 
و غمگینش« شــخصیتی شناخته شــده و روشن دارد که البته هیچ 
ربطی به »مهدی مظفری ســاوجی« شاعر ندارد! راوی شخصیتی  
اســت غریب و تنها که در حســرت گذشــته، با زوالی روزمره روبه رو 
اســت و تــرس و نگرانــی از این زوال جاری، در سطرســطر شــعرها 
جریــان دارد. راوی ایــن شــعرها زخمــی یک زندگی مدرن اســت. 
در واقــع کلیت این کتاب بیانیه ای  اســت بلنــد، علیه مدرنیته پس 
می توان شــعرهای این کتاب را به معنای واقعی کلمه شــعرهایی 
مدرنیستی دانست. لحن کنایی، طنزآمیز و پارادوکسیکال این شعر 

را ببینید:
خوشــبختانه/ انســان/ تغییــر نکــرده/ تنهــا/ پناه بــرده به بــاران/ با 

چترهای سیاه
شــخصیت متفکــر ایــن راوی را می تــوان در درونمایه مدرنیســتی 
شــعرها تشخیص داد اما شعر محل شــعار و مقاله نویسی نیست 
و »مظفــری« با اشــراف بــر همین اصل، شــعریت آثار خــود را در 

جزءنگری هــا و ریزبینی هایی 
کــه  می کنــــــد  جست وجــــــو 
و  مضامیـــــــن  به صــــــورت 
ایماژهــــــای خیالیــن ظهــور 
اینجاســت  می یابــد.  بــروز  و 
کــه زبــان، فــارغ از محتــوا به 
نمایــــــش برجســــــتگی های 
می پـــــــــردازد؛  خـــــویـــــــش 
برجستگی هایی که در برونه، 
خود را به صورت ساختارهایی 
متکــی بــر تکــرار و در درونه، 
به صورت مضمــون و تصویر 
به نمایش می گذارد. در واقع 
شــاعر به جای بیان محتوای 
درونمایــه بــه شــیوه نثــر، به 
تظاهــرات  مخیــِل  نمایــش 
عینــی و مظاهر جزئی محتوا 
می پــردازد. در ایــن نمایــش 
دیوار، وســایل چوبــی منزل، 
پنجره و بخصوص موریانه از 
کاراکترهای اصلی محســوب 
کــه  نمایشـــی  می شـــــوند؛ 
بشــدت شــهری و آپارتمانی 
بــرای  رو  همیــن  از  و  اســت 
بیان پنهــان مقصود متن که 
نقــد روزمرگــی زندگی مدرن 
است، بســیار مناسب به نظر 
می رســد. در این حالت شعر 

وضعیتــی اســتقرایی و از جزء به کل دارد کــه وظیفه مخاطب را در 
تأویل متن پررنگ می کند:

تاریکی/ دری ســت که باز مانده/ از دیشب/ روز از نیمه گذشته است 
و/ کسی نبسته هنوز آن را

شــعرهای ایــن مجموعــه غالبــاً منثورند یعنــی اثری از موســیقی 
شــنیداری کام در آنهــا دیده نمی شــود یا غالباً شــنیده نمی شــود 
امــا جــای خالــی آن با هارمونــی دقیق کلمــات پر می شــود و البته 
تخیل بشــدت عاطفی و رمانتیک »مظفری« این هارمونی را غنی 

می سازد:
شــاید خراب شده/ شــاید/ مثل ســاعت دیواری/ از کار افتاده / وگرنه 

چرا/ چرا نشان نمی دهد چیزی را/ این آیینه/ از دیشب
هماهنگــی میــان خرابــی و از کارافتادگــی ســاعت دیــواری، توقف 
زمــان، خرابی آیینه و فقدان تصویر در مجموع حس غیاب ســوژه 
و مرگ یا گمگشــتگی او را بدرستی و به وضوح به مخاطب منتقل 

می کنند.
در شــعرهایی پرشــمار نیــز فــرم تکرار از متــن حمایــت می کند تا 
موسیقی شنیداری کام، جای خود را توسط این فرم، پرشده ببیند:

شمع ها را/ خاموش می کند/ شــمع ها را/ خاموش می کند/ شغلش 
این است/ در جهان می گردد/ و شمع ها را/ خاموش می کند/ باد

ایــن فــرم البتــه این خطــر را دارد که گاه شــعر بــدون پایان بندی و 
صرفاً با رعایت فرم به انتها می رسد و مخاطب منتظر ادامه متن 
می مانــد چرا که فرم متکی بر تکرار، در پایان خود همچون مقطع 
غــزل، با تمهیدی خاص، پایان خــود را اعام می نماید؛ پایانی که 
در شعرهایی چون شعر زیر دیده نمی شود و متن می تواند همین 

گونه ادامه یابد:
گاهی یــک آه/ غمــی را که هیچ کــس/ نمی تواند نگه دارد/ ســال ها/ 
نگه می دارد در خودش/ گاهی یک شــمع/ شــبی را/ سال ها/ معطل 

می کند/ پشت دری
در واقــع هیــچ ربــط منطقــی بصــری بیــن دو بخــش شــعر فــوق 
نمی توان یافت و صرفاً فرم متکی بر تکرار، حمایتی نصفه و نیمه 
از متن به عمل می آورد که کافی نیســت. در وضع فعلی با شکلی 
شبیه تکنیک اسلوب معادله روبه روییم که دو سوی آن فاقد ارتباط 
و عاقه کافی اند. شــاید بــا اضافه کردن ســطرهایی دیگر به عنوان 
پایان بندی، این ارتباط می توانست برقرار شود و متن از سرگردانی 

رها گردد.

امیرعلی سلیمانی
شاعر

حمیدرضا شکارسری
شاعر و منتقد

بیانیه ای  شاعرانه

نقدی بر کتاب 
»باران، با انگشت های الغر و غمگینش«
مهدی مظفری ساوجی/ نشر ایهام/ 1399

نگاه کن به آیینه
که غبار تباهیش

چگونه دامنگیر ساحل وجودم شد
ودرآن هبوط مشئوم

مشامم سالیانی ست که زهرآگین ست
آن زمانی که اقیانوسش

چون کره ای ساکن بی استوا بود و غیرمسکون
قطره در صدف- دریایش آسوده

لکن
موجی آمد

آسودگی برهم خورد
هفته بعد

او آرامــش یافت و مــن در التهاب ابدی غوطه 
می زنم

و دیگر
التیامی برین زخم نیست

دریغ که دیگر نیست نیست
نیســت  نیســت  نیســت  دیگــر  کــه  )دریــغ 

نیست...(
)دریغ که دیگر نیست نیست نیس نی ن...(

شاعرانه گرایی و شعرگریزی
نقد شعر از : یزدان سلحشور

یک. شــعر، در هر قالبی که باشــد پیش از آنکه 
به جهان بینی، الهام، کشف و شهود یا »قدرت 
ماندگاری در حافظه جمعی« دست پیدا کند، 
منوط بــه »تجربه ها« و »آزمــون و خطاها«یی  
است که طی سال ها، دهه ها، سده ها و نسل ها 
به »مجموعه ای از شگردها« انجامیده که آن را 
»حیطه تخصصی شعر« می نامیم. به عبارت 
دیگــر، شــعر، پیــش از هر چیــزی »تخصص« 
اســت و بایــد آن را آموخت و از ایــن آموختن، 
گریزی نیست در هر سنی و با هر میزان دانشی 

در حوزه های دیگر.
دو. »شــعر منثــور« بــرای رســیدن بــه موفقیــت، 
دشواری های بیشتری نسبت به »شعر نیمایی«، 
»شــعر آزاد« و »شعر ســپید« دارد چون به دلیل 
دوری گزیــدن از وزن عروضــی و پنــاه بــردن بــه 
موســیقی طبیعی زبان، بایــد از »صنایع لفظی« 
و »صناع معنوی« بیش از دیگر قالب های شــعر 
مدرن اســتفاده ببرد. ]به نســبت »شــعر ســپید« 
حتی؛ اگرچه، به اندازه »شــعر نیمایی« و »شــعر 
آزاد« از وزن عروضــی برخــوردار نیســت و با وزن 
عروضــی – در هــر ســطر- شــروع می کنــد و بعد 
با ســکته های متنــاوب به موســیقی طبیعی زبان 
پیوند می خورد اما به همین میزان نصف و نیمه 
هــم از مواهــب وزن عروضــی برخــوردار اســت و 
حتــی مشــمول »تقطیع عروضی«ســت که برای 
اطاع بیشــتر پیشــنهاد می کنم با رجوع به کتاب 
»موســیقی شــعر« دکتر شــفیعی کدکنــی، فصل 
مرتبط با »شــعر ســپید«ش خوانده یــا بازخوانی 

شود.[

سه. گرچه »شعر منثور«، تجربه ای متفاوت با 
شعر کاسیک و دیگر قالب های شعر نو است 
اما در زمینه »تجربه برخورداری از شــگردها« 
همتاهــای  همچــون  و  نیســت  جــدا  آنهــا  از 
خــود در ایــن عرصــه، بــا »مضمون ســازی« 
ایــن  بــی   و  اســت  خــورده  گــره  »تجســم«  و 
رویکردهــا، چرخ اش نخواهــد چرخید و حتی 
به تولیــد اثری خواندنی ]و نــه لزوماً ماندنی[ 

منجر نخواهد شد.
چهــار. همــه اهالی جامعه شــعر امــروز، اعم از 
نوآمــدگان و حرفه ای ها و نام آوران و ماندگاران، 
نیازمند خوانــدن یا بازخوانی مکــرر تجربه های 
پیشــین اند چــه در حــوزه تولیــد ادبــی و چــه در 
حــوزه نظریه هــا و نقدها؛ بنابراین پیشــنهاد من 
نــه به شــما، که حتی بــه خودم و دوســتان دیگر 
ایــن اســت کــه از خوانــدن و بازخوانی مکــرر دو 
کتاب »شــعر نو از آغاز تا امروز« محمد حقوقی 
و »تاریــخ تحلیلــی شــعر نو« شــمس لنگرودی 

اجتناب نکنند.
پنــج. اســتفاده از »ترکیــب اضافی« ]هــرگاه دو 
اســم پشــت ســرهم آینــد بــه گونــه ای کــه یــک 
کســره رابــط میان آنها باشــد »ترکیــب اضافی« 
خوانــده می شــوند. در چنیــن حالتــی بــه اســم 
اول »مضــاف« و بــه اســم دوم »مضاف الیــه« 
می گوییم. باید توجه داشــت که واژه دوم در این 
ترکیــب نبایــد صفت باشــد زیرا در ایــن صورت 
ترکیــب ما وصفــی خواهد بــود[ و حتی صفت و 
موصوف و در نهایت رســیدن به »تشبیه«، پس 
از به قله رســیدن این شــیوه در شــعر کاسیک و 
پــس از آن در آثــار نوگرایانــه نادرپور و ســپهری، 
دیگــر کمکی به شــعر امــروز نمی کنــد و حاصل 
هــم، اغلب »شکســت در نــوآوری« و »مال در 

کشف و شــهود« اســت. به جای آن، »توصیف« 
و »تجسم بخشــی بــا مجموعــه ای از کلمــات«     

راه  حل کارآمدتری  است.
امــا دربــاره »هبــوط«: واقعیــت امــر این اســت که 
ایــن متن، در بخش اعظم خود با »شــعر« فاصله 
معنــاداری دارد. یکــی از آســان ترین روش هایــی 
کــه برای درک فاصله متن ما از شــعر یا نثر، پیش 
رویمــان اســت، حذف »سطرنویســی شــعر نو« در 
آن اســت؛ روشــی که عده ای از ســرآمدان شــعر نو 
هــم توصیه کرده اند. با ایــن روش، به دیدار دوباره 
متن تــان می رویــم: »نــگاه کــن بــه آیینــه کــه غبار 
تباهیش چگونه دامنگیر ساحل وجودم شد و درآن 
هبوط مشــئوم مشامم ســالیانی است که زهرآگین 
اســت آن زمانی که اقیانوســش چون کره ای ساکن 
صــدف- در  قطــره  غیرمســکون  و  بــود  بی اســتوا 
دریایش آســوده لکــن موجی آمد آســودگی برهم 
خــورد...« اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم بیشــتر 
با نثری شاعرانه روبه روییم که هم درگیر »اطناب« 
است، هم درگیر »ترکیب اضافی« و در نهایت هم، 
درگیر »عدم تجســم« و »معنایی نامشــخص« در 
الیه نخســتین »اجرای زبانی«. البته در مورد چهار 
ســطر پایانــی، نظــرم بــر ایــن »شــاعرانه گرایی« و 
»شــعرگریزی« نیست و می توان بر این چهار سطر 

تأمل کرد:
 التیامی برین زخم نیست

دریغ که دیگر نیست نیست
)دریغ که دیگر نیست نیست نیست نیست(

)دریغ که دیگر نیست نیست نیس نی ن(
بر این نکته تأکیدی مکرر دارم: »شــعر، پیش از 
هر چیزی »تخصص« است و باید آن را آموخت 
و از این آموختن، گریزی نیســت در هر سنی و با 

هر میزان دانشی در حوزه های دیگر.«

تا جوانی می رود کم کم برای زندگی
می شود آهسته سنگین تر هوای زندگی

آن نشاط چهره عهد جوانی ای دریغ
رفت بی آنکه بخواهیم ما به پای زندگی

فصل رویش ها گذشت و شد خزان ها پشت هم
خم شد آخر قدمان از بادهای زندگی

چیست این مبهم سرای درهم و برهم که گاه
می کند ما را اسیر دام های زندگی

می ستاند باجفا روزی فلک هرآنچه داد
روی و موی و جانمان را در ازای زندگی

مثل یک صخره نورد مانده بی میخ وطناب
می کنیم آخر سقوط از صخره های زندگی

مثل طوفانی که می ریزد به هم یک شهر را
می کند ویرانمان روزی بالی زندگی

هر عمل عکس العمل دارد ولیکن آدمی
می شود غافل ز چفت و بست های زندگی
می گذارد حقمان را در کف دست عاقبت

قاضی دنیا به وقتش البه الی زندگی
از تو و از من چه می ماند به جز یک مشت خاک

روی این سیاره باقی، انتهای زندگی

غرق در کلیات
نقد شعر از: فریبا یوسفی

فراهــم  بــودن امکانات ســرودن؛ از جمله 
ذوق ذاتــی و جوهــره درونــی، همچنیــن 
آفرینــش  بــه  شــعر،  مبانــی  شــناخت 
امــا  الزم  شــرط  ایــن  می انجامــد.  شــعر 
ناکافــی ســرودن اســت. هر شــعر پــس از 
هستی یافتن، سرنوشتی دارد؛ گاه در دفتر 
شــاعر باقــی می مانــد و جــز آرامبخشــی 
برای شــخص ســراینده و یــادآوری حس 
و خاطــره ای، یا زینتی در همــان دفتر، کار 
دیگری از دستش برنمی آید. گاه به دست 
یا گوش چندین مخاطب می رسد و حالی 
از ســراینده را با خود به آن چند نفر انتقال 
می دهد و همان جا به پایان می رســد. گاه 
به حدی گیرا و نافذ و رســوخ گر اســت 
که دست به دست و زبان به زبان 
می گــردد و دایــره مخاطبــان 
گســترده تر  و  گســترده تر  را 
می کنــد. گاهــی از ایــن فراتر 
و گســترده تر؛ مرزهای زمان 
و  می کنــد  محــو  را  مــکان  و 
می شــود.  جاودانــه  شــعری 
شعرهای خاص و ممتاز شاعران 
ایــران و جهــان از ایــن دســت اند. از 
قرن هــا پیش به مــا رســیده اند و تا قرن ها 
بعــد جریــان دارند. وجــه تمایز ایــن نوع 
شعرها جمع آمدن چندین زمینه و سبب 
اســت که غالبــاً قابل شناســایی و بررســی 
هســتند، هرچنــد حافــظ بــه صراحــت، 
یکــی از این عوامــل را چنین معرفی کرده 
است: »قبول خاطر و لطف سخن خداداد 
اســت.« همین شــاعر یک بیت دیگر هم 
دارد که به نظر استاد شفیعی کدکنی نشانه 
فهم قدما از »آشــنایی زدایی« اســت و آن 
را عاملی برای نامکرر جلوه کردن ســخنی 
مکرر معرفــی می کند: »یــک قصه بیش 
نیست غم عشــق وین عجب/ کز هر زبان 
که می شــنوم نامکرر اســت.« پــس از این 
مقدمــه، غزل این شــاعر را مرور می کنیم 
و بــه نکاتــی کــه درباره این شــعر بــه نظر 

می رسد، اشاره خواهیم کرد:
عنوانــی عمومــی و کلــی بــرای ایــن غــزل 

انتخــاب شــده اســت: »داســتان زندگــی« 
همیــن عنــوان می توانــد از محتوا و شــکل 
و نــوع نگاه شــاعر، حکایت داشــته باشــد. 
با نگاه بــه همین ترکیب می تــوان حدس 
زد که شــاعر بیشــتر بــه کلیات نظــر دارد و 
احتماالً وارد جزئیات )چه در مفهوم و چه 

در تصویرسازی ها و...( نشده است.
فضــای اندیشــه و حس بیت مطلــع یادآور 
بیتی از شهریار است: »جوانی شمع ره کردم 
کــه جویم زندگانی را/ نجســتم زندگانی را و 
گم کردم جوانی را.« این بیت که در آغاز این 
غزل قرار دارد هوای کلی شعر را تعیین کرده 
اســت و در همین ابتدا ضمن تعیین محور 
عاطفی شعر، مســامحه هایی در زبان را نیز 
به رخ می کشد: در مصرع دوم قید »آهسته« 
متأثــر از قیــد مصــرع اول )کم کــم( زمینــه 
ذهنــی برای قیــد کامل تر »آهسته آهســته« 
را فراهم می کند، در نتیجه »آهســته« کامل 
به نظــر نمی رســد. در دومیــن بیت لغزش 
روی  در وزن دومیــن مصــرع،  مختصــری 
کلمــه »بخواهیــم« حــس می شــود و برای 
درســت بودن وزن، حــرف میــم از آخر این 
کلمــه در تلفــظ نخواهــد آمــد. همچنیــن 
بــه تتابــع اضافات و فرســودگی عبــارات در 
ترکیــب »نشــاط چهــره عهــد جوانــی« نیز 
باید نظر داشــت که می تواند با نظر به نگاه 
زیبایی شناسی شعر امروز، به صورت و شکل 
بهتری تغییر یابد. در بیت بعد و چند بیت 
دیگر، شــاعر به قافیه التفات کمتری نشــان 
داده و ســه قافیــه بــا عامــت جمع »هــا« 
برگزیده که به غنای موســیقی شــعر آسیب 
زده اســت. ترکیب خوش »مبهم سرا« که با 
پرسش شکوهمندی درباره زندگی در بیتی 
قرار گرفته، امتیاز و رتبه ای به ارجمندی آن 
بیت بخشــیده اســت، ضمن این که یادآور 
بیت شــکوهمند »چیســت این سقف بلند 

ساده بسیارنقش...« نیز هست:
چیست این مبهم سرای درهم و برهم که 

گاه/ می کند ما را اسیر دام های زندگی
تفکر حاکم بر برخی ابیات گرایشی به تأیید 
جبر دارد و با ساختار فکری کهن که بسیاری 
از امــور را بــه جبر فلک نســبت می دهد، به 
کهن گرایی اندیشــه در این غزل تأکید دارد: 

می ستاند با جفا روزی فلک هرآنچه داد...
در بیت »می گذارد حقمان را در کف دست 
عاقبت...« باز انتخاب قیدها به دقت انجام 
نشده است. در مصرع اول »عاقبت« اشاره 
به نهایــت و آخر کار دارد اما در محل قافیه 
که کلمات برجستگی معنایی نیز می یابند، 
را »بــه  وقــت«  شــاعر »البــه الی زندگــی« 
گذرانــدن حــق در کف دســت نســبت داده 
است و این ســهل گیری در گزینش کلمات 
با توجه به بارهای معانی شــان، از دقت در 
ساخت بیت کاسته است. درواقع »البه الی 
زندگی« با »عاقبت« تناســب کمتری دارد. 
در بیــت پایانــی نیز ایــن نکات قابــل تأمل 
وجود دارد: مصــرع اول ضمن برخورداری 
از ارجمنــدی معنا، جمله ای غیرشــعری و 
گزارشی است و مصرع دوم از منظر نحوی 
جملــه ای فاقــد فعل اســت بنابرایــن زبان 
مصرع از فصاحت الزم فاصله گرفته است:
از تو و از من چه می ماند به جز یک مشت 
خاک/ روی این سیاره باقی، انتهای زندگی

از  برخــورداری  در  شــاعر  توانمندی هــای 
عناصر شعر، در بخش موسیقی و عاطفه 
این غزل را شــکل بخشــیده و تقویت سایر 
عناصــر نیز می تواند این توانمندی ها را در 

گستره وسیع تری به نمایش بگذارد.

 سیاوش

 آزاد

نقد شعر جوان



   افقي: 
1- بخشي از رياضي- سريالي در حال پخش 
از شـــبکه خانگـــي به کارگردانـــي »ابراهيم 

ابراهيميان«
2- سخنگو- خوي گيرنده- اي کاش

3- نژادي سفيدپوســـت- سر گوســـفند را مي برد- ورزش 
ذهني

4- گيوتين مزرعه!- شـــهر گالدياتورها- صبـــر زرد- مقام 
قهرمان

5- کابين کشتي- عددي دو رقمي- رنج و عذاب
6- دهمين خليفه عباسي- ورزش »نادال«- جنس پر زور!

7- حريفان- نوعي از شيريني- باهمت
8- ينگه دنيايي- بله نجار!- پيروي

9- نوعي پخت برنج- وسيله نقليه قديمي- منگوله
10- برهنه- آکنده- خوش نما کردن

11- توبه کننده- چک مسافرتي- خويشي و قرابت
12- پسوند برطرف کننده- نردباز ماهر- طول عمر- دسته 

و رده
13- سخن زشت- هنگام- سردار اشکاني

14- درآمد حاصل از کار- شاخه فرعي- معصوميت و پاکي
15- جزيره ايراني- رنگي مردانه!

