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 بازداشت ۱۴ نفر
 در حادثه متروپل 

 هالل احمر
 در کنار خانواده های 

داغدیده متروپل 

روادید برای ۲ هزار 
 زائر ایرانی در روز 

لغو می شود

  مردم نسبت
به موسیقی جدی 
کم حوصله شده اند

خدمت به 
مهمانان خانه خدا

بازی مشکوک 

آخرین وضعیت مشایی، بقایی، نجفی و 
فریدون از زبان سخنگوی قوه قضائیه

آغاز ماموریت های مرکز پزشکی حج  و زیارت 
جمعیت هالل احمر قبل از موسم حج

 پیش نویس قطعنامه جدید ضدایرانی
به شورای حکام ارایه شد 

 امضای دو تفاهمنامه امنیتی 
و زیارتی بین ایران و عراق  

خواننده گروه موسیقی »پالت« :

گفت و گوی» شهروند«  با مالباختگان دزدی از صندوق امانات بانک ملی

گفت و گوی »شهروند« با هم دانشگاهی های 
مهندس قدبیگی که در پارچین به شهادت رسید

ماجرای پیچیده ترین 
سرقت سال 

 قهرمان
»شریف«

7
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با یک کاسه 
ماست، نمی شود 

دریا را دوغ کرد!

چراغپور: آقایان! جام جهانی 
است، نه جام رمضان! 

ذوالفقارنسب: اتفاقات بدی 
در انتظار تیم ملی است 

 کارشناسان در گفت وگو با »شهروند«
 وضعیت تیم ملی فوتبال را تحلیل کردند 
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در جلسه بررسی ظرفیت های جدید 
تامین کاالهای اساسی صورت گرفت 

 ماموریت ویژه رئیسی
 به 2 وزیر  

رئیس جمهــوری در راســتای تســریع در تامین و 
ذخیره احتیاطی کاالهــای اساســی، وزرای صمت 
و جهادکشــاورزی را مکلــف کــرد موانــع پیــش روی 
ایــن برنامــه را شناســایی و بــا هماهنگــی معــاون 
اول نســبت به رفــع آن اقــدام کنند. »ســیدابراهیم 
رئیسی« در جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت های 
جدید برای تامین و ذخیره کاالهای اساسی گفت: 
کــد بماند  »نبایــد منابع کشــور در ســایر کشــورها را
و باید بــا ســرعت و مســتمرا نســبت بــه ورود منابع 
به داخــل کشــور در قالب کاال یــا امکانــات موردنیاز 
اقــدام شــود.«این نشســت به ریاســت رئیســی  و با 
حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری، رئیــس دفتر 
رئیس جمهــوری، وزرای امــور اقتصادی ودارایــی، 
جهادکشــاورزی، راه وشهرســازی، صنعــت، معدن 
و  نیروهــای مســلح  تجــارت، دفاع وپشــتیبانی  و 
روســای بانــک مرکــزی و ســازمان برنامه وبودجــه 
برگزار شد.در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت 
تامین و ذخایر کاالهای اساسی ارایه شد. براساس 
این گــزارش میــزان ذخایر کاالهای اساســی کشــور 
از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت امــا بــا توجه 
بــه شــرایط جهانــی تدابیــر الزم بــرای ایجــاد یــک 
ظرفیــت احتیاطــی مطــرح و جزئیــات اجــرای آن 
بررســی و تصویــب شــد.در همیــن راســتا ترتیبــات 
تسهیل وتســریع تامین کاالهای اساسی، استفاده 
از ظرفیت نهادهــا و بنیادها، تقویــت ظرفیت های 
بخش خصوصــی جهــت تامیــن و توزیــع کاالهــای 
اساســی، افزایــش زیرســاخت های الکترونیکــی و 
هوشــمند در جهت توزیــع بهتر کاالهای اساســی، 
تقویت بنادر و ظرفیت های ترانزیتی کشور، استفاده 
از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور 
افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی 
الزم برای تامیــن، ترانزیت و انبــارداری و راهکارهای 

تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

رئیس سازمان خصوصی سازی :
جاماندگان سهام عدالت 

مشخص شدند
ســازمان  رئیــس 
از  خصوصی ســازی 
جامانــدگان  شناســایی 
تحــت  عدالــت  ســهام 
کمیتــه  پوشــش 
امدادوبهزیستی خبر داد و 
افزود: »نیاز نیست افراد برای ثبت نام به جایی 

مراجعه کرده یا حتی یک ریال پرداخت کنند.«
انتهــای  اینکــه  بیــان  بــا  قربانــزاده،  حســین 
بــه  بنــد »الــف« تبصــره»2«  قانــون بودجــه 
اختصاص ســهام عدالــت به مشــموالن تحت 
پوشــش کمیته امدادوبهزیســتی و ســایر افراد 
واجدشرایط اشاره دارد، اظهار کرد: »در آخرین 
جلســه ای که هفته گذشــته با رئیس ســازمان 
بهزیســتی، معاون وزیر رفاه و مســئوالن کمیته 
امــداد برگــزار شــد تعــداد جامانــدگان تحــت 
پوشــش این دو نهاد مشــخص شــدند. بر این 
اساس این افراد در مجموع حدود 3 میلیون و 
33۷ هزار و ۷00 نفر هستند که حدود 2 میلیون 
و 25 هزار نفر تحت پوشــش بهزیستی و حدود 
یک میلیــون و 300 نفــر تحــت پوشــش کمیته 

امداد هستند.«

وزیر جهادکشاورزی  :
امیدواریم تمام محصوالت 
کشاورزی شناسنامه دار شوند

وزیر جهادکشاورزی ضمن 
اظهار امیدواری نسبت به 
شناســنامه دار کردن تمام 
کشــاورزی  محصــوالت 
درباره ســموم تقلبی گفت: 
»ما با مشکل سموم تقلبی 
در کشــور مواجه هســتیم که باید این موضوع 

به طور کامل در کشور حل شود.«
ســیدجواد ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه اهمیــت 
سازمان حفظ نباتات در تامین سالمت غذای 
کشــور و امنیت غذایی گفــت: »ما هرچقــدر در 
ســازمان حفــظ نباتــات ســرمایه گذاری کنیــم 
هزینه هــای درمــان کمتــری خواهیــم داشــت 
و مــردم ســالم تر و بانشــاط تر خواهنــد بــود. 
همچنین از لحاظ اقتصادی نیز می تواند موثر 

باشد.«
او ادامــه داد: »در ابتــدای ایــن دوره برگشــت 
روســیه  از  را  کشــاورزی   محصــوالت  برخــی 
داشتیم که بســیار این موضوع ســخت بود اما 
در هر تهدید و اتفاقی فرصتی اســت کــه ما آن را 
گــر این اتفــاق در  به فال نیــک گرفتیم و شــاید ا
انتهــای دوره می افتــاد اقدامــی بــرای رفــع آن 