 عمود ي:  
1- نام يک کارتون به ياد ماندني

2- بيمارستاني در تهران- قد و باال- مغازه
3- نخستين مهره گردن- بنياد و اساس- صحه گذاشتن

4- جاودانـــي- دشـــنام گـــو- ضميـــر چهـــارم- قلقله زن 
خورشت ساز

5- پايتخت »لهستان«- در مرتبه يکم- مساوي
6- بوي کهنگي- يک نوع از بالش- رشـــته کوهي در بخش 

شمالي ايران
7- گرداگرد لب و دهان- گيالس ترش!- زماني بين امروز 

تا فردا
8- برج بلند مخابراتي شمال غرب تهران- پرستار- تسلسل 

افکار
9- جناح لشکر- فاسد و جنايتکار- تکبر

10- قابل خواندن- واهمه- آواي گريه
11- صدمه- الهه آتش- 28 گرم

12- حلقوم- شـــالوده- معتقد به چيـــزي- حق ناحقي در 
سازمان ملل

13- مو خشک کن- اصالح عکس- وسيله بازي انفجاري
14- بي پرده سخن مي گويد- ندا دهنده- گل آپارتماني

15- سبک نوشتاري »تری بروکس« نويسنده و سابقاً وکيل 
معاصر امريکايي

   افقي: 
1- از توليــدات زنبــور عســل- مختــرع 

گوشي پزشکي
2- سردسته- همسان- عالج

3- دوست نااهل- زمين پرگياه- موشي
4- عضو فعال- يک و يک- آتش شعله دار- قصد

5- کاله فرنگي- آسياب دســتي- يک منطقه مسکوني در 
سوريه که در »القرداحه« واقع شده

6- ساکت شده- شغل ها- پي نوشت

7- پيــدا کرد- مخترع موتور جســت و جوي گــوگل- توده 
چيزي

8- از روي بي ميلي- يگانه- نوازنده سرشناس ني
9- همان يورش است- قله اي در ارسباران- اشاره به دور

10- عود- کافر- از اجزاي شيريني
11- زنگوله- عدم تعادل رواني- نمي شنود

12- نوعي از بستني- شماره- ويتامين جواني- روح و روان
13- غالم- کوه استان کرمان- خوبي ها

14- دسته دسته- درست نويسي- از توابع جاسک
15- بخشي از علوم پزشکي- مرکز »مالي«

 عمود ي:  
1- اثر »ارنست همينگوي«

2- فرمانروايي- کارزار- ميوه درخت نخل
3- بزرگي و شــکوه- از صنايع دســتي- فيلم »محمد رضا 

هنرمند«

4- شامگاهان- يار دفتر!- شمار- مردم شجاع
5- ايالت جدايي طلب اسپانيا- اسب نجيب- فلز رسانا

6- رنگ موي فوري- آبسنگ َحلَقوي- گوهر بي همتا
7- بيابان- دسته اي سرباز- برنج فروش

8- گياه خورشتي- مرتبه اول- شرکت امور تجاري
9- درخت جوان- فيلسوف يوناني- در دست راننده

10- جاويدان- رسم مغولي- ماه سرياني
11- جوال- کودک بازيگوش- خوابيده

12- باغ ديدني شيراز- عالمت صفت تفضيلي- هم بهره- 
امر

13- چيزي که در يمن سازند- بي عيب و نقص- يک زبان 
برنامه نويسي

شــبکه هاي  از  پــا-  و  دســت  مــچ  در  اســتخوان  دو   -14
تلويزيوني- پرنده اي به اندازه سار

15- دبير کل حزب کمونيســت اتحاد شــوروي از 13 فوريه 
1984 تا روز مرگ

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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اين روزها سالمندان مجبور به استفاده از گوشی هوشمند شده اند

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 سه شنبه 18 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم
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خانه پدری در قاب گوشی
کرونا سالمندان را وارد دنيای مجازی کرد

کرونا باعث شد 
ارتباطات اجتماعی 

بسیار کم شود و 
مردم از یکدیگر 

دور شوند. ماه های 
اول موضوعی که 

مطرح شد منزوی 
شدن سالمندان 

بود و اینکه این 
گروه بیشتر از بقیه 

در خطر هستند. 
بعد از چند ماه 

راه های جایگزین 
پیدا شد و اتفاقاً 

خیلی از سالمندان 
با تکنولوژی ارتباط 

برقرار کردند

مــرد عصــا زنــان پیــش مــی رود. گاهی 
می ایســتد و بــه انتهــای پیــاده رو خیره 
دســتانش  در  آب  قبــض  می شــود. 
مچاله شــده و تا خورده اســت. باالخره 
ســروکله یــک نفــر پیدا می شــود. پســر 
جــوان بــا هندزفــری مشــغول صحبت 
اســت و مرد تصور می کند او با خودش 
حرف می زند. نزدیک که می شــود مرد 
اشــاره ای می کند و با دســت عابربانک 
را نشــان می دهــد. پســر با کمــی مکث 
بــا نفر پشــت خــط تلفــن خداحافظی 
می کنــد وخــودش را بــه او می رســاند. 
مــرد بــا موهــای جوگندمــی و دســتانی 
می دهــد  نشــان  را  آب  قبــض  لــرزان 
و می گویــد: » جــوان خیــر ببینــی، ایــن 
قبــض را برای من پرداخــت کن. امروز 
آخریــن مهلــت اســت و اگــر پرداخــت 
نکنــم جریمــه می شــوم.« پســر کارت 
بانکی مرد را می گیرد و بعد از پرسیدن 
رمز، مبلــغ را پرداخــت می کند. لحظه 
دیــوار  بــه  را  عصــا  مــرد  خداحافظــی 
تکیــه می دهــد و می گویــد: »بــاور کــن 
بی ســواد نیســتم امــا می ترســم رمــز را 
اشتباه بزنم و دســتگاه کارتم را بخورد. 
همــه حقوق بازنشســتگی ام داخل این 
کارت اســت. پرداخت الکترونیکی هم 
برای ما ســالمندان دردســر شده است. 
قبــًا با قبض می آمدیــم داخل بانک و 
نوبــت می گرفتیم. پول نقــد می دادیم 
برمی گشــتیم.  خانــه  بــه  بی دردســر  و 
امــا االن بانــک قبول نمی کنــد و باید با 
عابر بانک یا با گوشی موبایل پرداخت 
ایــن  بــه  اعتمــادی  هیــچ  مــن  کنیــم. 
گوشــی های جدید ندارم و با این گوشی 
هــم کــه فقط زنــگ می زنــم. اینجا هم 

باید منتظر بمانــم تا یک نفر برای من 
قبض پرداخت کند.«

ســازمان ملل شعار امســال روزجهانی 
ســالمند را »بهره منــدی عادالنــه همه 
ســنین از فناوری دیجیتال« اعام کرد، 
اما بســیاری از ســالمندان رابطه خوبی 
با فناوری های دیجیتــال ندارند. برخی 
این فناوری ها را فرزندان ناخواســته ای 
می داننــد کــه نمی تــوان بــا آنهــا کنــار 
آمد. هنوز هم دوســت دارند برداشــت 
بانــک  شــعبه  در  را  پــول  پرداخــت  و 
انجام بدهند. گوشــی هوشمند به جای 
خــود، برخــی شــان حتــی عاقــه ای به 
کارت بانکــی هم ندارنــد و دل کندن از 
اسکناس برایشان سخت و دشوار است. 
امــا کرونا زندگی شــمار قابــل تأملی از 
حضورآنهــا  داد.  تغییــر  را  ســالمندان 
از  اســتفاده  و  مجــازی  شــبکه های  در 
گوشــی های هوشمند بیشتر از قبل شد. 
تعــدادی از آنهــا کنــار آمدن بــا فضای 
فناوری هــای  از  اســتفاده  و  دیجیتــال 
روز را به دلیــل ناچــاری می داننــد ولــی 
همچنان نسبت به انجام کارهای مالی 
بانکــی  اپلیکیشــن های  از  اســتفاده  بــا 

مقاومت می کنند.
بــا  و  نشســته  پــارک  صندلــی  روی 
خوشــحالی به صفحه گوشی موبایلش 
برقــراری  منتظــر  اســت.  شــده  خیــره 
بــا دختــرش اســت  تمــاس تصویــری 
کنــد.  صحبــت  نــوه اش  بــا  بتوانــد  تــا 
می گویــد از وقتــی یــاد گرفتــه تمــاس 
تصویری بگیــرد هر روز بــا تنها نوه اش 
صحبــت می کنــد. »زمــان جوانــی ما از 
این خبرها نبود. برای اینکه حال کســی 
را بپرســی بایــد بــه خانــه اش می رفتی 
یــا تلفــن مــی زدی. بــا آمــدن موبایل و 
مــردم  گوشــی،  هوشــمند  برنامه هــای 

خیلی از کارهای روزانه شان را با همین 
گوشی 200 گرمی انجام می دهند. بعد 
از شــیوع کرونا بچه ها برای من گوشــی 
هوشــمند گرفتنــد اما کارکــردن با آن را 
بلــد نبــودم. بــا اصــرار دختــرم تماس 
تصویری و فرستادن پیام و صوت را یاد 
گرفتــم. حــاال می بینم آنقدر هــا هم بد 
نیســت. در کانال هــای خانوادگی عضو 
شــدم و از حال فامیل خبــر دارم. برای 
چند ســاعتی سرم گرم می شود. هر روز 
هم با دخترم تماس تصویری می گیرم 
صحبــت  نــوه ام  بــا  دقیقــه ای  چنــد  و 
می کنــم. به نظــرم کرونا باعث شــد ما 
هم با دنیای دیجیتال و فضای مجازی 

کنار بیاییم.«
و  روانپزشــک  شــریعتی  بهنــام  دکتــر 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشکی ایران هم معتقد است بسیاری 
ســراغ  کرونــا  دوران  در  ســالمندان  از 
یادگیری تکنولــوژی و فناوری دیجیتال 
رفته اند. »شــاید برخی تصــور می کنند 
ســالمندان بــا تکنولــوژی رابطــه خوبی 
یادگیــری  ســن  ســالمندی  و  ندارنــد 
نیســت یا اینکه ســالمندان نمی توانند 
چیزهــای جدیــد یــاد بگیرنــد. یــا اینکه 
و  گرفتــه  دیگــر شخصیت شــان شــکل 
االن وقــت آن نیســت یــاد بگیرنــد، اما 
زمینــه  در  کــه  مطالعــه ای  ســال ها  بــا 
ســالمندان دارم معتقــدم ایــن بحــث 
امروز زیر ســؤال رفتــه و دور از واقعیت 
اســت. اگــر بخواهــم مثــال روشــنی در 
ایــن زمینه بزنــم بایــد بــه دوران کرونا 
که تقریبــاً همه کشــورهای جهان با آن 
درگیر هســتند اشــاره کنــم. کرونا باعث 
شــد ارتباطات اجتماعی بسیار کم شود 
و مــردم از یکدیگر دور شــوند. ماه های 
اول موضوعــی کــه مطــرح شــد منزوی 

شــدن ســالمندان بود و اینکه این گروه 
بیشــتر از بقیه در خطر هســتند. بعد از 
چنــد ماه راه هــای جایگزین پیدا شــد و 
اتفاقــاً خیلی از ســالمندان با تکنولوژی 
ارتبــاط برقــرار کردند. مثال روشــن آن 
تماس های تصویری اســت که بسیاری 
از ســالمندان تــا قبــل از شــیوع کرونــا 
نداشــتند  آن  یادگیــری  بــه  عاقــه ای 
برقــراری  نحــوه  ایــام  همیــن  در  ولــی 
مــا  اطــراف  آموختنــد.  را  ارتبــاط  ایــن 
سالمندانی هســتند که با فرزندان شان 
در  یــا  می گیرنــد  تصویــری  تمــاس 
گروه هــای خانوادگــی فضــای مجــازی 
بــدل  و  رد  پیــام  و  می شــوند  عضــو 

می کنند.«
از نگاه این روانپزشک هنوز هم عده ای 
از ســالمندان نمی خواهنــد بــا فضــای 
ارتبــاط  دیجیتــال  دنیــای  یــا  مجــازی 
بگیرند.» درصدی از سالمندان هستند 
کــه نمی خواهنــد با فضــای مجــازی یا 
دنیــای دیجیتــال ارتباط بگیرنــد. البته 
همیــن افــراد اگــر مجبــور باشــند و در 

شــرایطی مثل کرونا قــرار گیرند ممکن 
اســت خیلــی از آنهــا ســراغ تکنولــوژی 
و دنیــای دیجیتــال برونــد. اینکــه چــرا 
برخــی از ســالمندان بــا تکنولــوژی روز 
رابطه خوبی ندارنــد به دالیل مختلفی 
شــخصیت  دلیــل  اولیــن  برمی گــردد. 
از  بیشــتر  ســالمندان  اســت.  ســالمند 
تجــارب  می کننــد.  احتیــاط  جوانــان 
جدیــد را بــه ســختی قبــول می کننــد و 
کمتــر تصمیمــات ناگهانــی می گیرند. 
ممکن اســت برای هر تصمیمی بیشتر 
فکــر کننــد یــا در مقابــل شــرایط جدید 
مقاومــت کننــد. ایــن افــراد بــا تجارب 
جدید ســخت خــو می گیرنــد. هرچقدر 
این تجــارب ناشــناخته تر و حساســیت 
زیادی داشته باشند سخت تر با آن کنار 
می آیند. دسته دوم سالمندانی هستند 
که اختــال یادگیری دارند. این اختال 
از دوران جوانــی آغــاز و تــا ســالمندی 
فعالیت هــای  می کنــد.  پیــدا  ادامــه 
پیچیــده ای مثــل امــور مالــی و بانکــی 
و  دقــت  و  دارنــد  باالیــی  حساســیت 

ظرافت بیشــتری می خواهــد. مثًا باید 
چنــد رمــز عبور بــه یاد داشــته باشــیم. 
برخی از سالمندان که اختال یادگیری 
دارنــد آموختــن ایــن نــوع فعالیت هــا 
برای آنها مشکل و دشوار است. مسأله 
بعدی وســواس و افســردگی است. این 
بیمــاری ممکــن اســت از جوانــی آغاز 
شــود و تــا ســالمندی تــداوم پیــدا کند. 
افرادی که وســواس دارنــد با بعضی از 
تغییــرات کنــار نمی آیند و بــرای انجام 
حوصلــه  دارنــد.  بیشــتری  شــک  آن 
انجــام خیلی از کارها را ندارند و ســراغ 
یادگیری یــا فعالیت جدیــد نمی روند. 
بنابرایــن زمانی که می خواهیم مســأله 
ســالمندی و دوری آنهــا از تکنولــوژی و 
دنیــای دیجیتــال را بررســی کنیــم باید 
ببینیــم ایــن دوری بــر اســاس ناتوانــی 

است یا نخواستن.«
اگر می خواهیم سالمندان با تکنولوژی 
کنــار بیاینــد و آن را قبــول کننــد بایــد با 
تعامــات اجتماعــی شــروع کنیــم نه 
مســائل مالــی و بانکی. دکتر شــریعتی 

با اشــاره به اینکه ســالمندان از دریچه 
بــا  راحت تــر  اجتماعــی  تعامــات 
فناوری های دیجیتال روز کنار می آیند، 
می گویــد: »بایــد آنهــا را با شــبکه های 
اجتماعــی و نحــوه ارتبــاط  گیری آشــنا 
کنیم و بعد کم کم ســراغ مسائل مالی 
و آموختــن آن برویــم. مثــال بــارز آن 
همیــن ماجــرای رمــز ارزهــا یــا همان 
ارزهای دیجیتال اســت. خیلــی از ما با 
وجود اینکه می دانیم ارزهای دیجیتال 
جدید و ســودآور هســتند امــا طرف آن 
نمی رویم.رمــز ارزهــا تکنولــوژی مالی 
و پیچیــده ای اســت و بــرای خیلــی از 
مــا کــه تصورمان از پول همــان کاغذ یا 
موجودی کارت بانکی اســت درک رمز 
ارز بــا وجــود پایــه علمــی و اقتصــادی 
ســال  چنــد  اگــر  حــاال  اســت.  دشــوار 
دیگــر اعام کنند بــا ارزهــای دیجیتال 
می تــوان خانــه یا ماشــین خرید خیلی 
از مــا ممکــن اســت به دلیل نیــازی که 
آن زمان احســاس می کنیم، ســراغ آن 

برویم.«
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 به دنبال شــیوع کرونــا رفتار خرید کاربــران در دنیا 
تغییری جدی داشته به گونه ای که محققان، ارزش 
بــازار تجــارت الکترونیــک جهان تــا پایــان 2021 را 
حدود 5 تریلیون دالر تخمین زده اند هرچند اندازه 
و وسعت این بازار در سراسر جهان یکسان نیست. 
یکــی از مناطق جهان که تجارت الکترونیک در آن 
تــا پیــش از پاندمــی کوویــد19 روند کندی داشــت، 
منطقه خاورمیانــه و آفریقا)MENA( بوده اســت 
کــه پــس از بحــران کرونا، اوضــاع به گونــه ای دیگر 
رقــم خــورد و ایــن روند شــتاب گرفت. حــاال دیگر 
انتظــار می رود این منطقه ازنظر شــاخص تجارت 
الکترونیک، از متوســط جهانی نیز پیشــی بگیرد و 
در 5 ســال آینده شاهد رشــد 20 درصدی این بازار 
باشیم درحالی که این رقم برای کل دنیا 13درصد 

پیش بینی شده است.
ضریب نفوذ باالی اینترنت و گوشی هوشمند  �

در »منا«
هرسال مؤسسات پژوهشی مختلفی در جهان 
شاخص های جهانی مختلف فناوری ازجمله بازار 
تجــارت الکترونیــک را رصد می کنند. یکــی از این 
مؤسسات، Kearney است که تخمین زده است در 
نتیجه تأثیر کرونا بر تغییر رفتار خرید مردم، میزان 
فــروش آنالیــن و تجــارت الکترونیــک در منطقــه 
»منا«)Mena( )خاورمیانه و شمال آفریقا( تا پایان 
ســال 2022 بــه ۵0 میلیارد دالر برســد درحالی که 
پیــش از کرونــا این رقــم تنها 2۶ میلیــارد دالر بود. 
گفتنــی اســت ایــن رقــم در ســال 2016 نیــز حدود 

18.6میلیارد دالر بوده است.
بســته شــدن فروشــگاه ها و مال های بــزرگ در 
کشورهای منطقه منا از مارس 2020، بخش زیادی 
از جمعیتــی را کــه پیــش از این عالقــه ای به خرید 
آنالیــن نشــان نمی دادند  به این عرصــه وارد کرد. 
ضریــب نفــوذ بــاالی اینترنــت و جمعیــت جوان 
عالقه مند به حوزه فناوری، موتور محرکه رشد باالتر 
از میانگین جهانی شاخص تجارت الکترونیک در 

این منطقه شــمرده می شــود. موضوع مهم دیگر 
این اســت که رشــد ســاالنه تجــارت الکترونیک در 
این منطقه از اروپا و آســیا باالتر بوده و دلیل اصلی 
آن را نیــز حضــور کشــورهایی مانند مصــر، امارات 
متحده عربی، عربستان سعودی و کویت می دانند 
که در این زمینه در بازار دست برتر را دارند. در این 
منطقه لوازم الکترونیکی، فشن، محصوالت زیبایی 
و خواربار محبوب ترین ها هستند و 80 درصد بازار 

تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داده اند.
همچنیــن در ایــن منطقــه ضریــب نفــوذ بــاالی 
تلفن های هوشمند سبب شده تا بخش عمده خرید 
آنالیــن ازطریــق ایــن وســایل فناورانــه انجام شــود. 
55درصــد خریــداران در مصــر، امارات و عربســتان 
ســعودی از طریــق تلفن های هوشــمند خــود خرید 
آنالیــن انجــام می دهنــد. در این منطقــه 68درصد 
مــردان در خریــد آنالین خود به مبلمــان و کامپیوتر 
روی خوش نشــان داده اند ولــی 72درصد زنان مواد 

غذایی، لباس و لوازم آرایشی خریداری کرده اند.
روش های جدید پرداخت آنالین �

درحالــی که در ســال 2020 بخش عمده مردم 
پــس از خرید آنالین، در زمــان دریافت محصول، 
هزینه آن را پرداخــت می کردند ولی حاال با تغییر 
فناورانــه روش هــای پرداخــت اوضــاع بــه گونه ای 
دیگــر رقم خورده و همین امر زمینه ســاز توســعه 
بیشــتر تجــارت الکترونیک شــده اســت. مــردم با 
Google Pay, Samsung Pay و Apple Pay آشــتی 
کرده انــد و انتظار می رود در آینده ای نزدیک بویژه 
در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس پرداخت های 
همچنیــن  و  دیجیتــال  ارز  بیومتریــک،  صوتــی، 
پرداخــت با اســتفاده از فنــاوری تشــخیص چهره 
جایگزیــن روش هــای پرداخــت ســنتی و امــروزی 
شــود. گزارش مؤسســه Checkout.comهم نشان 
می دهــد کــه اســتفاده از پــول نقد از ســال گذشــته 
حــدود 75درصد کاهــش یافته اســت و 60درصد 
از خریــداران منطقه»منا« ترجیح می دهند هزینه 
خرید آنالین خود را به صورت دیجیتالی پرداخت 
کنند. عالوه بر این، 24 درصد از خریداران در »منا« 

امســال از گزینــه  )buy now, pay later )BNPL  یا 
)حــاال بخر بعداً پرداخــت کن( اســتفاده کرده اند. 
بــه این ترتیــب منطقه منــا در این شــاخص نیز از 
اروپا پیشــی گرفته اســت. بــرای ارائــه این خدمات 
ماننــد  پرداخــت  ســرویس های  منــا،  منطقــه  در 
Postpay، Tabby و Spotii راه اندازی شــده اســت. 
ایــن نــوع مــدل پرداخت کــه بــه مصرف کنندگان 
امــکان می دهــد پرداخت را بــرای خریدهای خود 
بدون بهره و تنها بر مبنای میزان اعتبارشان انجام 
دهنــد، در سراســر جهــان محبوبیت روبه رشــدی 
دارد و بــه رشــد تجارت الکترونیــک در این منطقه 

نیز کمک شایان توجهی کرده است.
امارات در صدر منطقه »منا« �

مؤسسه Sitecore نیز اعالم کرد امارات متحده 
عربــی بــا رشــد 23 درصــدی در فاصله ســال های 
2018 تــا 2022، درحــال حاضــر بزرگ تریــن بــازار 
تجــارت الکترونیــک منطقــه »منــا« را در اختیــار 
دارد و به طور متوســط هر کاربر اماراتی ماهانه 122 
دالر بــرای تراکنش هــای آنالین هزینــه می کند. در 
همین راستا برندها در امارات متحده عربی تالش 
زیادی داشته اند تا مشــتریان آنالین را جذب خود 
کننــد و در ایــن راســتا 60 درصــد آنهــا حداقل یک 
اپلیکیشن آنالین یا وب سایت راه اندازی کرده اند تا 
مشتریان از طریق کامپیوترهای خانگی، لپ تاپ، 

گوشی های هوشمند و... بتوانند خرید آنالین خود 
را انجــام دهنــد و هیچ مانعــی بر ســر راه آنها قرار 
نداشــته باشــد. به هرحال به دنبال وقــوع پاندمی 
میــزان انتظــارات خریــداران هــم افزایــش یافتــه 
اســت و باید برای پاســخ دادن به ایــن انتظارات از 

راهکارهای فناورانه و نو استفاده کرد.
طبــق ایــن گــزارش، ارزش صنعــت تجــارت 
الکترونیک خاورمیانه به تنهایی هم در سال 2020 
به حدود 12.1میلیارد دالر رســید که نشــان از رشــد 
53.8 درصــدی ســاالنه دارد و انتظــار می رود این 
رونــد در 2021 و پــس از آن ادامه دار باشــد. انتظار 
مــی رود تا پایان 2021 ضریب نفوذ کاربران تجارت 
الکترونیک در عربســتان سعودی به 80.2 درصد، 
در امــارات متحده عربی بــه ۶9.۴ درصد و در قطر 
به ۶2.1 درصد برســد. طبق این پیش بینی، میزان 
ضریب نفوذ تعداد کاربران تجارت الکترونیک در 
کویــت ۵8.3 درصــد، در بحریــن ۵۶.۴ درصد، در 
ایــران ۵2.۴ درصد، ترکیه و عمــان ۴8 درصد و در 
مصر به ۴۶.۵ درصد و اردن 3۴.9 درصد می رسد.

گرمایش کره زمین و تجارت الکترونیک �
پاندمی کووید19 تعداد بیشتری از مردم جهان 
را به سوی تجارت الکترونیک و خرید آنالین سوق 
داده اســت بــه گونــه ای کــه طبق گزارش مؤسســه

Forrester، ایــن بــازار در ســال 2020 رشــد 25.7 

درصــدی داشــته و ارزش آن بــه 4.2 تریلیون دالر 
رســیده اســت و انتظار مــی رود در 2021 هم رشــد 
16.8درصدی داشــته باشد. اما این توسعه در کنار 
موفقیت ها و خلق فرصت های بزرگ برای کشورها 
مشکالتی هم ایجاد کرده است. یکی از بزرگ ترین 
مشکالت توســعه این تجارت الکترونیک افزایش 
میــزان  افزایــش  به دلیــل  گلخانــه ای  گازهــای 
حمل ونقل کاالهاســت. البته برخی هم گفته های 
این منتقدان را قبول ندارند و می گویند درصورتی 
کــه همین میزان خریــد به صــورت فیزیکی انجام 
گیــرد، میــزان بیشــتری گاز گلخانــه ای متصاعــد 
می شــود و عماًل نمی توان این میــزان حمل ونقل 
را کاهــش داد. ایــن گــروه همچنیــن معتقدنــد که 
تنهــا می تــوان به ســمت توســعه روبات هــا بــرای 
ارســال محصــوالت پیش رفت تا دغدغــه گازهای 
گلخانه ای و گرمایش کره زمین در توســعه تجارت 

الکترونیک تا حدودی کاهش یابد.
بــه مــوازات افزایــش انتظــار  درحــال حاضــر 
مجبــور  بــزرگ  شــرکت های  خریــداران،  توقــع  و 
بــه ارائــه راهکارهــای نوآورانــه شــده اند تــا عــالوه 
از  ارســال محصــوالت،  زمــان  بــر کاهــش مــدت 
روبات هــا بیشــترین بهــره را در جهــان بگیرنــد و 
پیک هــای روباتیک بخشــی از این مســئولیت را به 
عهده بگیرند. به عنوان مثال آمــازون با راه اندازی 
Prime، زمــان تحویل محصوالت خریداری شــده 
به صــورت آنالیــن، را از هفتگــی بــه روزانــه تبدیل 
کرده و در برخی نقاط جهان از پیک های روباتیک 
بهره می گیرد.افرادی کــه دغدغه افزایش گازهای 
گلخانه ای در نتیجه توســعه تجارت الکترونیک را 
دارند معتقدند که17درصــد از گازهای گلخانه ای 
جهــان در نتیجه حمل ونقــل ایجاد می شــود و در 
ایــن میــان، 3 درصد آن به ارســال کاالهای آنالین 
مربوط می شود واین رقم تا سال 2050 می تواند تا 
10درصد برسد. مخالفان اما در مقابل، این رقم را 
ناچیز می دانند و معتقدند با استفاده از روبات ها، 
خودروهــای هیبریــدی و... می تــوان میزان انتشــار 

گازهای گلخانه ای این حوزه را نیز کاهش داد.

میترا جلیلی
بارخبرنگار

اخ

حجم تجارت الکترونیک »خاورمیانه و آفریقا« از »اروپا« پیشی گرفت

 سه شنبه 18 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7768

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 معاون رگوالتوری: 

کیفیت شبکه اینترنت نرمال است
معاون ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( از بهبود 
وضعیــت شــاخص های کیفــی اینترنت کشــور خبــر داد و گفــت: در حال 

حاضر کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.
بــه گــزارش »ایران«، مجید حقی افزود: بــا افزایش پهنای باند بین الملل 
در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک های داخلی بویژه 
در الیــه مخابــرات در اپراتورهــا در حــال حاضر کیفیت شــبکه اینترنت در 
حالت نرمال قرار دارد. وی افزایش اســتفاده از بستر سامانه های آموزشی 
همزمــان با بازگشــایی مــدارس و مراکز آموزشــی را دلیل عمــده افزایش 
ترافیک شــبکه و کندی اینترنت کشــور اعالم کرد و گفت: به طور معمول 
ترافیــک شــبکه افزایش دارد اما با آغاز ســال تحصیلی حجم اســتفاده از 
اینترنــت افزایــش قابل توجهی داشــت و این باعث شــد کیفیت اینترنت 

بویژه در شاخص pocket lost )بسته های گمشده( افت کند.
حقــی افــزود: در کنار اقدامات رگوالتوری، شــرکت ارتباطات زیرســاخت و 
اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ظرفیت داخلی و پهنای باند بین الملل، 
به دلیــل تغییــر زمان بندی کالس هــای مــدارس و مراکز آمــوزش عالی و 
پراکندگی آن در ســاعات صبح و بعدازظهر، ســاعت های اوج مصرف در 

طول شبانه روز تغییر کرده و در پی آن کیفیت شبکه نیز بهتر شده است.
وی در ادامــه گفــت: فراینــد پایــش کیفیت در شــبکه دیتای کشــور، امری 
مســتمر اســت و به طــور مرتب در دســتور کار ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی قــرار دارد تا مــردم از خدمات با کیفیــت در این حوزه 

بهره مند شوند.

 اپراتورهای اول و دوم

۱۳ هزار میلیارد ریال جریمه شدند
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی تهــران از جریمه قطعی 13 هــزار میلیارد 
ریالــی دو اپراتــور اول و دوم )همــراه اول و ایرانســل( بــه ســبب اضافــه 

دریافت از مشتریان در بسته های اینترنتی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی درباره طوالنی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: 
بایــد اســتعالماتی انجام می شــد و کار کارشناســی صــورت می گرفت تا 
نحوه محاسبه اضافه دریافتی که از مردم در بسته های ارائه شده طوالنی 
مدت و کوتاه مدت صورت گرفته بود، مشخص شود که کاری فوق العاده 

فنی بود و باید مراجع خاصی میزان تخلف را به ما اعالم می کردند.
وی افــزود: در هــر حال این پرونده در شــعب بدوی ما رســیدگی و منجر 
بــه صــدور حکــم شــد و در شــعبه تجدید نظر هــم این حکــم قطعیت 
پیــدا کرد و قابلیت اجرا دارد. اســفنانی در ادامه گفت: بر همین اســاس 
اپراتــور اول بــه پرداخت جریمه ای معــادل 7 هــزار و ۶03 میلیارد ریال 
جــزای نقدی در حــق صندوق دولت و مهــر تخلف نوبــت اول و اپراتور 
دوم هــم به پرداخت پنــج هزار و ۴07 میلیارد ریــال جزای نقدی و مهر 
تخلــف نوبــت اول محکوم شــدند. وی افزود: بــا توجه به ایــن که مردم 
 نیــز از ایــن قضیــه متضــرر شــدند امــکان پرداخــت خســارت بــه مردم 

هم باید فراهم شود.
به گفته اســفنانی ایــن رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی 
است و البته اگر در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند قابلیت تجدید 
نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دســتور توقف صادر نشــود، این حکم از 

همین امروز قابلیت اجرایی خواهد داشت.

دولت ژاپن قصــد دارد برنامه ای را برای اعطای 
مشــوق های مالــی بــه کارخانه های تولید تراشــه 
اجرا کند تا آنها کارخانه های جدیدی را برای این 

منظور تأسیس کنند.
بــه گــزارش مهر، این مشــوق ها به شــرکت هایی 
ماننــد تی اس ام ســی تایــوان نیز ارائه می شــود، 
زیــرا ایــن شــرکت نیــز از برنامه ریزی خــود برای 

ساخت یک کارخانه جدید تولید تراشه در خاک 
ژاپن خبر داده است.

منابــع مطلــع می گوینــد دولــت ژاپــن احتمــااًل 
یــک تریلیــون یــن معــادل 8.82 میلیــارد دالر 
برای ســاخت کارخانه تراشــه تی اس ام ســی در 
کوماموتــو، واقــع در جنوب ژاپــن یارانه پرداخت 
نیمــه  انــواع  یادشــده  کارخانــه  کــرد.  خواهــد 

هــادی مــورد اســتفاده در خودروها، حســگرهای 
دوربین هــای عکاســی و محصــوالت الکترونیک 
دولــت را تولیــد خواهــد کــرد و انتظار مــی رود تا 
ســال 202۴ راه اندازی شــود. گفتنی است انتظار 
مــی رود یــک الیحــه بودجــه تکمیلــی از ســوی 
پارلمــان ژاپن تقدیم شــود تا صدهــا میلیارد ین 
بودجــه بــرای نهــادی به  نام نــدو در نظــر گرفته 

شود. این نهاد دولتی وظیفه پشتیبانی از تحقیق 
و توســعه در حوزه انــرژی و فناوری های صنعتی 

را برعهده دارد.
شــرکت های تولیدکننــده ســخت افــزار مشــروط 
به افزایش تولید تراشــه در زمــان کمبود عرضه، 
واجد شــرایط دریافت یارانه و کمک مالی از ندو 

خواهند بود.

 اعطای مشوق های مالی

 برای افزایش تولید تراشه

در ژاپن



استان هرمزگان دارای ۱۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی 
اســت کــه تقریبــاً بخش وســیعی از مــرز دریایی 
کشور را شامل می شود. بسیاری از مردم به دلیل 
زیبایی هــا و جاذبه های گردشــگری بندرعباس، 
در فصــول مختلــف ســال بــه ایــن اســتان ســفر 
می کننــد تــا از ســواحل زیبــا و آرامش بخش آن 
لــذت ببرند اما ســال هاســت که تجمــع صنایع 
در بخــش غربی این بندر و نیز مشــکالت ناشــی 
از نبود زیرســاخت  مناسب جمع آوری فاضالب 
شــهری موجــب آلودگی هایــی در بخش هایی از 
ســواحل این بندر شــده اســت؛ آلودگی هایی که 
عالوه بــر برهــم زدن زیبایــی منطقــه، می تواند 

آسیب جدی به منطقه وارد کند.
محیــط  کل  اداره  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
زیســت هرمزگان با تأیید اینکه آلودگی ســواحل 
و  فاضــالب  و  صنعتــی  منشــأ  بندرعبــاس، 
پســاب های شــهری دارد، بــه »ایــران« می گوید: 
عمــده آلودگی هایــی کــه در منطقــه مــا اتفــاق 
می افتد شــامل آلودگی های نفتی و فرآورده های 
آن اســت کــه از ســوی صنایــع یــا بخــش تجاری 
نفتکش هــا   و  کشــتی ها  حمل ونقــل،  از  ناشــی 

صورت می گیرد.
همــه  می افزایــد:  ســلیمی زاده  مریــم  دکتــر 
صنایــع مــا مدیریت فاضــالب و پســاب را دارند 
بــه طوری کــه یــا فاضــالب را تصفیــه می کنند یا 
فاضــالب از آنهــا خــارج نمی شــود امــا آنچه که 
منجــر بــه آلودگــی می شــود، ناشــی از آلودگــی 
ســوانح و حوادث بوده اســت. مثاًل ممکن اســت 
بخشــی از تأسیســات صنایــع دچار آتش ســوزی 
کار  از  تصفیــه  تأسیســات  آن  به دنبــال  و  شــود 
بیفتد و پســاب یــا فاضالب و حتــی برخی مواقع 

فرآورده های نفتی و... وارد ساحل شود.
وی تصریح می کند: بیشــتر ایــن آلودگی ها نیز 
در غرب بندرعباس اســت چــون تجمع صنایع را 

در قسمت غربی بندر داریم.
این مســئول ادامه می دهــد: در صورت وقوع 
ایــن اتفاقــات نیز اداره کل محیط زیســت اســتان 
بــه  بــه رفــع آلودگــی می کنــد  صنایــع را ملــزم 
گونــه ای که از آنها می خواهد با ارائه گزارش های 
تصویــری پاکســازی منطقــه و حضور کارشــناس 

از  را  منطقــه  حادثــه،  محــل  در  محیط زیســت 
آلودگی هــا پاک کننــد. بخش دیگــر پیگیری های 
ما، پیگیری های قضایی است تا با در نظر گرفتن 
جرایــم و جبران خســارت از آلودگی هــای دوباره 
جلوگیری شــود و اهرمی برای پیشــگیری مجدد 
ایــن اتفاقــات باشــد. بیشــترین مــوارد منجــر به 
پیگیری قضایی و لحاظ شدن جریمه صنایع نیز 

مربوط به سال 89 و 98 می شود.
وی در خصــوص منشــأ فاضــالب شــهری نیز 
می گویــد: تصفیــه خانه فاضــالب بندرعبــاس از 
ابتدای شــروع به کار تاکنون، دچار نوســان زیادی 
بــوده اســت و برخــی مواقــع از حــدود اســتاندارد 
خیلی منحرف شــده اســت به طــوری که می توان 
گفت در آبان و آذرماه ســال گذشــته در این زمینه 

اوج بحران را داشتیم و شرایط بسیار وخیم بود.
دکتــر ســلیمی زاده ادامــه داد: بــا پیگیری های 
از  ناشــی  آلودگــی  حاضــر  حــال  در  قضایــی، 
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس نسبت به آبان و 
آذر سال گذشته، روند کاهشی دارد اما هنوز به حد 

استاندارد نرسیده است.
وی تصریــح می کنــد: میــزان آلودگی در ســال 
گذشــته حــدود 3۰۰ میلی گرم در لیتــر بود که این 
میزان امروز به ۱5۰ تا ۱۲۰میلی گرم در لیتر رسیده 
اســت یعنی بــا کاهش حــدود 4۰ تــا 5۰درصدی 

روبه رو هستیم.
رئیــس مرکز ســنجش اداره کل محیطزیســت 
صنایــع  ســهم  میــزان  خصــوص  در  هرمــزگان 
ســواحل  آلودگــی  در  شــهری  فاضالب هــای  و 
بندرعبــاس اظهار می دارد: شــاید آلودگی ناشــی 
از پســاب های شــهری به صورت پیوســته باشد اما 
غلظت و اثرگذاری آن کمتر از آلودگی های ناشــی 
از صنایــع اســت. به عنــوان مثــال، ممکــن اســت 
آلودگی هــای ناشــی از صنعــت فقــط ۲ روز طول 
بکشد اما ســمی که از سوی صنایع ایجاد می شود 
بســیار مخرب تر اســت لذا نمی توان گفت ســهم 

آلودگی کدام یک از آنها بیشتر است.
وی درباره علت پیوســتگی آلودگی های ناشی 
از پساب شهری می گوید: استانداردها برای ایجاد 
فاضالب هــای شــهری رعایــت شــده امــا بــه روز 
کردن تأسیسات تصفیه خانه، انجام کارهای فنی 
الزم، پیش بینــی افزایــش جمعیت و فرســودگی 
تأسیســات از جمله عواملی اســت که باید به آنها 

توجه شود تا این مشکالت ایجاد نشود.
در  می کنــد:  تصریــح  ســلیمی زاده  دکتــر 
آب  ســفره های  ســطح  کــه  هســتیم  منطقــه ای 
زیرزمینی باالســت، همچنین با شــوری آب، ورود 
ذرات معلق به تصفیه خانه نیز مواجه هســتیم و 
اینها بخشی از دغدغه های مسئوالن در حوزه آب 
و فاضالب شهری است که می تواند از دالیل عدم 

کنترل تصفیه خانه عنوان شود.
اجرایــی  برنامه هــای  و  طــرح  دربــاره  وی 
بــرای پیشــگیری از آلودگــی ســواحل بندرعبــاس 
می گویــد: »بررســی اثرات تجمعــی صنایع غرب 

بندرعبــاس«، عنــوان طــرح جامعی اســت که از 
ســال گذشــته با پشتیبانی مالی شــهرداری توسط 
در  صنایــع  مشــارکت  بــا  و  دانشــگاهی  پرســنل 
حــال انجام اســت. نتایج ایــن طــرح می تواند در 
زمینه های مختلف تعیین تکلیف کند، مشخص 
شــدن وضعیت موجود، میزان ســهم آلودگی هر 
کــدام از صنایــع و ایجــاد راهکارهــای الزم جهت 
پیشــگیری از آلودگی برای هریــک از صنایع نظیر 
ایجاد فضای سبز، مدیریت پسماندها و فاضالب 
صنایــع از جمله فواید اجرای این طرح اســت. در 
واقع اجرای این طــرح، برنامه جامعی به صنایع 

متمرکز در منطقه می دهد.
ایــن مســئول در مــورد میــزان ســواحل پــاک 
شــهرهای  در  مــی دارد:  اظهــار  نیــز  بندرعبــاس 
ســاحلی بندرعبــاس و در مکان هایــی کــه مــردم 
شــناگاه های  به عنــوان  گردشــگران  و  منطقــه 
ایســتگاه های  می کننــد،  اســتفاده  غیررســمی 
ســنجش میکروبــی داریم کــه آلودگــی مناطق را 

نشان می دهند.
وی بــا بیان اینکه در اســتان هرمــزگان همانند 
استان های شــمالی کشور شناگاه رســمی نداریم، 
دربــاره تعــداد ایســتگاه های ســنجش میکروبــی 
می افزایــد: 8 ایســتگاه در بندرعباس، ۲ ایســتگاه 
در بندر لنگه و در شهرهای هرمز، جاسک و خمیر 
نیز هر کدام یک ایستگاه سنجش آلودگی سواحل 
وجود دارد که بر اســاس اطالعات این ایســتگاه ها 
حــدود ۲۰ درصد این مناطــق  دچار آلودگی هایی 
هســتند و 8۰ درصد دیگر یا شــرایط پاکی دارند یا 

به صورت موقت دچار مشکل می شوند.
دکتــر ســلیمی زاده تصریــح می کند: بــا توجه 
بــه وســعت زیــاد خــط ســاحلی در اســتان، اگــر 
تعداد ایســتگاه های ســنجش بــه ۲ برابر شــرایط 
فعلــی افزایش یابــد می توانــد در صیانت، پایش 
و حفاظــت از محیط زیســت بســیار نقــش آفرین 
باشــد که البته افزایش تعداد ایســتگاه ها نیازمند 

اعتبارات و امکانات الزم است.
رئیس مرکز ســنجش اداره کل محیط زیســت 
هرمــزگان بــا تأکید بر ایجــاد تعامل درســت بین 
دســتگاه های مختلــف بخصــوص شــرکت ها یــا 
دستگاه های مجری برای پیشگیری از آلودگی های 
ســواحل بندرعبــاس می گویــد: اگــر دســتگاه های 
خــود  آلودگــی  وضعیــت  گزارش هــای  مربــوط 
را به صــورت شــفاف ارائــه کننــد و خوداظهــاری 
داشــته باشــند یعنــی خودشــان شــرایط موجــود 
گــزارش  محیط زیســت  اداره  پیگیــری  بــدون  را 
دهنــد، می تــوان تــا میــزان زیــادی از آلودگی های 
محیط زیســت جلوگیری کرد چرا که اگر گزارش ها 
شــفاف باشــد، در صورت وجود مشکل، اعتبارات 
هــم زودتر بــه اداره مورد نظــر اختصاص می یابد 
و مشــکل زودتر حل خواهد شد. نباید عملکردها 
به گونه ای باشــد که گزارش عــدم آلودگی دهند و 
وقتــی آلودگــی توســط اداره محیط زیســت و... به 

اثبات رسید، علت را کمبود اعتبار عنوان کنند.
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مادر محیط زیست ایران درگذشت
ایران زمین - »مه لقا مالح« معروف به مادر محیط زیســت ایران صبح 

دیروز هفدهم آبان ماه در سن ۱۰۴ سالگی درگذشت.
در  مــالح  مه لقــا  خواهــرزاده  شــهران،  رضــا  را  او  گذشــت  در  خبــر 
صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام منتشــر کرده است. مه لقا مالح در 
ســال ۱۲9۶ هنگامــی که پدر و مادرش بــا کاروان برای زیارت به مشــهد 

می رفتند، در یک کاروان سرای عباسی در بین راه به  دنیا آمد.
مــادرش خدیجه افضل وزیــری و مادر بزرگ وی بی بی خانم اســترآبادی 
از زنــان پیشــگام عصر خــود بودند. پــدرش آقابــزرگ مالح به دلیل داشــتن 
منصب دولتی در شــهرهای مختلف ســاکن می شــد و به همین دلیل، مه لقا 

در شــهرهای مختلــف ماننــد مشــهد، 
قوچــان، اصفهــان، دامغــان، همــدان 
و کرمانشــاه تحصیــل کــرد. او بعــد از 
تحصیل در فلســفه و علــوم اجتماعی 
و جامعه شناســی در دانشــگاه تهــران 
مدرک فوق لیســانس علوم اجتماعی 
گرفت و برای ادامه تحصیل به پاریس 
رفت و در سوربن علوم اجتماعی خواند 
و بــا مــدرک دکتــرا بــه ایران بازگشــت. 
همچنین در فرانسه دوره کتاب داری را 
در کتاب خانــه ملی فرانســه گذراند. در 
بازگشــت به ایران در کتابخانه دانشگاه 

تهران مشغول کار  و بعد از مدتی در سال ۱3۴۷ به ریاست کتابخانه مؤسسه 
تحقیقات روان شناسی برگزیده شد. پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در 

راه مبارزه برای جلوگیری از آلودگی محیط  زیست گذاشت.
مه لقــا مــالح در ســال ۱3۷3 بــا مشــارکت همســرش و چنــد اســتاد 
دانشــگاه عالقه مند به محیط  زیست سازمان غیردولتی زیست محیطی 
»جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیســت« را بنیان گذاشت. این 

سازمان در ۱۰ اردیبهشت ۱3۷۴ رسماً اعالم موجودیت کرد.
مه لقــا مــالح دو دهــه اخیــر عمــرش را در »جمعیــت زنــان مبــارزه 
بــا آلودگــی محیط زیســت« صرف آمــوزش زنــان خانــه دار و معلمان 

مدارس برای آشنایی با محیط  زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد.
او موفق شده بود شعب این تشکل با نام »جمعیت« را در ۱۶ استان 
کشور هم گسترش دهد. ۲۶ سال پیش بود که مه لقا مالح انجمن زنان 
حمایــت از محیــط  زیســت را در خانــه اش در قیطریــه راه انــدازی کــرد. 
هدفــش از راه اندازی این انجمن، پیگیری مطالبات زیســت محیطی در 
گوشــه و کنار کشــور بود؛ مطالبه هایی کــه اغلب شــهروندان از آن غافل 
بودنــد و نیــاز بــه آموزش داشــتند. جلوگیــری از آلودگی آب ســد لتیان، 
انتخــاب روز ملــی هوای پاک و دعوت از دانش آمــوزان برای راهپیمایی 
در این روز، جلوگیری از واگذاری اراضی ملی توســط دولت برای جبران 
بدهی هــا و... تنهــا گوشــه ای از فعالیت هایــی اســت کــه مــالح به کمک 

همراهانش در انجمن به سرانجام رساند.
پیام تسلیت رئیس سازمان محیط  زیست در پی درگذشت مه لقا مالح

رئیــس ســازمان حفاظت محیط  زیســت در پیامی درگذشــت مه لقا 
مالح را تســلیت گفت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان حفاظت 

محیط زیست ،در پیام تسلیت علی سالجقه آمده است:
بــا کمال تأســف و اندوه فراوان درگذشــت ســرکارخانم دکتــر مه لقا 
مــالح را خدمت خانواده وی و تمامی دوســتداران محیط زیســت ایران 
تســلیت عــرض می کنــم. مرحومــه مــالح بی تردیــد نامــی جاویــدان و 
شخصیتی بی مانند در محیط زیست ایران است و کوشش های بی دریغ 
ایشــان برای حفاظت از زیســت بوم ایران الگویی برای تمامی فعاالن و 

دوستداران محیط زیست خواهد بود.
از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه مغفوره علــو درجات و 

برای خانواده و وابستگان ایشان صبر درخواست می نمایم.«

چاه های غیر مجاز در خراسان رضوی تا پایان 
سال به صفر می رسد

مشــهد - مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضــوی گفت: تا 
پایان سال جاری اعالم خواهیم کرد که چاه بدون کنتور در استان نداریم 
و امیدواریم جشــن پر کردن چاه های غیرمجاز عمیق بیش از ۵۰ متر را 

برگزار کنیم.
به گزارش ایســنا، محمد عالیی با اشــاره به اینکــه امیدواریم بتوانیم 
خشکســالی کم ســابقه را بــه فرصت تبدیــل کنیم، اظهار کــرد: پایداری 

دشت های استان یکی از مهم ترین اهداف این شرکت است.
وی با بیان اینکه اســتان از اهداف مشــخص شده در سند سازگاری با 
کم  آبی بســیار جلوتر است، افزود: سند ســازگاری با کم آبی در خراسان 
رضوی که طی سال های اخیر اجرایی شده، موجب شد تا این استان در 

تابستان گذشته با وجود خشکسالی از تنش آبی دور بماند.