انجام نمی شد.«

 هشتگ  روز

»چقدر جالب . 1_ترساندن مردم به اینکه اجناس قیمتی خود را  داخل خانه نگهداری نکنید2_پیشنهاد 
می شــود با خیال راحــت امانت خودتــان را به امن تریــن مکان یعنی صنــدوق امانات بانک ملی بســپارید. 
ســپس3_بیمه بدون توجه به ارزش واقعی امانات برای سرقت از هر صندوق مبلغی می پردازد.«یا»به نظر 
من این ســرقت 1۶8 صندوق امانت بانک ملی بزرگ ترین ســرقت تاریخی ایران از یک بانک است. حداقل 
یک فیلم از روی آن بسازید.«یا»بعد از اینکه 250 صندوق امانت بانک ملی رو در امنیتی ترین خیابون تهران 
دزدیدن، حاال من نگران خزانه جواهرات بانک مرکزی در چهارراه استانبول هستم. این جواهرات پشتوانه 
پول ملی ما هستند!«یا»در این اوضاع واحوال گل و بلبل، ماجرای  Money Heist مان دیگر کم بود که آن هم 
تکمیل شــد.«یا»هالیوود تاثیر خودش رو روی جوانان گذاشته: سرقت از 250 صندوق امانت شعبه ممتاز 
#بانک_ملی  به ســبک فیلم های هالیوود بدون برجای گذاشــتن هیــچ ردی!«یا»همین تعطیالت یکی از 
که چیزای باارزش و قیمتی رو تو خونه نگهداری کنی. حتما یک صندوق امانت  دوستان می گفت االن خطرنا
تو  بانک  داشــته باش همه چیو بذار اونجــا. حاال ما که چیزی نداریم ولی به نظرتون این دوســتمو  به عنوان 

سرنخ سرقت بانک ملی معرفی کنم یا نه؟«
گهان یه تندبــاد اومد ارومیه در حــد پنج دقیقه همه چی به هــم ریخت، برقا رفــت و … ، ظاهرا  »عصــر نا
دو نفر که تو ارتفاع مشــغول کار بودن سقوط می کنن و فوت میشــن.«یا»وقتی #کارفرمایان، #مهندسان 
و تحصیل کردگان ما #وضعیت_هوا را جدی نمی گیرند!!! و البته وقتی هشــدارهای #هواشناسی تریبون 
الزم را ندارنــد. وقتــی جــان کارگــر هیــچ ارزشــی نــدارد و از ایمنــی در کار هیــچ نمی دانیم. لعنــت به چنین 
کارفرمایانی.«یا»دیــروز در ارومیه به علت طوفان شــدید و تندبــاد این حادثه تلخ رخ داد و متاســفانه هر 
گه هواشناسی احتمال تندباد رو هم پیش بینی می کرد  دو کارگر فوت شدند. نمیدونم شدنیه یا نه ولی ا
گه هم شدنی باشه صاحب کار معموال اهمیتی  حداقل اون روز کار توی ارتفاع رو تعطیل می کردن. البته ا
بــرای این چیزا قائل نیســت.«یا»وزش تندبــاد پیش بینی هم شــده بوده، با ایــن حال کارفرمــا کارگرها رو 
فرســتاده رو باالبر، شــاید بزودی خبر مرگ کارفرما در زیر بقایای باالبر رو بخونیم!«یا»دیــروز دو تا کارگر تو 
ارومیه گرفتار تندباد میشن و از ارتفاع پرت میشن پایین و جانشون رو از دست میدن، باید یقه اون کارفرما 
رو گرفت که با اینکه هواشناســی از روز قبل هشــدار تندباد داده چرا این بنده خداها رو تو شــرایط ناایمن 

فرستاده اون باال.«

#بانک_ملی فایننشال تایمز
فایننشــال تایمــز می گوید کــه ایــن رأی اعتماد بــه رهبر 
حزب محافظه کار انگلیس »میزان تفرقه و خصومت« در 
حزب محافظه کار را آشــکار کرد و »شورش بسیار جدی تر 

از آن چیزی بود که داونینگ استریت انتظار داشت«.

تلگراف
تلگــراف می گوید اختیارات جانســون با رأی گیــری »درهم 
شکســته« شــده و او را »کنــه چســبیده به قــدرت« توصیف 
کنون باید »در  می کند. این روزنامه همچنین می گوید کــه او ا
مانورها بــا رقبای رهبری حــزب محافظه کار مبارزه کنــد« و از 
رقیــب 2019 خود جرمــی هانت، وزیــر دفاع بــن واالس و پنی 
موردانت، وزیر تجارت به عنوان جانشــینان احتمالی خود 

نام می برد.