تربت حیدریه میزبان نخستین جشنواره 
گردشگری زعفران

تربت حیدریه - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
تربیــت  حیدریه گفت: نخســتین جشــنواره گردشــگری زعفــران با هدف 
معرفی این محصول ناب و با ارزش به ســایر نقاط کشــور و جهان از ۱۶ تا 

۲3 آبان  ماه در محل رباط طبسی این شهرستان در حال برگزاری است.
بــه گزارش ایســنا، علــی محمدی اظهــار کرد: شهرســتان های تربت 
حیدریــه و زاوه به عنــوان پایتخــت تولیــد زعفران توانســته اند ســاالنه با 
صادرات این محصــول به نقاط مختلف جهان نام و آوازه زعفران ناب 
ایرانــی را مطــرح کنند.وی با اشــاره به اهــداف این جشــنواره افزود: این 
جشنواره گردشگری با هدف معرفی این محصول در جهان و ثبت ملی 

در یونسکو با مشارکت نهادهای دولتی شهرستان برگزار شده است.
محمدی بیان کرد: عالوه بر معرفی زعفران از دیگر اهداف برگزاری 
این جشــنواره، معرفی ظرفیت های گردشــگری شهرســتان است که در 
قالب ۱8 غرفه صنایع دســتی محصــوالت بومی و منطقه ای به نمایش 
گذاشــته خواهد شد.وی بیان کرد: در تاریخ ۲3 آبان  ماه جاری همزمان 
بــا اختتامیه این جشــنواره قطار گردشــگری زعفران بــا حضور اصحاب 
رســانه، مدیــران آژانس ها و لیدرها از مشــهد به مقصــد تربیت  حیدریه 
حرکــت خواهــد کرد.رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری تربیــت  حیدریه با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون ۱۰تور 
گردشــگری زعفــران بــه ایــن شهرســتان ســفر کرده انــد، تصریــح کــرد: 
قطار گردشــگری زعفران با هــدف بازدید از کشــتزارهای زعفران، نحوه 

برداشت و فرآوری محصول به این منطقه عزیمت خواهد کرد.

بازگشت رنگ آبی به سواحل هرمزگان با کاهش 50 درصدی آلودگی های ساحلی
دستگاه قضایی به کمک محیط  زیست آمد
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رئیس مرکز سنجش اداره کل محیط زیست هرمزگان: 
اگر دستگاه های مربوط گزارش های وضعیت آلودگی 

خود را به صورت شفاف ارائه کنند و خوداظهاری داشته 
باشند ، می توان تا میزان زیادی از آلودگی های محیط 

زیست جلوگیری کرد. وقتی گزارش ها شفاف باشد، در 
صورت وجود مشکل، اعتبارات هم زودتر به اداره مورد 

نظر اختصاص می یابد و مشکل زودتر حل خواهد شد

در پی انتشارخبر تأثیر مخرب بارندگی های اخیر 
رطوبــت حاصــل از آن روی بنــای تاریخــی ســی  
وســه پل اصفهان، مسئوالن شــهرداری و میراث 
فرهنگــی ایــن شــهر هرگونــه تهدیــد نم زدگی و 

آسیب دیدن سی  و سه پل را رد کردند.
دکتر سیداحمد حســینی نیا ،معاون پیشین 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان در 
گفت و گــو بــا »ایــران« ضمن اعــالم اینکه خطر 
جــدی این اثر تاریخــی را تهدید نمی کند گفت: 
طــی بازدیدی کــه پــس از بارندگی هــای اخیر با 
همراهــی دیگر کارشناســان از این بنای تاریخی 
صــورت گرفتــه خطر خاصــی این اثــر را تهدید 
نمی کنــد و می تــوان گفــت آنچــه کــه در اخبــار 
و تصاویر منتشــر شــده اســت بــا توجه بــه گفته 
کارشناســان مربوط به ســال های گذشته است. 
مگــر اینکه دهانــه مشــخصی ازاین پل آســیب 
دیده باشــد کــه طبق مشــاهدات شــخصی من 

خطری را برای این اثر ندیدم.
مدیــر امــور فرهنگــی و ارتباطــات اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان نیــز در ایــن 
خصــوص در گفت و گــو بــا »ایران« گفــت: طبق 
بررســی های انجــام شــده پــس از بارندگی های 
چنــدروز اخیــر خوشــبختانه نگرانی هایــی که از 
احتمــال نــم کشــیدکی و تخریــب این اثــر بوده 

باشد رد شده است.
شهرام امیری با بیان اینکه بعد از بارش های 
اخیــر، در بازدیــد کارشناســان میــراث فرهنگی 
مشــخص شــد که مقــداری آثار نم از ســال های 
گذشته روی ســقف ها باقی مانده ودر اثر بارش 
هــای اخیرمرطــوب شــده و ِنمود بیشــتری پیدا 
کرده اســت افــزود: کارشناســان مرمــت میراث 
فرهنگی به صــورت دقیق بررســی و پایش های 
الزم را انجام داده و مشــخص شــد خوشبختانه 
بارندگی مشکلی برای سقف ها و رواق های این 

پل تاریخی ایجاد نکرده است اما بخش هایی از 
این پل نیازمند مرمت و استحکام بخشی است 

که هرچه زودتر باید انجام شود.
از  آب«  »داغ  آثــار  اینکــه  بیــان  بــا  امیــری 
رواق هــای  و  ســقف ها  روی  گذشــته  ســال های 
ســی و ســه پل وجــود داشــته و منظر ایــن پل را 
مخدوش کرده اســت، اظهار داشت: الزم است 
کــه رفــع آنها تا جــای ممکن در دســتور کار قرار 

گیرد، به طوری که به پل آسیب وارد نشود.
این مســئول با اشــاره به اینکه داغ آب ناشی 
از بارندگــی چهره ســی  و ســه پــل  را کــه یکی از 
بناهــای تاریخــی و مــورد توجــه همــگان اســت  
خدشــه دار کرده اســت اظهار داشت: رواق ها و 
ســقف های این پل بر اثر نم های به وجود آمده 
ظاهــر ایــن اثر زیبــا را ناخوشــایند کرده اســت و 
ضــرورت دارد که برای مرمــت آن هرچه زودتر 

اقدامات الزم انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه ســی  و ســه پل به عنوان 
و  عظمــت  به دلیــل  و  طبقــه   ۲ تاریخــی  پــل 
آجــری بــودن بایــد به طور دائــم مــورد پایش و 
محافظــت قرار گیرد، تصریح کرد: همه بناهای 
تاریخــی اصفهــان در ابتدای فصــل پاییز و قبل 
از آغــاز بارندگی ها، مورد پایش قرار می گیرند و 
مــواردی مانند ناودان، پشــت بام ها و راه آب ها 

بررسی می شوند.

 خطر  قطعه قطعه شدن پارک ملی کاله قاضی 
با ساخت آزادراه شرق اصفهان

 سی  و سه پل در بارندگی های اخیر
 آسیب ندید

اصفهــان - منطقه کاله قاضــی از جمله مناطق 
مهم محیط زیســتی اصفهان اســت که پوشش 
گیاهــی و جانــوری خــاص و متنــوع آن همــواره 
برانگیزنــده حساســیت های ملی بــرای حفظ و 

حراست از این کوهستان بوده است.
منطقــه کاله قاضــی اصفهــان در زمان هــای 

قدیم یکی از شکارگاه های شاهان 
صفــوی و قاجار بوده، امــا از دهه 
۴۰ شمســی تــا امــروز، نگرانــی از 
انقــراض وحوش و پوشــش های 
گیاهــی، دولتمردان را تشــویق به 
حراست و مراقبت از این منطقه 

خاص کرده است.
طــی دهه های اخیــر با تبدیل 
کاله قاضــی به منطقــه حفاظت 
شــده و پــارک ملــی، اجازه شــکار 
برای همیشــه محــدود و ممنوع 
اخیــر،  ســال های  در  امــا  شــد، 

اکتشــاف معــادن در حوالــی این زیســتگاه غنی، 
فعاالن محیط زیست و دوستداران حیوانات را به 

واکنش های متعدد واداشته است.
بــه اعتقاد فعــاالن حقوق حیوانــات؛ حضور 
معدن در جوار زیســتگاه حیــات وحش، منطقه 
را بــرای حیوانــات ناامن ســاخته و از طرف دیگر 
خشکســالی و کم آبی اصفهان هم در سال های 
اخیر بــر امنیت زیســت این موجــودات بی تأثیر 

نبوده است.
حــاال در میانه پاییــز که زمان حساســی برای 
حیات وحش به حســاب می آید، مجــوزی برای 
ساخت آزادراه کنارگذر شرق اصفهان صادر شده 
که براســاس نقشه پیوستی که به دست خبرنگار 
ایسنا رسیده اســت، از میان محدوده پارک ملی 

کاله قاضی عبور می کند.
فعــاالن  و  دوســتداران  ایســنا،  گــزارش  بــه 
محیــط زیســت  بتازگــی کارزاری در مقابلــه بــا 
مجــوز این طرح ایجاد کرده انــد. آنها معتقدند  

طرح تکمیــل آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان از 
میــان منطقــه کاله قاضی، در شــرایطی مطرح 
شــده کــه مســیرهای جایگزیــن ماننــد محــور 
قلعه شــور بــه جــاده  بهارســتان، یــا محمدآباد 

وجود دارد.
ایجاد کننــدگان کارزار »نه ‐ به ‐ جاده ‐ در 
‐ کاله ‐ قاضــی«، عبــور جــاده از پــارک ملی را 
کم هزینه تریــن و بی دغدغه تریــن راه  حل برای 
طراحان و مجریان این طرح دانسته و معتقدند 
در صــورت احــداث این جاده، شــاهد گسســت 
اکولوژیــک پــارک ملــی کاله قاضــی و نابــودی 

تنوع زیستی در میان مدت خواهیم بود.
در متــن این کارزار عنوان شــده منطقه مورد 
بحث، محدوده مهمی از زیســتگاه آهو، َکل و بز 
اســت و با تســهیل عبور و مــرور در ایــن منطقه، 
مخاطــرات حفاظتی و زیســت محیطی افزایش 
خواهد یافــت و این نمکی بر پیکــر زخم خورده 
پــارک ملــی کاله قاضی اســت.  بهروز ســتایش، 
رئیــس اداره محیــط زیســت طبیعــی اداره کل 

ضمــن  محیط زیســت  حفاظــت 
تأییــد انجــام مراحل نهایــی صدور 
مجــوز عبــور آزادراه شــرق اصفهان 
از محــدوده کاله قاضــی، اظهار کرد: 
ســابقه تصویب این پروژه به عنوان 
کریدور شمال به جنوب کشور مربوط 
به دهه ۵۰ بوده اســت، ولی درخواســت عبور آن 
از منطقه کاله قاضی از سال 8۰ شروع شده و راه 
دیگری برای ادامه مسیری که پیشتر ساخت آن 
شروع شده به دلیل وجود رشته کوه های متعدد 

در منطقه وجود ندارد.
وی افزود: اداره کل محیط زیســت در طول 
این مدت گزینه های مختلف را بررسی کرده و 
در مواردی حتی مشــاوران و پیمانکاران تغییر 
کرده انــد و بــا توجــه به نقــش مثبــت و کارکرد 
زیســت محیطی احداث بزرگــراه به خصوص 
در زمینــه کاهــش مصــرف ســوخت و افزایش 
ایمنی تردد و با رعایت مالحظات و تمهیداتی 
کــه در گــزارش مدیریت زیســت محیطی ارایه 
شــده اســت، فراینــد صــدور مجــوز در دســت 
از  آزادراه  ایــن  اینکــه  ضمــن  اســت.  اقــدام 
زیســتگاه های حســاس و بکر پــارک ملی عبور 
نمی کنــد و به موازات مســیر و ترانشــه موجود 

بازطراحی شده است.

آغاز کوچ عشایر به مراتع گلستان
گنبــد کاووس - مدیرکل امور عشــایری گلســتان گفت: با 
سردشــدن هوا عشایر استان های خراســان شمالی و رضوی 
و ســمنان کــوچ قشــالقی خــود را بــه مراتــع شهرســتان های 
مراوه تپه، گنبدکاووس و کالله گلستان آغاز کردند.به گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما رضا علیپوری افزود: عشایر با ۴۵۰هزار 
رأس دام کوچ خود را آغاز کردند و طبق روال هر سال تا پایان 

فروردین سال آینده در گلستان حضور دارند.
وی با اشــاره به شــیوع کرونــا گفت: طبق توافق دانشــگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان و خراسان 
شــمالی و خراســان رضوی مقرر شــد، عشــایر قبل از ورود به 
گلســتان تا حــد امــکان هــر دو دوز واکســن کرونــا را دریافت 
کرده باشــند.علیپوری گفــت: تیم های مرکز بهداشــت گنبد 
کاووس، مراوه تپه و کالله به همراه کارشناسان دامپزشکی با 
استقرار در مبادی ورودی عشایر کوچنده به گلستان بر اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
نظارت کامل دارند و نیرو های مرزبانی و انتظامی هم امنیت 

عشایر را هنگام کوچ تأمین می کنند. او افزود: در آستانه شروع 
کــوچ عشــایر بومــی و غیربومی به مناطق قشــالقی اســتان، 
راه های عبور عشایر در مراتع مراوه تپه که در جریان سیالب ها 
تخریب شده بود با همکاری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای گلســتان تســطیح و مرمت شــد. به گفتــه مدیرکل 
امور عشایری گلستان، در کوچ قشالق ۶9درصد از جمعیت 
عشایر کوچنده و بومی گلستان در مراتع شهرستان مراوه تپه، 
۲۵درصد در گنبد کاووس و ۶درصد در کالله زندگی می کنند.
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گروه حوادث / پســر شــرور کــه به خاطر یــک نگاه چپ 
مرتکب قتل شده بود از سوی قضات شعبه 11 دادگاه کیفری 

استان تهران به قصاص و پرداخت دیه محکوم شد.
قبــل  ســال  »ایــران«، 4  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
مأمــوران کالنتــری 1۷۴ عبدالعظیــم از یــک نــزاع جمعی 
باخبر شــده و برای بررســی موضوع به محــل حادثه رفتند. 
نخستین بررســی ها نشــان می داد درگیری میان سه جوان 
رخ داده و در جریان آن پســر ۲۷ ســاله ای بــا ضربه چاقوی 
یک مجرم ســابقه دار مجروح و به بیمارســتان منتقل شده 

که ساعاتی بعد به علت شدت خونریزی فوت کرده است.
یکی از مغــازه داران نزدیک محل درگیــری به مأموران 
گفت: روز حادثه متهم که از افراد شرور منطقه است با فرد 
دیگری به  نام خسرو درگیر شد مقتول قصد داشت تا آنها را 

از هم جدا کند که چاقو خورد و زخمی شد.
یکــی دیگر از شــاهدان ماجرا نیز گفــت: در حال عبور از 
خیابــان بودم که متوجــه درگیری بین دو نفر شــدم. آنها به 
خاطر نگاه چپ با هم درگیر شــدند اما وقتی نفر ســوم وارد 

ماجرا شد ناگهان این جنایت رخ داد.
دو روز پس از حادثه، متهم ۲3 ساله که پیش از آن نیز 5 
سابقه کیفری در پرونده اش داشت، بازداشت شد و به قتل 
اعتراف کرد. پرونده پس از تکمیل به شعبه 11دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
درخواســت  دم  اولیــای  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 
قصــاص کردند و مــادر مقتــول بــه قضات گفت: پســرم 
بی گنــاه کشــته شــد و مــن از خــون او گذشــت نمی کنم. 
آن طور که مطلع شدم پســرم قصد میانجیگری داشته که 

چاقو خورده است.
بعــد از آن متهــم به جایــگاه رفت و گفــت: من اصاًل 
مقتول را نمی شناختم. آن شب خسرو به من چپ چپ 

نگاه کرد و ما باهم درگیر شــدیم. همان موقع دوســتش از 
ماشــین پیاده شــد که من برای دفاع از خــودم چند ضربه 
چاقــو بــه او زدم. باور کنید قصدم کشــتن او نبود؛ ســپس 
شــاهدان جنایت هــم در مــورد حادثه اظهارات شــان را 

مطرح کردند.
با پایان جلســه قضات براســاس مدرک هــای موجود 
در پرونــده، متهم را بــه قصاص و پرداخــت دیه به خاطر 

جراحت های غیرمنتهی به فوت محکوم کردند.

 قصاص و دیه 
مجازات قتل میانجی

کــه  پســرجوانی  گــروه حــوادث/    
پــدرش 20 ســال قبــل از ســوی دو مرد 
بــه قتل رســیده در حالی به گذشــت از 
قصاص آنها راضی شد که 500 میلیون 

تومان دیه به وی بپردازند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
به دنبــال   80 ســال  دی   12 »ایــران«، 
تمــاس تلفنــی مــردی جــوان مبنی بر 
قتل مردی میانســال به  نام هوشــنگ، 
مأموران پلیس به محل حادثه رفتند. 
مــی داد  نشــان  بررســی ها  نخســتین 
هوشــنگ بر اثر خفگی به قتل رســیده 
و دو مــرد جــوان کــه در محــل حضــور 
داشتند ضمن اعتراف به قتل دستگیر 

شدند.
یکــی از آنهــا در تحقیقــات گفــت: 
هوشــنگ در نزدیکــی خانه مــا زندگی 
می کرد؛ چند سال قبل همسرش فوت 
کرده و یک پسر داشت. مدتی قبل او به 

خواهــرم پیشــنهاد ازدواج داده بود اما 
خواهرم مخالفت کرده و جواب رد داده 
بود. با این حال هوشــنگ دســت بردار 
نبود و خواهرم می گفت به خاطر اصرار 
و پیگیری های بیش از حد وی ناراحت 
اســت و از من خواست با او حرف بزنم 
تا منصرف شــود. بــه همین خاطر من 
به همراه شــوهرخواهر دیگرم به خانه 
هوشــنگ رفتیــم امــا صحبت هــای ما 
به بحث تبدیل شــد و هوشــنگ شروع 
بــه داد و فریاد کرد. بــرای اینکه صدای 
داد و فریــاد او را همســایه ها نشــنوند، 
مــن و بهمــن دســتمان را روی دهــان 
او گذاشــتیم. اصاًل فکــر نمی کردیم که 
ایــن کار منجر به یک جنایت می شــود 
و هوشــنگ به قتل می رســد. دستمان 
را که از روی دهانش برداشتیم، متوجه 
شــدیم که نفس نمی کشد، با اورژانس 
تماس گرفتیم اما مرد میانسال جانش 

را از دست داده بود.
بــا اعتــراف دو متهــم جــوان، آنهــا 
به بازســازی صحنه قتــل پرداختند. با 
تکمیل تحقیقات، پرونده برای صدور 
حکــم بــه دادگاه کیفری اســتان تهران 
ارجاع شد و متهمان پای میز محاکمه 

به دفاع از خود پرداختند.
قضات دادگاه باتوجه به درخواست 
تنها اولیای دم پرونده که فرزند قربانی 
بــود، حکم قصاص دو متهــم را صادر 
کردند.امــا بــا گذشــت 20 ســال از ایــن 
ماجــرا متهمــان در زنــدان ماندنــد و 
اولیــای دم بــرای اجرای حکــم حاضر 

نشدند.
بالتکلیفی پرونــده این دو مرد بعد 
از 20 ســال باعث شــد تــا واحد صلح و 
سازش مستقر در دادسرای امور جنایی 
پایتخــت وارد عمــل شــوند و چندیــن 
جلســه صلح و ســازش، تشکیل دادند 

که در نهایت فرزند مقتول با یک شرط 
راضی به گذشــت از خون پدرش شد و 
گفت چنانچه هر کدام از متهمان 250 
میلیون تومــان به من پرداخت کنند تا 
این پول را صرف کارهای خداپســندانه 

کنم رضایت می دهم.
اما این دو مرد که به سن میانسالی 
رســیده اند اظهار داشتند به دلیل اینکه 
ســال ها در زنــدان بوده اند و هیچ منبع 
درآمــدی نداشــته اند توانایی پرداخت 
چنین پولی ندارند بنابراین واحد صلح 
و سازش دادسرای جنایی از نیکوکارانی 
که تمایل دارند به این دو زندانی کمک 
کرده و بــا پرداخت دیــه آنها مقدمات 
آزادی آنهــا را فراهــم کنند خواســت تا 
به شــعبه صلــح و ســازش مســتقر در 
دادســرای امور جنایی تهران یا شــعبه 
ســوم اجرای احــکام دادســرای جنایی 

مراجعه کنند.

گروه حوادث/     آتش سوزی در یک خانه ویالیی منجر به مرگ 2 زن و 2 مرد 
در مهرشهر کرج شد.

مهدی سمیعی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج درباره این حادثه به »ایران« گفت: ساعت 19:18 شامگاه یکشنبه شانزدهم 
آبان خبرآتش گرفتن یک خانه ویالیی به مرکزفوریت های سازمان آتش نشانی 
کــرج اعالم شــد و خیلــی زود 21 نفر نیروی عملیاتی به همراه شــش دســتگاه 
خــودرو امــدادی از چهار ایســتگاه آتش نشــانی بــه خیابان تختی حســین آباد 
مهرشــهراعزام شدند. دراین حادثه یک خانه ویالیی 100 متری طعمه حریق 
شــده بود. آتش نشــانان ضمن جلوگیری از ســرایت حریق به ســاختمان های 
مجــاور نســبت به ایمن ســازی محل اقدامــات الزم را انجــام دادند امــا پس از 
اطفای حریق مشخص شد در این آتش سوزی دو زن و دو مرد که با هم نسبت 
فامیلی داشتند در آتش سوختند و جان باختند. اجساد این دو زن ودو مرد برای 

تحقیقات بیشتر در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش پرونده برای رسیدگی در اختیار دادسرای جنایی کرج 

قرار گرفته و علت وقوع این آتش سوزی تحت بررسی کارشناسان قرار دارد.

4 کشته در آتش سوزی 
خانه ویالیی

دلچســب  هــوای  حــوادث/  گــروه 
پاییزی، نم بــاران و برگ های رنگارنگی 
کــه زمیــن را نقاشــی کــرده بــود زیبایــی 
خاصــی به حیــاط دادگاه خانــواده داده 
بــود و حــس ســرزندگی القا می کــرد اما 
افســوس زوج هایی کــه در ایــن مجتمع 
شــلوغ رفــت و آمــد می کردنــد بی توجه 
بــه ایــن تصویــر لــذت بخــش طبیعت، 
فقــط  ناراحــت  و  وعصبــی  افســرده 
به دنبــال راهی برای رهایی از مشــکالت 

خانوادگی خود بودند.
در میــان این همــه زن و مــرد و پیر و 
جــوان صحبت هــا و زمزمه هــای دختــر 
جوانــی توجــه مــرا جلــب کــرد. او مدام 
بــه همســرش می گفــت: مهــرداد جان 
هنــوز دیر نشــده بیا و دســت از این همه 
خساســت و لجبازی بــردار و اجــازه بده 
با برگزاری یک جشــن عروســی مجلل و 
خاص زندگی رؤیایی و قشنگی را شروع 

کنیم.
مرد جــوان هم با لبخندی که بیشــتر 
شــبیه تمســخر بود، گفت: دنیا جان من 
نمی خواهم از همین اول زندگی اشتباه  
زندگــی ام  دیگــران  حــرف  به خاطــر  و 
را خــراب کنــم. مــن پــول یک عروســی 
الکچــری را ندارم، لطفــاً من را درک کن 
مــا فقط ۴ ماهه که عقــد کردیم لطفاً به 
خاطــر این موضوع بی اهمیت زندگی را 

نابود نکن.
در همیــن موقــع منشــی دادگاه زوج 
جــوان را به داخــل اتاق قاضــی هدایت 
کــرد. قاضــی در حــال مطالعــه پرونــده 
بــود و مهــرداد و دنیــا بــا یــک صندلــی 
فاصلــه از هم مقابل وی نشســتند. پس 
از چنــد دقیقه قاضی گفــت: دخترم آیا 
تجمــالت و حرف دیگــران آنقدر برایت 
کــه مــی خواهــی طــالق  مهــم هســت 
بگیری؟ شــما تــازه 4 ماه اســت به عقد 

هم درآمده اید.
خجالــت  احســاس  انــگار  کــه  دنیــا 
پــدر  قاضــی  آقــای  گفــت:»  می کــرد، 
مهرداد خیلی پولداره خودشــم پولداره 
ولی خسیســی میکنه و نمی خــواد برای 
جشن عروســی هزینه کنه. وقتی گرفتن 
یک عروســی الکچری باعث خوشحالی 
مــن و خانــواده ام میشــه و همــه بعد از 
جشــن از مراسم ما با آب و تاب تعریف 
می کننــد چــرا نمی خواهد برایم جشــن 

بگیرد.«
مهــرداد گفــت: جنــاب قاضــی پــدر 
من فرش فروشــی دارد خودم هم آنجا 
کار می کنم اما گرفتن مراســم عروســی 
در فــالن هتــل، اجــاره خانــه ویالیــی و 
ســفر ماه عســل به خارج از کشــور برایم 
مقدور نیســت اگر دنیا در همان مرحله 
خواستگاری خواســته هایش را می گفت 

مــن هرگز قبــول نمی کردم امــا او تا یک 
مــاه بعــد از عقــد هــم حرفی نمــی زد و 
همــه چــی خــوب بــود تــا اینکه کــم کم 
شــروع کرد به بهانه گرفتن، مدام از من 
گوشی گرانقیمت، لباس های مارک دار 
و تفریحــات پرخــرج می خواســت. مــن 
برایــش فراهم می کردم امــا االن پایش 
را در یک کفش کرده و می گوید عروسی 
الکچری می خواهم. من در مغازه پدرم 
کار می کنــم، پــول و ســرمایه مــال پدرم 
اســت من کــه نمی توانــم او را وادار کنم 
هزینه های چند صد میلیونی همسر مرا 

برآورده کند.
دنیا با شــنیدن این حرف ها عصبانی 
شــد و گفــت: تــو کــه همــش مــی گویــی 
نمی توانــی اگر پول نداشــتی پس چرا با 
مــن ازدواج کردی ؟ حاال کــه نمی توانی 
پــس طالقــم بــده و مهریــه ام را هــم تا 

آخرین سکه باید بدهی.
بــه  رو  از چنــد دقیقــه قاضــی  پــس 
مهــرداد و دنیا کرد و گفت: این مســائل 
بــا گفت و گو حل می شــود نه بــا لجبازی 
اگر به هم توهین کنید نه تنها مشکلتان 
حــل نمی شــود بلکــه عشــق و آرامــش 
زندگــی تان نیــز تباه می شــود. بــه جای 
اینکــه بــه طــالق فکر کنیــد باید بــه فکر 
راه چــاره باشــیم. مــن شــما را 2 مــاه به 
اگــر  می فرســتم  مشــاوره  کالس هــای 

وقــت حکــم  نشــد آن  مشــکلتان حــل 
طالق را صادر می کنم.

ë  حوزه کارشناس  صفدری  امیرحســین 
خانواده

زندگــی  کشــنده  آفت هــای  از  یکــی   
مشــترک چشم و هم چشمی و حسادت 
است. در این پرونده می بینیم که دنیا به 
علت ســن کم و بی تجربگی درگیر چشم 
و هم چشــمی و مقایســه زندگــی خود با 
دیگران شده و از حقیقت زندگی مشترک 
خــودش فاصله گرفته اســت. او به تصور 
اینکــه بــا مــردی ثروتمنــد ازدواج کــرده 
بــرای خــود رؤیاهــای پرهزینــه ای تصور 
کرده بود اما وقتی متوجه شــد شــوهرش 
نمی خواهــد و نمــی تواند به ایــن رؤیاها 
جامه عمل بپوشــاند دچار ســرخوردگی 

شده و به فکر جدایی افتاده است.
زندگــی  داشــتن  خودخواهــی،   
الکچــری، لجبــازی و نبــود درک متقابل 
باعــث شــده بــه ایــن مشــکالت برســند 
اگــر آنهــا همچنــان بــه ایــن رفتار هــای 
اشــتباه خــود ادامــه بدهند رابطه شــان 
دوامــی نخواهد داشــت و قربانی طالق 
می شــوند.اما اگر این زوج جوان دســت 
از لجبازی هــای کودکانــه خــود بردارنــد 
و صداقــت و درک متقابــل را جایگزیــن 
کنند می توانند با عشــق و آرامش به دور 
از مشکالت زندگی مشترک را آغاز کنند.

شرط 500 میلیون تومانی 
برای نجات 2 زندگی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان:

 پرونده شلیک به زن اهوازی 
در حال رسیدگی است

گروه حوادث/ رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان از رسیدگی به 
پرونده مرگ زن اهوازی با شلیک گلوله پلیس خبر داد.

به گزارش مرکز قوه قضائیه، در پی انتشار خبری مبنی بر شلیک اشتباهی یک 
مأمور پلیس به یک خودرو که منجر به مرگ سرنشین زن شد، علی افتخاری 
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح خوزســتان اظهار کرد: در تاریخ دهم 
مهر وکیل اولیای دم طی شــکوائیه ای با ارائه به دادســرای نظامی عنوان کرده 
در تاریخ نهم مهر زمانی که موکلش به اتفاق همسر و فرزند خردسال شان با 
خودرو پژو پارس سفید در حرکت بوده مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفته 

و همسر وی فوت می کند.
وی افزود: حسب دستور معاون دادستان برای بررسی اولیه موضوع به بازرسی 

انتظامی استان خوزستان اعالم تا ظرف حداکثر یک هفته نتیجه اعالم شود.
افتخاری تصریح کرد: بازرســی انتظامی در تاریخ 1۷ مهر طی گزارشــی بعد از 
تحقیق از نفرات در مأموریت اعالم داشته که در تاریخ نهم مهر ساعت 12:۳0 
بعــداز ظهر برابــر اعالم مرکز 110 مبنی بر ســرقت به عنف جانشــین کالنتری 
همــراه عوامل گشــت در محــل حاضر و خانمی بیان داشــته یک دســتگاه پژو 
پارس ســفید شیشه دودی با سه نفر سرنشین با توســل به زور اقدام به سرقت 
یک رشــته گردنبند و ســه عدد النگو بــه ارزش 25 میلیون تومــان از وی کرده و 
متواری شــده اند. مراتب اعزام نیرو و طرح مهار از طریق فرماندهی ســریعاً به 

همه مقرهای تابعه اعالم می شود.
وی افزود: در این گزارش اشاره شده که یکی از مأموران پلیس در حین گشت به 
یک دستگاه پژو پارس با مشخصات اعالمی مشکوک می شود و بعد از ایست 
و شــلیک ســه تیر هوایی و به علت عدم توقف خودرو فوق به ســمت الســتیک 
خودرو تیراندازی می کند که در این تیراندازی خانم راننده خودرو که در صندلی 
عقب نشسته بود مورد اصابت تیر قرار می گیرد که بعد از انتقال در بیمارستان 

فوت می کند.
رئیــس ســازمان قضایی نیروهای مســلح خوزســتان تصریح کــرد: به محض 
وصول گزارش اقدامات قضایی انجام و پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع و 

موضوع با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دست بررسی است.

حادثه جان بانوی کارگر سمنانی را گرفت
گروه حوادث / یک بانوی کارگر در شرکت نساجی کویر سمنان بر اثر حادثه جان 

باخت.
به گزارش صداوسیما، حسن آل بویه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان ســمنان در این باره گفت: این حادثه در پایان شــیفت کاری عصر و به 
دلیل درگیر شــدن مقنعه این بانوی 21 ســاله در دستگاه رینگ ریسندگی خط 
تولید رخ داد. در این حادثه مرحوم مرضیه طاهریان به دلیل  خفگی جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. 

ضرب و شتم کارگر شهرداری ایرانشهر
گروه حوادث/ کارگر شهرداری که در حال تذکر به کسبه برای خلوت کردن پیاده 

رو بود با اعتراض آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
بــه گزارش ایلنــا، این پاکبان کــه در حال نظافت یکی از خیابان های ایرانشــهر 
اســتان سیســتان و بلوچستان بود از سوی شــهرداری مأمور می شود تا به کسبه 
محــل برای خلوت کردِن پیاده رو و کاســتن از باِر ترافیک محدوده اطراف یک 
کلینیک پزشــکی تذکر دهد، امــا بعد از تذکر مورد ضرب و شــتم قرار می گیرد 
و از ناحیه ســر زخمی می شود.گفتنی است، کارگران شهرداری ایرانشهر ماه ها 
است که به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات مزدی خود شکایت دارند. به گفته 
آنها پرداخت حقوق کارگران در ِگرو وصول بدهی های برخی نهادهای دولتی 
به شهرداری است. آنها برای پرداخت حقوق بارها با مسئوالن شهری صحبت 

کرده اند اما تاکنون به نتیجه نرسیده اند.

کارت واکسن جعلی 5 هزار تومان
گروه حوادث/ صاحب یک کافی نت غیرمجاز در مشــهد که با دریافت 5 هزار 

تومان کارت واکسن جعلی صادر می کرد دستگیر و راهی دادگاه شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چندی قبل گزارش هایی به اتاق اصناف 
مشــهد رســید مبنی بر اینکه صاحب یک کافی نت در شــهرک شــهید رجایی 
مشهد با سوء استفاده از کارت های واکسیناسیون خالی از مشخصات برای افراد 
متقاضی در قبال دریافت 5 هزار تومان مشخصات آنها را در کارت ثبت کرده و 

با یک دستگاه رایانه اقدام به جعل کارت  واکسن می کند.
امیر دلداری، مدیر نظارت و بازرســی اتاق اصناف مشــهد در تشــریح این خبر 
گفت: در بررسی تراکنش مالی دستگاه پز کافی نت این فرد متخلف مشخص 
شد وی فقط در ماه مهر گذشته 20 میلیون تومان از این راه درآمد کسب کرده 
است.مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد ادامه داد: کافی نت متخلف 

با دستور قضایی پلمب و صاحب آن به دادگاه معرفی شد.

مجازات حبس برای مخدوش کردن پالک خودرو
گروه حوادث/رانندگانی که پالک خودروشان را مخدوش کنند شش ماه تا یک 

سال حبس در انتظار آنها خواهد بود.
ســرهنگ حمداهلل رحمتی پور، سرپرســت پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
البرز با بیان این خبر گفت: براساس ماده ۷20 قانون مجازات اسالمی، هرگونه 
دســتکاری، مخــدوش کــردن و تغییــر در پالک خــودرو یــا برداشــتن آن جرم 
محســوب می شــود و این موضوع خط قرمز پلیس اســت و رانندگان متخلف 
بدانند عالوه بر توقیف خودرو به مراجع قضایی معرفی و شش ماه تا یک سال 

حبس در انتظار آنها است.
 وی بــا اشــاره بــه اینکه طی هفــت ماه گذشــته 1۶۳ خودروی پــالک مخدوش 
توقیف و رانندگان آن به مراجع قضایی معرفی شــدند اظهار کرد: بیش از 18 
هزار و ۳۶۶ خودرو نیز توســط دوربین ها و مأمــوران پلیس راهور اعمال قانون 
شدند. سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی البرز بار دیگر از تعامل و همکاری 
مــردم فهیم اســتان البــرز در اجرای طرح هــای محدودیت کرونایــی و رعایت 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تقدیر کرد و گفت: امید اســت با کاهش 
ترددهــای غیر ضروری و رعایت نکات بهداشــتی و فاصلــه اجتماعی بتوانیم 

بیماری کرونا را شکست دهیم.

 کشف 26 کیلو شیشه از خانه زوج قاچاقچی
گروه حوادث/ زوج قاچاقچی که با خرید ماده مخدر شیشــه از شــرق کشور 
و انتقــال بــه  پایتخت آن را توزیع مــی کردند در عملیات پلیس دســتگیر 

شدند.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند، رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر تهران 
بــزرگ در تشــریح ایــن خبــر گفــت: مأمــوران ایــن پلیــس در رصدهــای 
اطالعاتــی مطلــع شــدند که یک زوج ســاکن شــرق تهــران بــا مراجعه به 
اســتان های مرزی شــرق کشــور و تهیه مواد مخدر به توزیع آن در ســطح 
شــهر تهران مــی پردازند. بنابراین تردد این متهمــان تحت مراقبت های 
ویژه پلیســی قرار گرفت و روز یکشــنبه پس از هماهنگــی قضایی این زوج 

قاچاقچی در مخفیگاه شان دستگیر شدند.
وی با اشــاره به اینکه در بررســی های بیشــتر از مخفیگاه متهمان 26 کیلو 
و 550 گرم شیشــه نیز کشــف شد، اعالم کرد: هر 2 متهم پس از تحقیقات 
تکمیلــی و اعتراف بــه جرم ارتکابی، برای ســیر مراحل قانونــی در اختیار 

مرجع قضایی قرار گرفتند.

 قتل پدر و مادر
 در کوچه

گروه حوادث/ پســر معتاد به خاطر اختالف با پدر و 
مادرش آنها را با ضربه های چاقو به قتل رساند.

ســردار حیــدر سوســنی، فرمانــده انتظامــی اســتان 
بوشــهر در جمع خبرنگاران گفت: ســاعت 12 دوشــنبه 
وقــوع دو قتل عمد در یکی از محالت شــهر بوشــهر به 
مأمــوران انتظامــی کالنتــری 11 اعالم شــد و کارآگاهان 
پلیــس آگاهی پس از حضور در محل با جســد غرق در 
خون زن و شــوهر میانســالی در کوچه رو به رو شدند. با 
حضور در صحنه جرم مشــاهده شد این زوج به وسیله 
چاقو به قتل رســیده و جســد خون آلود آنــان در کوچه 

رها شده است.
کارآگاهــان پلیــس بوشــهر در نخســتین تحقیقــات 
دریافتند قاتل پســر ۳8 ساله این زوج بوده که در کمتر 
از دو ســاعت از وقــوع قتل بــا تحقیقات ویژه پلیســی و 
اقدامات اطالعاتی قاتل شناســایی و دســتگیر شــد و با 
هماهنگــی قضایــی متهــم را بــه پلیس آگاهــی منتقل 

کردند.
قاتــل پس از روبه رو شــدن با مســتندات موجود، در 
نهایــت پرده از این جنایت هولناک برداشــت و به قتل 

پدر و مادرش اعتراف کرد.
ســردار سوســنی گفــت: قاتــل بــه علــت اعتیــاد بــه 
هروئیــن و اختالف خانوادگی با پــدر و مادر خود درگیر 
شــده و پــس از مقاومــت آنها بــه این جنایــت هولناک 

دست زده است.

ق یا جشن عروسی الکچری  شکایت مادر طال
برای افشای راز 

تصادف مرگبار فرزند
گروه حوادث/ با گذشت 4 ماه از مرگ پسری جوان در 
حادثــه رانندگی، مادر وی با مراجعه به دادســرا خواهان 

بررسی علت تصادف مرگبار شد.
بــه  گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 1۷تیر امســال  
راننده جوان یک خودروی تیبا که از مســیر منحرف شــده 
بود با تپه ای برخورد کرد و جانش را از دست داد. همسر 
وی کــه در خودرو بود نیز مجروح شــد اما چند روز بعد از 

بیمارستان مرخص شد.
بــا مــرگ راننــده تیبــا پرونــده ای در دادســرای راهــور  
تشــکیل  شــد و در حالــی کــه تحقیقــات در رابطــه با این 
پرونــده ادامه داشــت، مــادر قربانی حادثه  به دادســرای 
امــور جنایی تهــران رفت و خواهان رســیدگی بــه پرونده 

مرگ پسرش شد.
او زمانی که در مقابل بازپرس حبیب اله صادقی قرار 
گرفت، گفت: پســرم به نام امیر، شــب حادثــه  به همراه 
همســرش در یــک رســتوران مهمــان بودند و  تا ســاعت 
دو بامــداد  مهمانــی آنها  طول کشــید. بعد از آن پســر و 
عروسم ســوار خودرو شــدند تا به خانه برگردند اما طبق 
گفتــه عروســم و اطالعاتــی کــه بــه دســت آمــده، ظاهراً 
راننــده دو خــودرو که نمی دانم چه کســانی بودند  باعث 
می شوند تعادل خودروی پسرم به هم خورده و از مسیر 
منحرف شــود. من از افرادی که ممکن اســت در مرگ او 

نقش داشته باشند، شکایت دارم.
چهــارم  شــعبه  بازپــرس  میانســال،  زن  شــکایت  بــا 
دادســرای جنایــی دســتور تحقیقــات در رابطــه بــا ایــن 

تصادف مرگبار را صادر کرد.
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گاتزتا دلو اسپورت )ایتالیا(
دربی جذاب میالن در هفته دوازدهم 
ســری A برنده نداشت و با تساوی 1-1 
به پایان رسید تا اینتر حسرت از دست 
دادن پنالتــی توســط الئوتــارو مارتینــز 
را بخــورد. با ایــن نتیجه روســونری در 
رده دوم جدول باقــی ماند و اینتر هم 
در رده ســوم اســت. ایــن روزنامــه هم 
تیتــر »دربی، چــه رقصــی!« را برایش 

انتخاب کرد.

میل اسپورت )انگلیس(
عملکرد عالی وســتهام مقابــل لیورپول 
کــه بــا پیــروزی 3-2 ایــن تیم لندنــی در 
هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر همــراه بــود، 
اولین شکســت شــاگردان یورگــن کلوپ 
در ایــن رقابت هــا را رقم زد. هــر چند که 
لیورپولی هــا بــه مســائل داوری این بازی 
هم معتــرض بودند. ایــن روزنامه نیز با 
پرداختن به این بازی، تیتر »خشم کلوپ 

از داوری« را برای آن برگزید.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
بــرای نجــات  ژاوی هرنانــدز در حالــی 
بارسلونا آمده که این تیم اصاًل وضعیت 
خوبــی هم از لحــاظ فنی و هم مســائل 
پرتعــداد  مصدومــان  نــدارد.  دیگــر 
اولیــن چالــش ســرمربی جدیــد آبــی و 
اناری پوشــان اســت. ایــن روزنامه هم با 
پرداختن به وضعیت کاتاالن ها، عنوان 
»ژاوی بــرای نجــات« را بــرای تیتــر یک 

روی جلد خود آورد.
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برای موفقیت در بوکس باید در حد مرگ بجنگی
گفت وگوی »ایران« با دانیال شه بخش که با کسب نخستین مدال جهانی بوکس، تاریخ ساز شد

همیشه خونم روی رینگ ریخته می شود/ جرأت و جسارتم باعث تاریخ سازی ام شد/ باید صدای مردم استانم باشم

اسکوچیچ: مسئولیتم سنگین تر شد
دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان نســبت به نامزدی به 
عنوان بهترین مربی سال 2021 فیفا  به سایت فدراسیون فوتبال گفت:»باعث 
افتخارم اســت کــه در قامت ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران، نامــزد دریافت 
جایزه بهترین مربی ســال شــده ام. البته این کاندیدا شــدن منحصر به شخص 
من نیست، بلکه متعلق به همه ما، تیم ملی ایران، تمامی بازیکنانم، کادر فنی 
و فدراســیون فوتبال اســت. بسیار خرســندم کاری که همه ما در کنار هم انجام 
داده ایم، در ســطح جهانی مورد توجه قرار گرفته و البته باعث می شــود از این 
پس مســئولیتی ســنگین تر داشته باشیم. چنین خبری بســیار شیرین است اما 
زمانی برای شادی بیشتر نداریم، چراکه تمام تمرکز ما در حال حاضر معطوف 

به بازی های پیش  رو است.«

مخالفان و موافقان تصمیم اسکوچیچ
دعوت نشــدن مهــدی طارمی به تیم ملی موضوعی اســت که بــا واکنش های 
مختلفی از ســوی اهالی فوتبال مواجه شــده اســت. عده ای دراگان اســکوچیچ 
ســرمربی تیم ملی را مقصر می دانند و عده ای دیگر نیز ســتاره پورتو را. در این 
میان ســرجیو کونسیســائو، ســرمربی پورتو درباره خط خوردن طارمی به اظهار 
نظــر پرداختــه و با بیان اینکه از این اتفاق متعجب شــده امــا گفته طارمی باید 
نهایــت تالشــش را کند تا دوباره در لیســت ایــران قرار بگیــرد.  در ادامه واکنش 
تعدادی از کارشناسان به این اتفاق را بخوانید. غالمرضا عنایتی:»قضیه طارمی 

و اســکوچیچ فقط حریفان را خوشحال 
کــرد. ما یک خودزنــی عجیب و غریبی 
کردیم کــه خیلی بدموقع بود.« محمد 
پنجعلــی: »اگــر محمــد دادکان رئیس 
فدراسیون بود ماجرای طارمی اینگونه 
نمــی  شــد.« فرشــاد پیــوس: »تصمیم 
اســکوچیچ درباره طارمی درست نبود؛ 

تیــم ملی با باشــگاه فرق دارد.« حســین کالنــی: »مگر طارمی حــرف بدی زده 
یــا توهیــن و بی احترامی کرده اســت؟«  در این بین برخــی ها هم معتقدند که 
رفتار اســکوچیچ در برخورد با مهاجم تیم ملی صحیح است. جالل چراغپور: 
»دعوت نشــدن طارمی به تیم ملی از سوی اسکوچیچ از نظر کالسیک درست 
اســت.« پرویز مظلومی: »تیم ملــی بدون طارمی هم می تواند موفق باشــد.« 
هــادی طباطبایــی: »بازیکن باید روی کار خودش تمرکز کنــد و اگر نقدی وجود 
دارد کارشناســان آن را انجام بدهند.« رسول کربکندی: »حرف اسکوچیچ بیراه 

نبود، طارمی باید مسائل حرفه ای را رعایت کند.« 

پرورش اندام ایران بر بام جهان ایستاد
هفتاد و پنجمین دوره رقابت های پرورش اندام قهرمانی جهان 2021 به میزبانی 
اسپانیا به پایان رسید و ملی پوشان کشورمان موفق شدند عنوان قهرمانی جهان 
را در مجمــوع تمامی رشــته ها از آن خود کنند. در پایــان این رقابت ها تیم ملی 
ایــران در مجمــوع مســابقات پــرورش اندام، فیزیــک، فیزیک کالســیک، بادی 
کالســیک، ماســکوالر و فیتنــس صاحــب 10 مــدال طال، 7 نقــره و 5 برنز شــد و 
باالتــر از رقبا قرار گرفت تا بعد از یک ســال وقفه و غیبت در رقابت های جهانی 
بار دیگر بر ســکوی قهرمانی جهان تکیه بزند. آخرین قهرمانی ایران در جهان 
در ســال 201٩ و در فجیــره امارات رقم خورده بود. بعــد از ایران که با 245 امتیاز 
قهرمانی مقتدرانه ای را کسب کرد، اوکراین با 170 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و 

کره جنوبی با 134 امتیاز در رده سوم ایستاد.