نیویورک تایمز
سالح های پیچیده. عدم تجربه تسلیحاتی مانع بزرگ 
در مقابــل اوکرایــن؛ نیویــورک تایمز در گزارشــی بــه مهارت 
نداشتن سربازان اوکراین در بکارگیری سالح های ارسالی از 

غرب پرداخته است.
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#تندباد

پیش نویس قطعنامه ضدایرانی ایاالت 
کشــور اروپایــی  متحــده آمریــکا و ســه 
انگلیــس، فرانســه و آلمــان بــه شــورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ارایــه شــد. خبرگــزاری فرانســه به نقــل از 
کــرد: طــرح  گاه ادعــا  آ دیپلمات هــای 
محکومیت ایران به دیده بان هسته ای 

سازمان ملل ارایه شد.
»اســتفانی  فــارس،  گــزارش  براســاس 
اتریشــی  خبرنــگار  اشــتاین«  لیختــن 
توییتــی  پالیســی« در  نشــریه »فاریــن 
اعــالم کــرد مطلــع شــده کــه قطعنامــه 
ضدایرانــی ارایه شــده از ســوی آمریــکا و 
سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
چهارشــنبه عصر یــا صبح پنجشــنبه به 

رأی گذاشته خواهد شد.
ایــن  لحــن  کــه  نوشــته  ادامــه  در  او 
پیش نویــس، تنــد نیســت و در آن هیچ 
اشــاره ای بــه ارجــاع ایــن موضــوع بــه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل نشــده 

است.
در فرازهایی از این ســند پیشنهادی که 
به رویت برخی رسانه های غربی رسیده، 
آمــده اســت: »شــورای حــکام آژانــس از 
ایــران می خواهد بــرای انجــام تعهدات 
قانونی خود به صورت فوری اقدام کند و 
پیشنهاد مدیرکل آژانس در مورد تعامل 
بیشتر برای شفاف ســازی و حل وفصل 
همــه مســائل پادمان هــای باقی مانده 
ایــن قطعنامــه  را بالفاصلــه بپذیــرد.« 
کــه  اســت  شــده  پیشــنهاد  درحالــی 
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
هفته پیش با انتشــار گزارشــی یکســویه 
و تحریک آمیــز ادعا کرد که ایــران در ارایه 
پاســخ های »معتبر فنی« به سوال های 
ایــن ســازمان دربــاره پیــدا شــدن مــواد 
هســته ای در ســه مــکان اعالم نشــده، 
کام بــوده و بــه ایــن ترتیــب مســائل  نــا
پادمانــی کــه قــرار بــود در هماهنگــی بــا 
توافــق اســفندماه گذشــته میــان ایران 
و آژانــس حل وفصل شــود، باقــی مانده 
اســت.جمهوری اســالمی ایــران اقــدام 
واشنگتن و سه کشور اروپایی را برخالف 
رویه دیپلماسی، شتاب زده و غیرسازنده 
دانسته که موجب سخت تر و پیچیده تر 
خواهــد  ویــن  کــرات  مذا رونــد  شــدن 
وزیــر  امیرعبداللهیــان،  شد.حســین 
امــور خارجــه کشــورمان در گفت  وگــوی 
جمعه گذشــته با جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هشــدار 
داد که هرگونه اقدام سیاســی در آژانس، 

فــوری  و  موثــر  متناســب،  کنــش  وا بــا 
جمهوری اســالمی ایران مواجه خواهد 

شد.
روســیه قطعنامه پیشــنهادی غرب را 

مشکوک خواند
نــزد  روســیه  دائــم  نماینــده  و  ســفیر 
ســازمان های بین المللــی انــرژی اتمــی 
ارایه پیش نویس قطعنامــه ضدایرانی از 
ســوی ایاالت متحده آمریکا و ســه کشور 
اروپایــی انگلیــس، فرانســه و آلمــان بــه 
شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی 