نایب قهرمانی کشتی آزاد امیدهای ایران در جهان
رقابت های کشــتی آزاد زیر 23 ســال جهان در صربســتان برگزار شــد و در پایان 
تیم ایران با کسب یک مدال طال توسط امیرعلی آذرپیرا در ٩7 کیلوگرم، 2 نقره 
محمدصادق فیروزپور و سجاد غالمی در اوزان 7۴ و ۸۶ کیلوگرم و 5 برنز احمد 
محمدنژاد جوان، علی اکبر فضلی، علی سوادکوهی، امیرحسین فیروزپور و سید 
مهدی هاشمی در اوزان ۵7، 70، 7٩، ٩2 و 12۵ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی 
دست یافت. در این مسابقات تیم روسیه با 1۴۵ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و 

تیم ارمنستان با 11۴ امتیاز به عنوان سوم رسید.

جدایی 2 بازیکن از پرسپولیس
یکشنبه فصل نقل و انتقاالت تابستانی لیگ برتر به پایان رسید و در آخرین دقایق 
یک اتفاق دور از انتظار برای پرسپولیس رخ داد و رضا دهقانی که از نساجی به این 
تیم منتقل شده بود، قراردادش را فسخ کرد. دهقانی در 4 بازی فصل جدید تنها 
یک بازی با پیراهن این تیم مقابل آلومینیوم انجام داد. البته بخش اعظم غیبت او 
به خاطر مصدومیتش بود. دهقانی در ادامه تراکتور را برای ادامه فوتبالش انتخاب 
کرد تا برای سرخپوشان تبریزی به میدان برود. گفتنی است علی خدایی بازیکن 
تیم های پایه پرسپولیس که فصل گذشته در تمرینات بزرگساالن حضور پیدا کرده 
بود و در جام حذفی و لیگ هم در چند بازی به میدان رفت ، به صورت قرضی به 
سایپا منتقل شد. این انتقال در حالی رخ داد که با توصیه  گل محمدی، 2 سال دیگر 

به مدت قرارداد 3 ساله خدایی با پرسپولیس اضافه شد. 

گالره ناظمی، نامزد بهترین داور زن دنیا
فدراســیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال در حالی دیروز اســامی نامزدهای 
بهتریــن داوران زن جهــان را منتشــر کــرد کــه نــام گالره ناظمی داور فوتســال 
کشــورمان در این لیست دیده می شود. ناظمی قضاوت در مسابقات فوتسال 
المپیک جوانان 201۸ و همین طور جام جهانی فوتســال مردان را در کارنامه 
دارد. در کنار ناظمی داورانی از فرانسه، سوئیس و اوکراین حضور دارند. اسامی 
داور برتر، آذرماه اعالم می شود. استفانی فراپارت از فرانسه سال گذشته عنوان 

بهترین داور را کسب کرده بود.

پیروزی سیرجان در جام باشگاه های آسیا

مسابقات جام باشگاه های فوتبال بانوان آسیا به میزبانی اردن در حال برگزاری 
است و تیم فوتبال شهرداری سیرجان در نخستین بازی خود یکشنبه شب مقابل 
بنیــادکار ازبکســتان قرار گرفــت و 2-1 به برتری رســید. رقیه جالل نســب و زهرا 
علیزاده گل های سیرجان را در دقایق 5 و 65 به ثمر رساندند. تک گل ازبکستان 
نیز از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این نخستین حضور یک تیم فوتبال زنان 
ایران در تورنمنتی آسیایی است و تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان به عنوان 
قهرمــان فصل گذشــته لیگ برتر فوتبــال زنان بــا تیم های بنیادکار ازبکســتان، 
گوکــوالم کــراال هنــد و امان کالب اردن همگروه اســت. شــهرداری ســیرجان روز 

چهارشنبه در دومین بازی خود مقابل نماینده هند قرار می گیرد .

 شکست میلیمتری بسکتبالیست ها مقابل لبنان 
مسابقات بسکتبال کاپ دسته2 زنان آسیا به میزبانی اردن آغاز شد و تیم ملی 
بسکتبال زنان ایران یکشنبه شب در نخستین گام به مصاف لبنان رفت  و ۶۶ - 
۶۴ شکست خورد. بسکتبالیست های کشورمان دیروز در دومین رقابت خود به 
مصاف ســوریه رفتند. ۶ تیم در این مسابقات حضور دارند که قهرمان دسته2 

مسابقات به دسته اول کاپ آسیا صعود می کند .

محمد محمدی سدهی/ رقابت های بوکس قهرمانی 
جهــان برای ورزش ایران با یک اتفاق مهم و ماندگار 
همراه شد. دانیال شه بخش، بوکسور وزن 60 کیلوگرم 
عملکردی قابل توجه داشت؛ او تاریخ را از نو نوشت و 
نخســتین مدال تاریخ بوکس ایران در عرصه جهانی 
را بــه نام خود ثبت کرد. شــه بخش با حضور در نیمه 
نهایی مدال برنــز خود را قطعی کرد اما مصدومیت 
اجازه نداد برای کسب مدالی خوشرنگ تر روی رینگ 
برود. قرار بود او در این مرحله به مصاف عبدالمالیک 
خالوکوف، بوکسور 21 ساله ازبکستانی برود اما به دلیل 
شدت مصدومیت شــانس حضور در این مبارزه را از 
دســت داد و به برنز بســنده کرد. گفت وگوی خبرنگار 
»ایران« با دانیال شــه بخش از همین نقطه آغاز شد: 
 »مصدومیتــم از ناحیــه ابــرو مصدومیــت جدیــدی 
نبــود. در رانــد ســوم مبــارزه مقابــل بوکســور لیتوانی 
در یــک  چهــارم، از ناحیــه عصب ابرو و چشــم دچار 
آســیب دیدگی شدم و به این دلیل شانس حضور در 
نیمه نهایی را از دســت دادم. پس از این مصدومیت 
دکتــر فدراســیون جهانی به مــن گفت که بایــد بازی 
را قطــع کنــم اما مــن خواهش کــردم که مبــارزه ام را 
ادامــه دهم. هیچ وقت شکســت را قبــول نمی کنم و 
همین جرأت و جسارتم باعث شد تا تاریخ ساز شوم. 
برخالف تصور خیلی ها، بوکس رشته خشنی نیست 
و بیشــتر هنــر اســت و ورزشــکار می توانــد روی رینگ 
هنرش را نشــان دهد.« بوکســور21 ســاله تیم ملی در 
ادامه افزود:  »می توانستیم با 3 یا 4 مدال از مسابقات 
جهانی صربســتان به ایران بازگردیم اما بوکس ایران 
بــه دلیل مســائل خارج از رینگ نتوانســت به حقش 
برسد. ما در فدراسیون جهانی کرسی نداریم و همین 
موضوع شرایط مان را در مسابقات سخت تر می کند. 
در همیــن رقابت هــا بوکســور تایلندی با ارمنســتانی 
رقابت داشــت، بوکســور تایلندی پیروز شد اما فردای 
مبارزه، نتیجه بازی را برگرداندند و بوکسور ارمنستانی 
را پیروز اعالم کردند. مافیا در بوکس بسیار زیاد است.«

شــه بخش با اشــاره به اینکــه مدالش باعث شــد 
تــا نام ایــران در لیســت جهانــی قــرار بگیرد، افــزود: 
 »امیدوارم این مدال باعث برنامه ریزی بهتری شــود 
و از این به بعد دید متفاوتی نســبت به بوکس داشته 
باشــیم. مســئوالن باید دیدشــان را تغییر دهند تا در 
المپیک بــه مدال برســیم. در المپیک رقابت خیلی 
ســنگین تر اســت و مافیای بوکس در المپیک بیشــتر 
از رقابت هــای جهانی اســت. در صورتی که همدل و 
یکدست جلو برویم، می توانیم به مدال المپیک هم 

برسیم و حسرتی در دل مان نماند. باید برای المپیک 
فرانسه برنامه داشته باشیم و در این صورت می توانیم 
جشن تاریخ سازی در المپیک بگیریم. مطمئناً از این 
بــه بعد تنها بــرای خوب مبــارزه کردن در مســابقات 
حاضر نمی شــویم چرا که طلســم شکســته شــد و به 
مدال جهانی دســت یافتیم و این اتفاق مبارکی برای 

بوکس ایران است.«
این بوکســور تاریخ ســاز در پاســخ به ســؤالی مبنی 
بــر اینکــه برای رســیدن به ایــن افتخار چقدر ســختی 
کشیدی، اظهار داشت:  »از همان اول و در هر مبارزه ای 
که شرکت می کردم، خونم روی رینگ ریخته می شد 
امــا با ایــن وجود برنــده می شــدم. االن هــم با همان 
انگیــزه و هــدف روی رینــگ مــی روم و تا پایــان دوران 
ورزشی ام چنین خواهم بود. برای رسیدن به موفقیت 
در این رشته باید بمیری و در حد مرگ بجنگی. زمانی 
خواب حضــور در این مبارزات مهم را می دیدم و این 
رؤیا را در ســر داشــتم. وقتی از 1۸ ســالگی وارد بوکس 
شدم، خودم را در بهترین جایگاه احساس می کردم و 
می دیدم، حاال این موضوع به واقعیت تبدیل شد. در 
این مسیر خیلی سختی کشیدم و خیلی مسائل مانع از 

پیشرفت من می شد اما دست از تالش نکشیدم. البته 
تازه در شــروع کار هســتم. مدال جهان و تاریخ ســازی 
برای من شــروع ماجراســت. من بوکسور 60 کیلوگرم 
هســتم اما مجبور شــدم بــرای المپیک توکیــو 5 کیلو 
کم کنم و در57 کیلوگــرم مبارزه کنم. در توکیو خیلی 
اذیت شدم و مجبور بودم در 24 ساعت تنها 300 گرم 
غــذا بخورم. فشــار زیادی روی من بــود و تمام ذهن و 
تمرکــزم را روی کســب مدال گذاشــتم امــا این اتفاق 
نیفتاد.« شــه بخش بیان داشــت:  »ببینید، من از کجا 
آمده ام؟ من از استان سیستان و بلوچستان آمده ام و 
استان من در دل فقر قرار دارد. در حالی که این استان 
پــر از نخبــه اســت. جوانان سیســتانی کارهــای بزرگی 
انجــام می دهند و اســتان مــن »دانیال« هــای زیادی 

دارد که تنها هدف شان اهتزاز پرچم 3 رنگ کشورمان 
اســت. امیدوارم به استان من رسیدگی بیشتری شود 
تا جوانان بیشــتری بتوانند افتخارآفرین شوند. باید از 
نزدیک اســتان سیستان و بلوچستان را ببینید، استان 
من پر از خشکســالی و طوفان است و هر کسی در این 
فضا زندگی کند، حتی رؤیاهایش هم خشک می شود 
اما من و امثال من اینقدر پشــتکار داریم و مطمئناً از 
همین اســتان شاهد تاریخ ســازی های دیگر خواهیم 
بــود.« شــه بخش درخصــوص اهدافــش در زندگی و 
ســقف آرزوهایش در بوکس افزود:  »همیشه دوست 
دارم که فرد مفیدی باشم و می خواهم به درد جامعه 
بخورم. می خواهم با همان کودکان سیســتان بازی و 
زندگی کنم. این زندگی ایده آل برای من اســت و درد 
و ناراحتــی هموطنانم درد من اســت و نمی توانم در 
بهترین حالت با دیدن دردشان آسایش داشته باشم. 
می خواهم جایزه ام را به هم استانی هایم تقدیم کنم. 
هم اســتانی های من شــریک من هســتند و حق شان 
اســت که جایزه ام را با آنها تقســیم کنم. باید صدای 

مردم استانم باشم.«
پیش از این تنها مســابقات بوکــس در المپیک از 

تلویزیون پخش شده بود و برای نخستین بار مسابقات 
جهانی هم به صورت زنده روی آنتن رفت. او در این 
خصــوص گفــت:  »از صدا و ســیما تشــکر می کنم که 
بازی های ما را در صربســتان پخــش کرد و این باعث 
انگیزه مــان شــد. ورزش بوکــس از نظــر اقتصــادی 
درآمدزاســت و پردرآمدتریــن ورزشــکاران دنیــا که با 
لیونــل مســی و کریســتیانو رونالــدو رقابــت می کنند، 
بوکسور هستند. در بازی های صربستان جایزه بزرگی 
گذاشته بودند که باعث شد قهرمانان بزرگ دنیا برای 
حضور در مسابقات تهییج شوند. بنابراین هر چقدر به 
بوکس بها داده شود، کم است. باید همه جوره بوکس 
را حمایت کنند چرا که این ورزش در کشور ما هواداران 

زیادی دارد.«

ونر
ژی

ل

گروه ورزشــی/ هتل المپیک تهران دیــروز میزبان تعداد زیــادی از چهره های 
آشــنای فوتبال ایران بود. افرادی که اگرچه در چهره برخی از آنها گذر عمر نمود 
پیــدا کرده اما در ســال های دور و نزدیک در مســتطیل ســبز، میلیون ها هــوادار را 
به وجد می آوردند. این مراســم به همت کمیته پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل و 
به منظور تبادل نظر و هم اندیشی با پیشکسوتان این تیم و تقدیر از آنها برگزار شد. 
در این مراســم خبــری از چهره هایی چون امیر قلعه نویی، ســیدمهدی رحمتی، 
جواد نکونام، جواد زرینچه، علی جباری و مجتبی جباری نبود ولی ستاره هایی از 
جمله صادق ورمزیار، مهدی امیرآبادی، هاشــم بیگ زاده، یداهلل اکبری، محمد 
نوری، جواد قراب، خســرو حیدری، رضا حســن زاده، شاهین بیانی، فرد ملکیان، 
رضــا عنایتــی، ســیدهادی طباطبایی، مهــدی فنونــی زاده، آرش برهانی و ســتار 
همدانی حضور داشتند. جمله پرتکرار میان پیشکسوتان هنگامی که با هم رودررو 
می شدند، این بود؛»چقدر عوض شدی« موضوعی که توجه بسیاری از حاضران 
و خبرنگاران را به خود معطوف می کرد، غیبت فرهاد مجیدی و بازیکنان فعلی 
استقالل در مراسم  مشهود بود. حتی محمد نوازی اعتراض کرد و گفت که کارشان 
درســت نبود. البته ساعاتی بعد خبری روی خروجی سایت باشگاه استقالل قرار 
گرفت و در آن تأکید شــد:»بازیکنان و اعضای کادرفنی به دلیل همزمانی مراسم 
با جلســه تمرین، امکان حضور در این مراســم را نداشــتند.« در ابتدای مراســم، 
بهتاش فریبا به ســخنرانی پرداخت و از مسئوالن باشــگاه درخواست کرد تا برای 
تشکیل اتحادیه پیشکسوتان اقدام شود. در ادامه وقتی بحث تعاونی پیشکسوتان 

مطرح شد، مصطفی آجورلو گفت:»به هیچ عنوان قرار نیست در استقالل خیریه 
درست کنیم و در فضای مجازی بگوییم می خواهیم به فالن شخص کمک کنیم. 
باشــگاه استقالل آنقدر ثروتمند اســت و آنقدر دارایی دارد و آنقدر بزرگ بوده که 
بتواند تولید ثروت کند. روزی فردی آمد و گفت که می خواهم 200 میلیارد تومان 
را بیاورم ، باید باالی ســر پولم هم باشــم و ســرمربی تیمت را عوض کن اما به او 
گفتم یک چای نزد ما بخورد و فوراً از باشگاه برود. ما نه پول کسی را می خواهیم و 
نه تهدیدش را. از علی نامداری خواسته ام که یک زمین خوب پیدا کند و 200 واحد 
آپارتمان برای پیشکسوتان بسازد. از او خواستم بدون سود قیمت تمام شده را به 
ما بدهد.« مدیرعامل باشگاه استقالل از پیشکسوتان خواست از مجیدی حمایت 
کننــد:»کار فنــی صفر تا صــد در اختیار مجیدی اســت و امیــدوارم از او حمایت و 
ســتاره ســوم طالیی را از او طلب کنیم. شما منتقد او باشید، اما در خانه خودتان. 
مبادا حریف از بستر اختالف ما سوء استفاده کند و به ما ضربه بزند. نقطه نظرات 
خودمان را هم در خفا به او بگوییم.« آجورلو در ادامه با اشــاره به بحث تبلیغات 
محیطی، مشکالت را هم بیان کرد:»فوتبال حرفه ای یک صنعت است، مسخره 
است به من می گویند تبلیغات محیطی را به شما نمی دهیم، چون تیم های دیگر 
ضعیف هستند. مگر می شود استقالل نتواند از تبلیغات محیطی استفاده کند؟ 
یک عده از کنار استقالل 40 سال خانه ساختند اما استقالل زمین تمرین ندارد. من 
باید به وزارت دفاع بروم و سرم را کج کنم که به من زمین تمرین بدهند اما گفتند 
چون چند خانم در آنجا عکس گرفته اند ما به شــما زمین نمی دهیم. در نهایت 

مجبور شدم از دوستان ارامنه بخواهم و از آنها زمین بگیرم.«
صحبت های رئیس فدراسیون فوتبال و تشکر از »خوبان عالم« پس از بردهای 
تیم ملی، حاشیه هایی به همراه داشت و تعدادی از اهالی فوتبال با انتقاد از این 
رویــه تأکید کردند کــه بحث جادو و جادوگری نباید جایی در فوتبال ایران داشــته 
باشد. مدیرعامل استقالل که در انتخابات فدراسیون فوتبال رقیب عزیزی خادم 
بود، دیروز بدون اشاره به شخص خاصی به این مسأله واکنش نشان داد. البته او 
از باشگاهی نام نبرد و درباره شائبه داللی هم صحبت کرد:»یک روز به من گفتند 
یک رمال می خواهد به سمت تیم شما بیاید اما اخطار دادم باشگاه من نه جای 
دالل است و نه رمال. حق فوتبال ایران در زمین مشخص می شود و من امیدوارم 
امســال فرهاد مجیدی نه تنها در لیگ برتر بلکه در آســیا قهرمان شــود و در جام 
باشگاه های جهان شرکت کند.« گفتنی است در حاشیه این مراسم از خانواده های 
رضــا احدی، عزت جانملکی و منصور پورحیدری 3 پیشکســوت فقید اســتقالل 

تقدیر به عمل آمد.

آجورلو: باشگاه من نه جای دالل است و نه رمال
مجیدی و بازیکنان استقالل به دلیل همزمانی تمرین در مراسم تقدیر از پیشکسوتان حضور نداشتند

جادوی شهاب زاهدی ادامه دارد
 عزت اللهی و علیپور گل زدند، صیادمنش و طارمی پاس گل دادند

گروه ورزشی/  رقابت های فوتبال در قاره سبز یکشنبه شب با درخشش لژیونرهای ایرانی 
همراه شد. در هفته چهاردهم لیگ برتر اوکراین، زوریا در ورزشگاه خانگی خود برابر وروس 
ریونه 3-0 به برتری دســت یافت. هر 3 گل زوریا را شــهاب زاهدی در دقایق 47، 4٩ و ۸3 
به ثمر رساند. البته اللهیار صیادمنش دیگر مهاجم ایرانی زوریا نیز در این بازی درخشید و 
پاس گل اول را به زاهدی داد. دیروز سایت »اسپورت« اوکراین به تمجید از زاهدی پرداخت 
و نوشــت: »جــادوی زاهــدی در لیگ ادامه دارد و با هت تریک بــرای زوریا این تیم را برنده 
میدان کرد.« زاهدی هم بعد از این درخشش گفت: »وروس تیم خوبی است ولی ما سبک 
بازی این تیم را خیلی خوب می شناختیم. خوشحالم از اینکه توانستم به تیم برای رسیدن 
به برد کمک کنم. البته این اولین هت تریک من در دوران بازیگری ام نبود چون در المپیک 
نیز یک بار هت تریک کرده بودم.« گفتنی است زاهدی به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ 

اوکراین هم انتخاب شد.
در هفته پانزدهم لیگ دانمارک نیز، وایله مقابل سوندریسک 3-1 به برتری دست یافت. 
در این بازی سعید عزت اللهی ۸4 دقیقه در ترکیب وایله حضور داشت و دقیقه 60 گل دوم 
تیمش را به ثمر رساند و در پایان مسابقه هم جایزه بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در 
هفته یازدهم لیگ برتر پرتغال هم، پورتو میهمان سانتاکالرا بود و با 3 گل به پیروزی رسید. 
در این بازی مهدی طارمی از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و پاس گل سوم پورتو را به 
دیاز داد و دقیقه ۸3 تعویض شد. در این بازی محمد محبی در ترکیب سانتاکالرا به میدان 
نرفت. در دیگر دیدار لیگ پرتغال نیز، ماریتیمو در خانه توندال 4-2 شکست خورد. در این 
بازی، علی علیپور از دقیقه 46 وارد میدان شد و دقیقه 1+٩0 موفق به گلزنی برای ماریتیمو 
شــد. در هفته دوازدهم لیگ هلند )اردی ویســه( فاینورد میزبان آلکمار بود و 1-0 به برتری 

دست یافت که در این بازی علیرضا جهانبخش از دقیقه 75 وارد میدان شد.

ثوری: مدال بوکس اتفاقی نبود

ول
ل ق

نق

حســین ثوری معتقد اســت عملکرد بوکس ایران در ســال های 
گذشــته رو به جلو و پیشــرفت بوده و این روند ادامه خواهد داشت. 
رئیس فدراسیون بوکس با اشاره به رقابت های قهرمانی جهان 2021 
که در صربستان برگزار شد، به ایسنا گفت:»مدالی که توسط دانیال 
شــه بخش به دســت آمد اتفاقی نبود چون ما روی این موضوع کار 
کرده بودیم. برنامه ای ۴ ساله بود که نتیجه داد. اگر عملکرد بوکس 
در 4 ســال اخیر را بررسی کنید، خواهید دید که اوج عملکرد بوکس 

ایــران در بحــث نتیجــه گیــری ســال 1۴00 بود. 
مهم تــر این بود که چنیــن اتفاق بزرگــی با مربی 

داخلی رخ داد.  این روند رو به رشد تازه شروع شده 
و به همین جا ختم نمی شــود. ما بــا انرژی گرفتن از 

این تاریخ ســازی در ادامه راه با انگیزه بیشــتر کار می کنیم. 
هدف آینده ما بازی های آســیایی هانگژو اســت که مطمئن 

باشید بوکس ایران معادالت ورزش کشور را تغییر خواهد داد.«



ë  پورنگ پورشــیرازی، نوازنده 
ســمفونیک  ارکســتر  کنترباس 
بــا  مبــارزه  دوره  یــک  از  پــس 
بیماری سرطان دارفانی را وداع 

گفت. پورشیرازی متولد ۱۳۵۳ همزمان 
بــا ورود بــه هنرســتان موســیقی تهران، 
نواختن ســاز کنترباس را نزد اســتادانی 
همچــون زنده یاد علیرضا خورشــیدفر و 

نادر مرتضی پور آغاز کرد./ایرنا
ë  گــروه موســیقی »افــرا« با سرپرســتی

حسین بهروزی نیا تشکیل شد. تمرکز این 
گروه بر اشــاعه موســیقی ایرانی با هدف 

آثار مختلف صوتی و زنده است /مهر
ë  وزارت نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی،طی حکمی 
رضــا مردانــی را به عنــوان دبیر بیســت 
و چهارمیــن جشــنواره ملــی تئاتــر فتح 

خرمشهر منصوب کرد./مهر
ë  هنــری دبیــر  مــرام،  اســدی  مرتضــی 

نخســتین فصــل واره اســتانی فرهنگــی 
و هنــری »ایثــار« اســامی داوران مرحله 
بازخوانی جشــنواره را اعــام کرد. طبق 
این اعــام محمد الرتی، ســعید ذبیحی 
و حمید ســاروخانی مسئولیت خوانش 

نمایشنامه ها را بر عهده دارند./مهر
ë  سینمای جشــنواره  اختتامیه  مراســم 

گذشــته  روز  عصــر  شــانتییی  در  ایــران 
در  شــد.  برگــزار  مــاه  آبــان   ۱۶ یکشــنبه 
بخش اهــدای جوایز، جایــزه ویژه هیأت 
داوران بــه رضــا جمالی کارگــردان فیلم 
»پیرمردها نمی میرند«، جایزه دانشــگاه 
سوربن جشــنواره فیلم شانتییی به فیلم 
»مهران« ســاخته رقیــه توکلــی وجایزه 
فیلــم برتر فســتیوال ســینمای ایــران در 
شــانتییی فرانســه از نگاه تماشــاگران به 
فیلم »بنفشــه آفریقایی« بــه کارگردانی 

مونا زندی اهدا شد./ایرنا
ë  فیلم ســینمایی »زاالوا« به کارگردانی

ارســان امیری در ادامه  حضــور جهانی 
خود در جشــنواره ساالنه منتقدین فیلم 
شــیکاگو و ســومین دوره جشــنواره ژانــر 
آنومالی - راچستر نیویورک به نمایش در 

می آید./مهر
ë  ســیدمجید پوراحمدی مشــاور وزیر و

همراه  بــه  اعتباری  صنــدوق  مدیرعامل 
سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد 
عصــر یکشــنبه ۱۶ آبــان مــاه بــا حضور 
درخانه رضا صفایی پــور بازیگر ایرانی با 

وی دیدار کردند./مهر
ë  در یونســکو  ملــی  کمیســیون  نشــان 

چهارمیــن برنامه تماشــای خورشــید از 
سوی همســر شهید شــهریاری از شهدای 
هســته ای به یوســف ثبوتی )اخترشناس 
و فیزیکدان( اهدا شــد. چهارمین برنامه 
تماشــای خورشــید به همت کمیسیون 
ملی یونســکو-ایران با حضور جمعی از 
اهالی فرهنگ و هنر عصر یکشنبه در تاالر 

ایران فرهنگستان هنر برگزار شد.

http:// irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 18 آبان  1400
 سال بیست و هفتم
 شماره 7768

یرنا
ا یبنا

ا

ش
بر

از راست: محمدمهدی اسماعیلی،غالمرضا جاللی و محمدرضا میرتاج الدینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی خبر داد:

آغاز به کار کنسرت ها و تئاترها از اول آذر

نگ
ره

ف

گــروه فرهنگی / همایــش »پدافنــد غیرعامل 
و رســانه پایــدار« صبــح روز دوشــنبه 17 آبان 
ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
مســئوالن لشکری و کشــوری و اصحاب رسانه 
در تــاالر وحدت برگزار شــد. در این مراســم از 
ســند راهبردی پدافند رسانه کشور رونمایی و 
در خصوص تدوین این سند در حوزه رسانه و 

تأثیرات آن صحبت شد.
بــه گفتــه محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در حــوزه فرهنگ و 
رســانه وضعیت خاصی در کشور وجود دارد. 
او افــزود: تعهدات مــان در حــوزه فرهنــگ و 
رسانه روشن است و چیزی نیست که مغفول 
باشد. نوع کنشگریمان هم باید روشن باشد. 

او با اشــاره بــه چند راهکار مهم و اساســی 
در ایــن حوزه، گفــت: »باید جریان رســانه ای 
مــا از وضعیــت منفعل و پدافنــدی فعلی به 
وضعیــت آفنــدی تغییر کنــد. ایــن قابلیت و 
ظرفیــت، امروز بــرای ما وجــود دارد. اگر یک 
روز از بحث تکنولوژی ها و عقب افتادگی های 
صنعتــی صحبت می کردیــم امروز بــا تغییر 
فضــای کنشــگری رســانه های بیــدار، فرصت 

جبران عقب افتادگی ها برای ما هست.«
اســماعیلی تأکید کــرد: »در حوزه عمومی 
غیرعامــل  پدافنــد  حــوزه  در  کار  مهمتریــن 
اگــر  بحــث افزایــش ســواد رســانه ای اســت. 
ســواد رســانه ای به عنــوان یک راهــکار جدی 
در دســتور کار متولــی حــوزه فرهنــگ و هنر و 
رســانه قرار بگیــرد حتماً ما با یــک جهش در 
فعالیت های آتی خود مواجه خواهیم بود.« 

وزیر ارشــاد افــزود: »االن جریانی پیوســته 
در داخــل و خــارج بــا پاســکاری دنبــال ایــن 
هســتند کــه فضــای مدیریتــی کشــور را دچــار 
بنزیــن  موضــوع  چــرا  کننــد.  به هم ریختگــی 
جــواب نداد در این فضــا؟ دلیلش این بود که 
جمهــوری اســامی در دوره جدید به واســطه 
اعتمــاد و ســرمایه اجتماعی کــه آقای رئیس 
جمهور و دولــت جدید آفریده به این مرحله 
از اعتمــاد متقابــل رســیده بــود کــه سیســتم 
عمومی جامعه نســبت به ایــن واکنش نباید 
از موضــع تقابلــی بــا حاکمیــت وارد بشــود و 
رسانه ها مثل رسانه ملی نقش خودشان را به 

خوبی ایفا کردند. برای اینکه ســواد رســانه ای 
در جامعه رشــد و تعمیــم پیدا کند، به همان 
انــدازه حاکمیــت هم باید ســرمایه اجتماعی 

خــودش را بــاال ببرد. این مســأله ای اســت که 
امروز در افکار عمومی و دولت مطرح است.«
اســماعیلی به صحبت هایش اضافه کرد: 

»شــما اتفــاق بنزینــی آبــان ۹۸ را نــگاه کنید. 
غافلگیر کــردن مردم، جامعه را دچار بحران 
و حیرت کرد که امتیازی نیســت. ما باید برای 
همــه فعالیت هــای مهــم موضعــی مشــابه 
باشــیم.«  داشــته  را   )1۴۰۰ آبــان  در  )بنزیــن 
او ســپس با اشــاره بــه موضــوع افکارســنجی 
مــردم و بازگشــایی فعالیت هــا تصریــح کرد: 
»۸1 درصــد مردم با بازگشــایی مراکز علمی، 
آموزشــی مخالف بودند.  دولــت کار خودش 
و  داد  ادامــه  را  واکسیناســیون  داد.  انجــام  را 
امــروز بــه بــاالی ۹۰ میلیــون رســانده و یــک 
ایمنــی در جامعه اتفــاق افتاده اســت. امروز 
که ما نظرســنجی می کنیم، 7۰ درصد موافق 

بازگشایی فعالیت های اجتماعی هستند.«
او در ادامــه افــزود: »مــا امــروز می توانیــم 
بگوییم از 1۵ آبان مدارس متوسطه می توانند 
باز شوند و اول آذر ماه مراکز فرهنگی، هنری، 
رعایــت  بــا  می تواننــد  تئاتر هــا  و  کنســرت ها 
شــیوه نامه های بهداشــتی آغــاز بــه کار کننــد. 
اگــر به هر دلیل رنگ شــهر از نارنجی به قرمز 
تبدیل شــد مــا دوبــاره فعالیت هــا را متوقف 

می کنیم؛ با شفافیت.«
ë درباره »وی او دی«ها موضعم روشن است

ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن  اســماعیلی 
مراســم در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران درباره 
بــا  تعییــن تکلیــف وی او دی هــا گفــت: »مــا 
ســازمان صداوســیما صحبــت کرده ایــم و به 
تفاهماتی رسیده ایم که در چند روز آینده این 
تفاهــم را در نهادهای باالدســتی خودمان به 

تصویب می رسانیم و اعام خواهیم کرد.«
او دربــاره اظهــارات اخیر رئیس ســازمان 
ســینمایی نیز کــه گفته بود مــا آمادگی کامل 
را  ارشــاد  بــه  وی او دی هــا  بازگشــت  بــرای 
داریــم، نیز توضیــح داد: »آقــای دکتر جبلی 
مســئولیت ایــن کار را پذیرفته انــد و بــا هــم 
تفاهــم کرده ایم که ســازمان و وزارت ارشــاد 
بــا هــم بنشــینند و مســأله را حــل کننــد. این 
تکالیف برعهده وزارت ارشــاد اســت و امروز 
یکســری اتفاق هــای جدیــد شــکل گرفتــه و 
دچــار ابهاماتی شــده و به عنوان وزیر ارشــاد 
موضعم روشــن اســت و در وزارت ارشــاد در 

این زمینه بحث مشخص است.«

دبیر بیست و نهمین دوره هفته کتاب عنوان کرد

برپایی پاییزه کتاب با هدف توزیع عادالنه تر 
حمایت های دولتی

برپایــی  متولیــان   / فرهنگــی  گــروه 
بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب از 
همزمانــی برگــزاری این رویــداد ملی با 
نوزدهمین طرح تخفیــف فصلی کتاب 
با هدف حمایت از مناطق محروم و کم 
برخوردار کشورمان گفتند؛ این تصمیم 
در راســتای تاش برای توزیع عادالنه تر 

حمایت های دولتی اتخاذ شده است.
ë  تاش بــرای حل مشــکات پیش روی 

کتابفروشان
علی رمضانی، دبیر بیست و نهمین 
دوره هفته کتاب روز گذشــته به تشــریح 
برخــی برنامه هــای این هفتــه فرهنگی 
پرداخــت. رمضانــی در همیــن رابطــه 
گفت: »طرح پاییزه کتاب سال جاری در 
ایــام هفته کتاب برپا می شــود. البته این 
دوره از طــرح تخفیف فصلی کتاب با در 
نظر داشتن اصاحاتی برگزار می شود.«

ایــن مســئول فرهنگــی از  بــه گفتــه 
آنجایــی کــه طرح هــای فــروش فصلی 
کتابفروشــی ها  بــه  مراجعــه  بــر  کتــاب 
بایــد  برنامه ریزی هــا  اســت  متمرکــز 
روی  پیــش  مشــکات  حــل  مســیر  در 
کتابفروشــی ها انجــام شــود. وی ادامــه 
و  کتــاب  خانــه  مجموعــه  در  »مــا  داد: 
ادبیــات ایران با بررســی دوره های قبلی 
طرح هــای فــروش فصلی، اشــکاالتی را 
احصــا کردیم. ســؤال مهــم ما ایــن بود 
کــه آیا ایــن طرح ها به گســترش عدالت 
فرهنگــی کمک  می کند؟ پاســخی که ما 
به آن دســت یافتیم »خیر« بود، چرا که 
تجمــع کتابفروشــی ها تنهــا در برخی از 

شهرها و استان های خاص است.«
رمضانــی تأکید کــرد از آنجایی که در 
برخی از اســتان ها کتابفروشی های کمی 
دایر اســت مــردم همه نقاط کشــورمان 
نمی تواننــد بــه شــکل یکســانی از ایــن 
یارانه هــای حمایتی برخوردار شــوند. او 
ادامــه داد: »یکــی از راه حل ها برای رفع 
ایــن معضل، برپایی نمایشــگاه مجازی 

کتــاب بــود. تغییراتــی کــه در چگونگــی 
برپایی طرح های فروش فصلی در نظر 
گرفته ایم در همین رابطه است. از سوی 
دیگر بــرای اختصــاص یارانه بیشــتر به 
استان های کم برخودار و مناطق محروم 

هم برنامه ریزی کرده ایم.«
آن طــور که ایــن مدیر فرهنگی تأکید 
کــرد، از همیــن دوره شــاهد اختصــاص 
برپایــی طرح هــای  بــه  زمــان بیشــتری 
تخفیف فصلی کتــاب در مناطق مذکور 
»در  گفــت:  رمضانــی  بــود.  خواهیــم 
صــورت دســتیابی بــه اطاعــات دانش 
آموزان و دانشــجویان از مراجع مربوطه 
به آنــان نیــز یارانه بیشــتری اختصاص 

خواهد یافت.«
ë  اقدامــات شــدن  کاربــردی  ضــرورت 

نمادین
وی در تشریح دیگر برنامه های هفته 
کتاب به نامگــذاری روزهای هفته کتاب 
اشــاره کرد و گفت: »نامگــذاری روزهای 
هفته کتاب بر اســاس رســمی اســت که 
هر ســاله در تعامل با فعاالن حوزه نشر 
انجام می شــود. اقدامی نمادین که باید 
تــاش شــود از حالــت شــعاری خــارج 
شــده و برپایی این هفته را برای همه ما 
شیرین تر سازد.« به گفته رمضانی، تا به 
امروز حدود ۸۰ برنامه در ســطح ملی و 

اصلی از سوی بیش از 15 سازمان و نهاد 
به ستاد هفته کتاب ارسال شده است. 

ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود یــادآور شــد: »مراکــز اســتان ها به 
مناســبت هفتــه کتــاب نزدیــک بــه یک 
هــزار برنامه خــرد و کان را برنامه ریزی 
کرده اند. رونمایی، نقد و بررســی کتاب، 
ســخنرانی،  کتابخوانــی،  نشســت های 
برگزاری بزرگداشت ها و تقدیر از فعاالن 
حوزه نشــر، اهدای جوایز جشــنواره های 
گردشــگری  کتــاب،  حــوزه  در  مختلــف 
کتــاب، توزیع، اهدا، نــذر و وقف کتاب از 
شاخص ترین برنامه های مراکز استان ها 
در این دوره از هفته کتاب است.« گفتنی 
اســت کــه بیســت و نهمیــن دوره هفته 
طرح هــای  دوره  نوزدهمیــن  و  کتــاب 
و  بیســت  دوشــنبه  از  فصلــی  تخفیــف 
چهارم آبــان ماه، همزمان بــا روز کتاب 
و کتابخوانــی در سراســر کشــورمان آغاز 

می شود.
»جــای خالــی را بــا کتــاب پــر کنیم« 
عنوان شعار این دوره هفته کتاب است؛ 
وی چرایــی این انتخــاب را در امیدواری 
بــرای پر شــدن جــای خالی مــواردی که 
محدودیت هــای کرونا به مردم تحمیل 
کــرده بــا کتــاب و کتابخوانــی دانســت؛ 

مواردی همچون جای خالی سفر و...

 یــک گــزاره از میــان صحبت های وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، پربازخوردترین بحث 
محافل ســینمایی در دو روز گذشته بود. محمدمهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در برنامه 
زنــده »نــگاه یک« بــا گایه ضمنی از مضامین برخی آثار گفت که بخشــی از ایــن آثار را با 
خانواده نمی توان دید و در این رابطه باید تدبیری اندیشید. عدم ارائه توضیحات بیشتر در 
این باره با قرائت های متفاوت از این بخش از صحبت های وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
همراه بود و واکنش های متفاوت هم در پی داشــت. در فاصله زمانی کوتاه اما توئیت تازه 
محمد مهدی اســماعیلی فضا را تا حدودی شــفاف تر کرد. او با اتخاذ موضع روشــن تر در 
تکمله ای کوتاه نوشت: »سینمای نجیب ایران، همواره پشتیبان فرهنگ اصیل این مرز و 
بوم بوده و سایق مختلف را نمایندگی کرده است. چتر فرهنگی دولت مردمی برای همه 
خانواده ســینما جا دارد.« در ادامه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در صحبت های تکمیلی 
تاش کرد سوء تفاهمات ایجاد شده را برطرف کند. او دیدن فیلم سینمایی را امر عمومی 
در خانــواده خــود دانســت و گفت که تعداد بســیار محدودی از فیلم هــای نیازمند اصاح 
را ممکــن اســت با خانواده  نبیند. وزیر فرهنگ در گفت وگو بــا ایرنا تأکید کرد: »نکته ای که 
گفتم ناظر به تعداد بســیار بســیار محدودی از فیلم هایی اســت که نیازمند اصاح است. 
اگر معدل عمومی جامعه و عرف و اخاق جامعه و سنت های حاکم بر جامعه و ضوابط 
شرعی و قانونی، موضوعی را نپذیرد و من هم )بر همین اساس( اجتناب می کنم، طبیعی 

است که نمی توانیم آن را برای جامعه تجویز کنیم.« 

توضیحات محمدمهدی اسماعیلی درباره بازتاب بخشی از یک گفت وگو:

با خانواده فیلم می بینم

خبر
خط 



صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی
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پیامبر خدا )ص(:
هر که خواهد خداوند از جایی که گمان ندارد روزی اش ببخشد، باید بر خدا توّکل کند.

ارشاد القلوب، صفحه ۱۲۰
سخن روز

کیان رادپویان
نــــگاره

شکوه طبیعت در مقابل پیشرفت انسان

زمانی پای خاطرات استادانی همچون علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی و عزت اهلل 
انتظامی می نشستم. برایم جالب بود که چطور این استادان با جایگاهی که از نظر اعتباری و سنی داشتند 

همیشه در مصاحبه هایشان می گفتند باعث افتخارشان بوده که در فیلمی بازی کرده اند و امروز خودم 
قدم به قدم تجربه می کنم و معتقدم ما با هر کارگردانی که کار می کنیم دنیای جدیدی برای ما باز می شود و 

شروع به تجربه اندوختن می کنیم.

از سلسله نشست های تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران به مناسبت زادروز علی دهکردی

علیدهکردی:باهرکارگردانیشروعبهتجربهاندوختنمیکنیم

سعدی

اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم

چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم
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اخالصرمزشخصیتشهیدحسنباقری
سالن تحریریه مثل هر روز در آن ساعت 
شــلوغ بــود و گروه هــا بــا ظرفیــت کامــل 
مشــغول فعالیــت بودنــد. همــه روزه در 
میانــه روز به دلیــل تداخــل نوبــت کاری 
صبــح و بعدازظهر، تحریریه بــا ازدحام 
مواجــه می شــد. غیــر میــز فرهنگــی کــه 
کارهــای  و  داشــتند  میهمــان  معمــوالً 
انجــام  پایانــی  ســاعات  در  را  صفحــه 
می دادنــد، بقیه بخش های تحریریه مشــغول تهیــه و یا تدوین 
و تنظیــم اخبــار و گزارش های شــماره فردا بودند. غالمحســین 
افشــردی )حســن باقــری( دبیــر میــز خبــر تهــران درحالــی که 
آســتین هایش را برای وضو باال زده بود داشــت با تلفن صحبت 
می کرد. ناگهان صدای چند انفجار از دور به گوش رســید. پیش 
از ایــن هم صدای انفجــاری مهیب تحریریه را شــوکه کرده بود. 
زمانی که انفجار کامیون بمب گذاری شــده توسط عوامل حزب 
بعــث عــراق در میدان توپخانه جــان بیش از 100 نفــر را گرفت 
و تعــداد بیشــتری را نیز زخمی کــرد. همه نگاه ها خــود به خود 
متوجه میز خبر تهران و غالمحسین افشردی شد تا عطش خود 
را فرو نشــانند. غالم دســت به کار شــد و همزمان با هر دو تلفن 
ســبزرنگ روی میزش شــماره گیری کرد. یکــی از تلفن ها زودتر 
پاســخ داد و وی جویای دلیل صدا شــد. به ناگاه طبق عادت که 
هــرگاه خبــر بدی بود با کف دســت به پیشــانی می کوبید، با کف 
دســت محکم به پیشــانی اش کوبید و روی صندلی اش ولو شد. 
جمــع تحریریه کــه هنوز چشــم به دهان غالمحســین داشــتند 
با شــنیدن خبر حملــه هوایی به فرودگاه مهرآبــاد در جای خود 
میخکــوب شــدند. به دنبــال آن تلفن های تحریریه یکــی بعد از 
دیگری به صدا درآمد و هر یک حاوی پیام های شوم آغاز جنگ 

و بمباران مراکز فرودگاهی و یا 
اقتصادی بودند. سؤال همه از 
یکدیگر این بود که چه اتفاقی 
خوشــبین ها  افتــاد!؟  خواهــد 
پیش بینــی می کردنــد تا چند 
نخواهــد  طــول  بیشــتر  روز 
و  ســردبیر  نظــر  امــا  کشــید 
دبیــران بخش هــای سیاســی 
و بین الملــل ایــن نبــود. آنان 

می گفتنــد که صــدام از پی مأموریتــی به این جنگ وارد شــده و 
قصدش محدود کردن امواج انقالب اسالمی درون مرزهاست. 
غالمحســین افشــردی بعد از لحظاتــی رو به من پرســید: »می 
تونی بیایی با هم بریم جنوب؟« استقبال کردم و زودتر به منزل 
رفتــم تا آماده ســفر به جنوب و مناطق جنگی شــوم. فردای آن 
روز بعد از اقامه فریضه صبح به همراه ســعید صادقی عکاس 
و راننــده بــه ســوی اهواز بــه راه افتادیــم. در این فاصلــه  او همه 
هماهنگی ها را کرده بود. برای همین بالفاصله بعد از رسیدن به 
اهواز یکسره به گلف رفت و ما را نیز راهی خرمشهر کرد. از آن به 
بعد ما نیز او را با شــخصیت جدیدش می شناختیم، شخصیت 
حســن باقــری فرمانــده عالیرتبه جنــگ، و چه برازنــده آن بود. 
اوایل باور اینکه یکی از پشت میز خبر بدون هیچ پیش زمینه ای 
بشود فرمانده عالی جنگ و طراح عملیات برایمان سخت بود. 
ولی واقعیت داشــت و او قالب جدیدی بــرای خودش برگزیده 
بود. قالبی با نام حســن باقری جانشــین فرمانده نیروی زمینی 
سپاه! اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است؟ نکته قابل تأملی 
است که به بهانه تجدید چاپ کتاب حیات نامه وی از سوی مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به اجمال به آن می پردازیم. 
حســن باقری هــرکاری می کرد بــرای خدا انجام مــی داد. در 
نتیجه کارهایش با خلوص نیت همراه بوده و همین خلوصش 
اطرافیــان را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد. خلوص نیــت وی مانع 
از خودمحــوری و تکــروی بود. وجــدان بیدارش اجــازه نمی داد 
خونی بی جهت ریخته شود، بر این اساس تا از جزئیات بیشتری 
در رابطــه با دشــمن، زمین عملیات  وحتی نحــوه تعامل افراد 
دشــمن و... به دســت نمــی آورد، مبــادرت به طراحــی و اجرای 
عملیــات نمی کــرد. بی تردیــد حســن باقــری در پیروزی هــای 
شــگفت انگیز ســپاه اســالم در چهار عملیات پیاپی که منجر به 
رها ســازی اغلب مناطق اشــغالی و در اوج آنها آزادی خرمشهر 
شــد، نقش برجسته و مؤثری داشــت. او همچون برادری دلسوز 
نسبت به کمترین جراحت رزمندگان حساس بود و در این رابطه 
از آنچنان تعهدی برخوردار بود که بعد از اولین عملیات پس از 
حماســه فتح خرمشهر که منجر به شکســت و شهادت بسیاری 
از نیروهای رزمنده شــد، توفنــده و غیرتمند فرماندهان را به باد 
نقــد گرفــت و آنان را نســبت به مســئولیت ســنگین حفظ جان 
رزمندگان در عین پیشــبرد اهداف دفاعی هوشــیار ساخت. این 
ســخنرانی وی در جمع فرماندهان یکی از صفحات افتخار آمیز 
وی در زمان مســئولیت اســت و بیانگر نگاه انســانی وی حتی در 
خشن ترین موقعیت یعنی میدان جنگ. خدایش رحمت کند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی درشــبانه روزگذشــته تحت تأثیر خبر درگذشــت مه لقــا مالح قرار 
گرفت و اهالی هنر از تالش های این بانوی بزرگ و مادر طبیعت نوشتند. خبرهای 
دیگــر اختصاص دارد به فعالیت ایــن روزهای نیکی کریمــی و همچنین اثر جدید 

محمد اصفهانی و حسام الدین سراج.

ادبیات، زبان و نمایش ایرانی
وقتــی از نمایــش آیینی حــرف می زنیــم، یعنی یک 
ایدئولوژی را در بستر قصه ای روایت می کنیم و به آن، 
سمت وسوی موردنظر خود را می دهیم و عقایدمان 
را به  شکلی هدفمند در قالب آدم ها و اتفاقات روایت 
می کنیم؛ اینجاســت که قهرمانی را وارد ماجرا کرده و 
او را به عنوان مدافع حق، در جنگ خیر و شــر هدایت 
می کنیــم. مقولــه ای کــه نباید فرامــوش کــرد، وجود 
همزمان ســه عنصــر »زمــان، مــکان و موضــوع« در 
شکل گیری درام اســت. وقتی این عناصر در خدمت 
نویســنده و متن قرار گیرنــد، آن وقت هرجا که متن را 
اجــرا کنیم، اهمیتی ندارد و اگرچه فضای اجرا عوض 
می شــود امــا همــان قصه بــا همــان مفهومــی که ما 
می خواهیم اجرا می شــود. اگر این مفهوم برمبنــای یک واقعه تاریخی را که 
می تواند مذهبی هم باشد با مقتضیات روز پیوند بزنیم؛ مثاًل آن را با شرایط 
سال 1400 منطبق کنیم و مشکالت یا دغدغه های حاال را در دلش بگنجانیم، 
یک نمایش آیینی متناسب با شــرایط روز داریم که کارکردی موفق تر دارد و 
قهرمــان مــا حرف دل ما را زده و به جــای ما می جنگد و از حق دفاع می کند؛ 
اینگونــه، آن واقعــه تاریــخ، کارکرد و رســالت خــود را در زمان حال ما نشــان 

می دهد. در این حوزه ما از منابع خوبی برخورداریم. 
متونــی کــه از بهرام بیضایی موجود اســت یا نتایج ســال ها تــالش و تحقیق 
شادروان جالل ستاری یا دکتر محمد حسین ناصربخت و...؛ در بحث نقالی، 
یک نقال، تنها با یک عصا تصویرسازی می کند و از قدرت و پتانسیل نمادها 
بهــره می برد تا مخاطبش، قصه را باور کند و در ماجرا غرق شــود. عصای او 
در هر مرحله از روایتش تبدیل به چیزی می شود: اسب، پیکان، شمشیر؛ این 
کارکرد ها از فهم تکنیک های نمایش های آیینی و سنتی می آید؛ و از شناخت 

اسطوره ها. با این همه برای کم کاری ما در این زمینه، علل مختلفی می توان 
مطرح کرد که نیاز به آسیب شناسی، واکاوی دقیق و بحث های مفصل دارد. 
آنچه مســلم اســت اینکه بعد ازمدتی شــاهد انفکاکی در این  جریان بودیم؛ 
منظــورم به لحــاِظ کمــی در اجــرای آثار ایــن  حوزه اســت. به  نظــرم از وقتی 
سرمایه گذاری در بخش نمایش و تأمین مالی  آن از حوزه دولتی خارج شد، 
این اتفاق شدت گرفت. به هرعلتی پای سرمایه گذار خصوصی وسط می آید 
که نتیجه اش می شود اینکه به  مدت تقریباً دو  دهه مثالً هیچ گونه کار آیینی 
)خارج از مناسبت ها و جشنواره ها( ساخته و ارائه نمی شود. من ضرب المثل 
»کار نیکو کردن از ُپرکردن است« را در کتاب مدرسه ام خواندم و حاال مفهوم 
و اثــرش را در زندگــی ام مشــاهده می کنــم؛ این جزو فرهنگ ماســت و اگر از 
بین برود، به فرهنگ ما آســیب رســیده. اگر اشــعار حافظ بازخوانی نشوند، 
قصه  سیاوش و سهراب و مجنون و... نسل  به  نسل منتقل نشوند، دچار خأل 
فرهنگی می شویم. وقتی از نمایش آیینی و ایرانی حرف می زنیم، ادبیات و 
زبان بسیار مهم است چون اینها درهم  آمیخته اند. موسیقی کالم، شکلی از 
آیین ســنت اســت.  سال ها زحمت کشــیده شــده تا »م« میم و »ن« نون و از 
مجموع آنها کلمه »من« ســاخته شود؛ تا به  واسطه  آن بتوانم به خود اشاره 
کنم. به عنوان کسی که در این حوزه کار کرده و می کند معتقدم نمایش های 
آیینی و ســنتی بســیار تأثیرگذار هستند و در این  باره تحقیق بســیار کرده  و در 
ادامه این تحقیق و پژوهش ها کاری مثل »شــمایل گردانی« را انتخاب کردم 
و قصد دارم نمایشی را برمبنای  آن، آبان ماه امسال تحت  عنوان »مجهول« 
در سالن »مهرگان«  روی صحنه ببرم و قصد دارم در این کار، ذهن مخاطبان 
جوان را با آن به چالش وادارم؛ حتماً از مثاًل 100نفری که به  تماشای این  کار 
خواهند نشست، برای سه  نفرشان ایجاد سؤال می شود تا بروند و بیشتر درباره 
این نمادها بخوانند و درباره »آرش« که روایت به نوعی درباره این شخصیت 

است، مطالعه کنند.

یادداشت

  سیروس 
کهوری نژاد

کارگردان و بازیگر 
تئاتر

 عکس 
نوشت

گزارش  آریا  میراث  خبرگزاری 
سرکیس  کلیســای  از  تصویری 
کیلومتری  ســه  در  کــه  مقدس 
میــان  در  و  خــوی  شهرســتان 
شــده  واقع  کشــاورزی  مــزارع 
منتشــر کرده است. این کلیسا  
به سورپ ســرکیس نیز مشهور 
چهارم  قــرن  یــادگار  و  اســت 

میالدی است .

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ë چهره ها
لــو  محمــد  شــاه  بهــرام   
ایــران  کارگــردان  و  بازیگــر 
حکایتــی  آقــای  بــه  کــه 
می شناســندش در صفحــه 
مجــازی خــود همچنــان به 
قصــه گویی بــرای مخاطبــان می پــردازد و این 
بــار قرار اســت قصــه »هانی وشــیخ مریدش« 
را بــرای مخاطبان دیروز روایت کند.بازنویســی 

این قصه را شرمین نادری انجام داده است.
هــم  خمســه  علیرضــا 
و  منتشــرکرده  ویدیویــی 
درخصــوص آن به موضوع 
موفقیــت وشکســت اشــاره 
از  برنده هــا  داشــت:»چرا 
شکســت نمی ترســند ولــی بازنده هــا مــدام به 
شکســت فکر می کننــد و همیشــه از آن هراس 
دارند؟ در پاســخ باید گفت که مســیر موفقیت 
معمواًل از ایســتگاه های متعدد شکســت عبور 
می کنــد. بنابرایــن اگــر در ســودای رســیدن بــه 
آرزوهایمان هســتیم باید ماننــد این درخت با 
صالبت و انعطاف از حرکت باز نمانیم و ادامه 

دهیم.«
 نیکــی کریمــی هم با انتشــار ویدیویی از پشــت 
صحنه فیلم »ســوت پایــان« یــادی از کامبوزیا 

پرتــوی داشــته و نوشــت: 
سینمایی  فیلم  »ســومین 
کــه ســاختم، فیلمنامــه را 
بــه همــراه کامبوزیا پرتوى 
یــادش گرامــی  عزیــز کــه 
بــاد نوشــتیم و با تورج اصالنی عزیــز به تصویر 
٢011/1٣٨٩«.ایــن  پایــان  ســوت  درآوردیــم. 
بازیگرهمچنین با انتشــاریک تصویر اشــاره ای 
بــه ضبــط موســیقی »اتابــای« داشــته »یکی از 
همیــن روزهــا، ضبــط موســیقی زیبــاى تیتــراژ 
علیــزاده  اســتاد  رهبــرى  بــه  پایانی»اتابــاى« 

گرامی.«
محســن تنابنــده بازیگــر 
سریال پایتخت ویدیویی 
ازبرنامــه  منتشــرکرده 
چـــــادرشب که اشــاره به 
دارد  عروســی  مراســم 
کــه مربوط به ســال ها قبل اســت و به گفته او 
مــرور خاطرات گذشــته و خاطره ســازی و به 
مخاطبان پیشــنهاد کــرد: »در صورت تمایل 
بــه همکاری، تصاویــری از مراســم نامزدی، 
حنابنــدون، عقد و عروســی شــامل کــه قابل 
پخــش در رســانه ملــی یــا دیگــر رســانه های 
دیــداری باشــد به شــماره تلفن اعالم شــده 

ارسال کنند.«

ë دنیای موسیقی 
صفحــه مجازی محمد اصفهانی هم از کار مشــترک ایــن خواننده با بابک زرین آهنگســاز خبرداده 

است.
حســام الدین ســراج هم کارجدید خود را به اشــتراک گذاشــته که اثری بازسازی شــده به آهنگسازی زنده 
یاد جالل ذوالفنون که قرار اســت کلیپ آن پنجشــنبه منتشر شود:تقدیم به مهربانی هاى استاد ذالفنون؛ 
موســیقیدان و نوازنده بزرگ ســه تــار. هنرمندى که به لحاظ بزرگ منشــی وتواضعش ناشــناخته ماند.« 

مسعود حبیبی، امیراطمینان و صابرسورى دراین کار همکاری دارند.

ë او زندگی را یادآوری می کرد
آزاده بیزارگیتی پژوهشــگر و مســتند ساز درباره فوت 
مه لقا مالح نوشت: »دریغ که آدم های خوب از نسل 
شــما، یکی یکی می روند و جهان روز به روز تاریک تر 
می شــود...! چقــدر بــودن تلخ اســت بی ایــن آدم ها. 
چقدر بودن سخت...!« هانا کامکار هم نوشت: »پس 
از مادرم، آموزگار بزرگم در پاســداری از زیســت بوم، 
به طبیعت پیوســت.« میترا حجارهــم درفقدان این 
بانــوی بزرگ نوشــت: »مه لقــا مالح ملقب بــه مادر 
محیط زیســت ایران درگذشــت.... مه لقــا مالح برای 
تمام فعالین محیط زیست بخصوص خانم ها الگویی 

 بی بدیل بوده و خواهد ماند. آنچیزی که مرگ نمی تواند از بین ببرد وجود اسطوره ای مانند ایشان است.« 
صابر ابرنیز نوشت:

»شــما را ندیــدم متأســفانه! امروزصبــح خوانــدم کــه در10۴ ســالگی از جهــان رفته اید.مثــل تمــام 
تأســف هایی که وقت اعالمش تنم می لرزد، هزار حیف... شما از آن هایی بودید که زندگی را یاد آوری 
می کردیــد، ســالمت زندگی را، هر وقت از شــما تصویری دیــدم و یا تکه ای را خواندم، ُشــکر کردم که 

حواستان به هوای ما بود.«
مریم پالیزبان بازیگرســینما و تئاتر هم نوشــته:خبر درگذشــت خانم مالح، مه لقایی که مادر همه ما 
بود، بســیار غم انگیزه.برای منی که در دوران نوجوانــی اولین تجربه حضور در یک حرکت اجتماعی 
را، درکنــار »جمعیــت زنــان مبارزه بــا آلودگی محیط زیســت« تجربه کــرده، یاد و خاطــره تالش ها و 

مهربانی مه لقا مالح تا همیشه زنده و پایدار خواهد بود.«

آغازسفرقهرماندر91سالگی
درنگی بر فیلم »ماچوی گریان« آخرین ساخته کلینت ایستوود

بعضی فیلمســازهای خوب به خاطر تغییر نکردن 
فرســوده می شــوند و برخــی دیگــر به خاطــر تغییر، 
راه های ارتباط برقرار کردن خود را گم می  کنند. هیچ 
حکم همیشــه صادقی بــرای اینکه تغییــر هنرمند، 
خوب اســت یا بد وجود نــدارد. همه چیز به اصالت 
و تسلط برمی  گردد چه با تغییر، چه با ثبات. کلینت 
ایســتوود با وجــود آثار متنوع و گوناگونی که ســاخته، 
جزو فیلمســازانی اســت که از راه ثبات و سرسختی، 
هنرمنــدی خــود را حفظ کــرده و به پختگی رســانده 
اســت. او جهان ارزشــی خود را هیچ گاه تغییر نداده 
و با همان نگاه ســرد، آرام و فریبنده اش در بازیگری،  
فیلمسازی را نیز در راهی سرراست و بدون توقف، اما سخت اخالق گرا ادامه 

داده است.
کلینت ایســتوود همچنان و با آخرین ســاخته  اش »ماچوی گریــان« در ٩1 
سالگی سینمای وســترن و الگوهای قهرمان  محور داستان گویی شورانگیز را با 
رایحه شهســوارانی چون جان فورد،  هاوارد  هاکس، نیکالس ری و... به مشــام 
می رساند و سرسختانه بر مرام اخالقی جهان فردگرای قهرمان غرب وحشی 
تأکید می کند. »ماچوی گریان« داستان مایکو، سوارکار بازنشسته  ای است که در 
جوانی و اوج موفقیت بشــدت آسیب دیده و سال ها به پرورش اسب مشغول 
بوده است. او همسر و فرزندش را از دست داده و در حالی که گویی در انزوا جاده 
زندگی خود را به پایان می  رساند، ناگزیر به سفری تازه و پر مخاطره پا می  گذارد. 
فیلم در ســال های 1٩7٩ و ٨0 می  گذرد. مایکو توسط رئیس سابق خود  هاوارد 
پولک مأمور می  شــود که فرزند 1٣ ســاله اش را از چنگ مادر مکزیکی  خود که 
از او سوء استفاده می کند، برهاند و پیش پدرش بیاورد. اما مایکو این پیشنهاد 
دشوار را در این شرایط جسمی و سنی چرا می  پذیرد؟ چون به رئیس دروغگو 
و بی اخالق پیشین خود مدیون است. در زمانی که او ورشکسته و روبه نابودی 
بوده اســت،  هاوارد به او کار داده اســت و همین کافی اســت برای اینکه مایکو 
فارغ از شخصیت رئیس سابق خود، احساس وظیفه کند. این همان شمایلی 
اســت که از یک قهرمان وســترن سراغ داریم؛ مردی که پای دین و قول خود تا 
پای جان می  ماند، وسوسه نمی  شود، گول نمی  خورد، به ابزار وابسته نیست و 

اهمیتی نمی  دهد که پشت بر زمین بساید و بر سنگ بخوابد.
در فیلــم لحظات زد و خــورد و تعقیب و گریز نیز وجــود دارد اما خاصیت 
اصلی در مایکو که از او قهرمان می سازد این ویژگی  های فیزیکی نیست. عدم 
تکیه بر خصوصیات فیزیکی طبیعی اســت و حتی همین حد از جنگ و گریز 
نیز با توجه به ســن و وضعیت جسمی ایستوود اغلب غیر قابل باور و بیش از 
حد اســت. آنچه در شــخصیت مایکو برجسته است، خاصیت شفادهندگی و 
رام کنندگی اوست. او یک پرورش دهنده اسب است اما به طور کلی با حیوانات 
ارتباطی نزدیک دارد، گویی زبان آنها را می  فهمد و می تواند آنها را مداوا کند. 
همین ارتباط خوب را با انسان ها بخصوص کودکان دارد. این ویژگی حمایت 
کننــده و حکیــم وار او عامل پیش برنده داســتان و حل کننده چالش هاســت. 
ایستوود از این طریق در »ماچوی گریان« نمایان گر وجه درونی تری از قهرمان 

وسترن و ارزش های جهان گذشته است.
»ماچوی گریان« بر اساس رمانی از ریچارد نش ساخته شده اما آن عنصر 
آشــنایی که ایستوود به سینمای وســترن و الگوی داستان گویی آن اضافه کرده 
اســت را با خود به همراه دارد. آنچه ایســتوود وارد ســینمای وســترن به عنوان 
کارگردان کرد بی شــباهت به همان شــمایل او در ســینما به عنوان بازیگر )به 
جز تجربیاتی چون »هری کثیف« و...( نیست. سینمای وسترن گونه ای زمخت 
و مردانــه بــوده اســت، هر چند که هیــچ گاه خالی از روابط پرشــور عاشــقانه و 
شکســت های عاطفی دردناک نبــوده، اما همواره زاویه فیلــم زاویه ای مردانه 
و متکــی به ارزش های پدرســاالرانه بوده اســت؛ البته در طریقــی فردی و ضد 
اجتمــاع. همین نکته فردگرایی و ضدیت با جمع هــم همواره نوعی تمایز با 
عام و خاصیت ضد قدرت به قهرمان سینمای وسترن بخشیده است. ایستوود 
امــا در این قالب ضمن حفظ عناصر اصلی، فردگرایی غلیظ تری ایجاد کرده 
و این فردگرایی را به  نوعی درونگرایی مفرط آمیخته است. در همین آخرین 
اثــر یعنی »ماچــوی گریان« آنچه از همــان ابتدا در کم  گویی و لحظات نســبتاً 
طوالنی سکوت و تنهایی مایکو می بینیم همین خاصیت درونگرایی است که 
همنشینی دلنشینی با خصوصیت درمانگر و رام کننده او دارد. ایستوود توانسته 
در قهرمان آشنا و کابوی خشن، اخالق گرا و فردمحور وسترن، نوعی خاصیت 
انفســی و درونی ایجاد کند که به او نوعی طبیعت دوســتی و لطافت بخشیده 
اســت. »ماچوی گریان« فیلمی ســاده و گاه حتی ســاده انگارانه است. بازی ها 
و صحنه  ها الزاماً یکدســت نیستند و گاه پیشروی ُکند داستان مخاطب را از اثر 
بیــرون می برد. اما با همه این اشــکاالت، فیلمی روان اســت، حاوی الگوهایی 
جالب توجه و بســیار تمیز از داســتانی کالســیک که بزرگداشــتی اســت از یک 

شمایل ٩1 ساله از خودش با نهایت سکوت و نجابت. 

نغمههایکرمانشاهروایتشد
کرمانشــاهان ســرزمین موســیقی تنبور سرشــار از 
نغمه های اســاطیری و آیینی  که هر یک حرف ها 
دارند. کــوه داالهو که  امروز گــوران می خوانندش 
و در هورامانــات کــوه شــاهو در عبور و مــرور تاریخ 
همــاره  با نغمه هــای پرجنب و جوش انگشــتان 
دســت زخمــه  وارانه  برتنبــور حکایت هــا روا می 
دارند.  ســرزمین  پررمز و راز کردســتان کرمانشــاه  
در هــر خطــه اش زبــان و بیــان و لهجــه دارد و به 
چهارزبان حرف می زنند که گویی موســیقی ترنم 
می کنند و کرمانشاه هم در این اقلیم تپه ماهوری 
واقع است . در آلبوم »بانگ به یان«  حال و هوای 
قشــالق  و ییالقــی  ایــل گورانــی  را  بــا هفــت تیره  
ایلیاتــی: تفنگچی، قلخانی، گهــواره، نیرژی، قادرمیرویســی، بویانی وکرند 
مــی تــوان صدای هر یــک را در تنبور نوازانش دریافت کــه چقدر اعتقادوار 
با پیشــینه و اصالت و عزم قوی در نســل ها در ســینه و حنجره و زخمه ها 
محتــاج وار نگهداشــت می کنند. اســتاد علی اکبــر مرادی نیز  نغمــه ها را 
سینه  به سینه  آموخته  و تعهدوارانه  در تمامی  آلبوم های منتشره خود: 
»مقامات مجلسی تنبور«، »نورباده«، »کردانه«، »گالریژان«، »مهجوری«، 
»دو والــه«، »پاییز«، »مانگه شــه« و  مقامات تنبور، ســماع مســتانه، نجوا، 
ماه،ســحرواران،تریکه  مهــرو 
هانــه تــا بدیــن جــا که »ســرود 
سپیده«  عرضه شده در نهایت 
اهتمــام بــه دقایــق  و ظرایــف 
مقامات کردی ســعی در حفظ 
و اشــاعه و صیانــت از فرهنــگ 
آیینی این موســیقی داشــته. در 
شیاراول )خدمت گزیده( وشیار 
اکبــر  علــی  روژ(  آخر)گلبانــگ 
مــرادی با صــدای خــود طنین 
وارانــه  بــر دل  تنبور نواخته و جانانه  آواز ســر می دهد. در دیگر شــیارهای 
دوازده گانه: قطعه آوازی براســاس مقامات تنبور، مناجات ســحر، قطعه 
آوازی براساس مه قام سه حه ری، به یان ده ی، وه رده به زم شاهو ، قطعه 
آوازی براساس ملودی های هورامان، سماع سحر ، سماع نور ، سه حه ری 
، لیســک خه ور ... به همراهی نوازندگی  ســازهای کوبــه ای پژمان حدادی 
موســیقی ها را آنچنان  به  اوج می رســاند  که گویی شــنونده را مجذوب در 
فلســفه  چگونگی مقامات و نوازندگی تنبور وادار می ســازد که اگر بخواهی 
فهم درســتی بیابی  بهتر اســت در کنار شنیدن مطالعه هم کنید هر آنچه 
که مربوط به فرهنگ موســیقی کردی این ســرزمین اساطیری است .لحن 
و بیان در جوار  تکنیک و زخمه های ناخن به عبارتی پخته نوازی بر ســیم 
ها سر لوحه ای است بر تاریخ پر فراز و نشیب کارگاه فرهنگی – هنری فالت 
ایران که بطور قطع  این نغمه ها  و مقامات  با اندیشــه و پنجه های  علی 

اکبر مرادی برای نسل های بعدی یادگار است ؛ یادگاری .  
ë )بانگ به یان )سرود سپیده
ë موسیقی و تنبور 
ë علی اکبر مرادی 
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