اتمی را بشدت مشکوک توصیف کرد.
در  روز سه شــنبه  اولیانــوف  میخائیــل 
»مشــارکت کنندگان  نوشــت:  توییتــی 
غربی در گفت وگوهای وین درباره برجام 
پیش نویس قطعنامه ای دربــاره ایران را 
برای تصویب در نشســت جاری شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی ارایه کردند.«
آنهــا  نامعلــوم،  »به دالیــل  افــزود:  او 
معتقدند که یــک قطعنامه بهتریــن راه 
برای رســیدگی به مســائل پادمــان باقی 

مانده است، به شدت مشکوک است.«
کافــی بــرای تصویــب قطعنامــه  آرای 

علیه ایران
همین حــال  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شبکه های عربی به نقل از منابع مطلع 
مدعی شدند: »آرای کافی برای تصویب 

قطعنامه علیه ایران وجود دارد.«
بازِی طراحی شده از سوی رژیم فاسد 

صهیونیستی 
کمالونــدی،  بهــروز  راســتا  همیــن  در 
اتمــی در  انــرژی  ســخنگوی ســازمان 
یادداشــتی در مــورد گــزارش پادمانــی 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
در  مدیــرکل  »آقــای  نوشــت:  اتمــی 
مشخص شــده  مکان هــای  خصــوص 
را  ایــران  صهیونیســت ها،  گــزارش  در 
در ارایــه پاســخ های »معتبــر فنــی« به 
ســوال های آژانــس دربــاره پیداشــدن 

ذرات مــواد هســته ای در مکان هــای 
اعالم نشده، ناموفق معرفی می نماید! 
مطابقــت  عــدم  آنکــه  جــای  بــه  او 
عکس هــای ماهــواره ای را بــا وضعیت 
جغرافیایــی فعلــی دلیلــی بــر تردید به 
صهیونیســتی  عوامــل  گزارش هــای 
اســتدالل های  بــه  نمایــد،  تلقــی 
آن  در  احتمالــی  انســانی  خرابــکاری 
محل کــه توســط طــرف ایرانــی مطرح 
شــده اســت، شــک مــی ورزد. ایشــان 
واضح تریــن دالیل چنیــن توطئه ای را 
نادیده انگاشــته و از ایــران می خواهد 
دالیــل قانع کننده تــری بــرای مغایرت 
موردنظر ایشــان ارایه نمایــد. مدیرکل 
آژانــس بــا اندکــی توســل بــه اصــول و 
اســلوب منطق می تواند تصــور کند که 
کشــور پهناوری چون ایران با داشــتن 
تنــوع جغرافیایــی، مســتعد آن اســت 
که در نقاطــی دورافتــاده از آن با انجام 
خرابکاری انسانی آلودگی به وجود آید 
گر مقرر شــود که قرائــن دیگر را فقط  و ا
با همین اســتدالل نادیده بگیرد، این 
بازِی طراحی شــده از سوی رژیم فاسد 
صهیونیســتی هر َدم به طریقــی ادامه 
یافته و کشــور باید مدام در حال پاسخ 
به گزارش های ســاختگی دشــمنانش 

باشد.«
کــرات  قطعنامــه صــادر شــود در مذا

هسته ای تجدیدنظر می کنیم
کمیســیون  وحیــد جــالل زاده، رئیــس 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی درباره احتمــال صدور 
قطعنامه علیه کشورمان در جلسه آینده 
شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی 
اتمــی، گفــت: »بــا ســفر مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های 
اشــغالی، آژانــس بــرای بارچنــدم اثبات 
کــه به جــای اینکــه ســازمان فنــی  کــرد 
باشد تبدیل به ســازمانی سیاسی شده 

است.« او ادامه داد: »جمهوری اسالمی 
کــرات ویــن بــرای احیــای  ایــران در مذا
برجــام عالقمند بــود که مــوارد اختالفی 
خود با آژانس را نیــز حل وفصل کند و در 
آن نقشــه راهی که در سفر سال گذشته 
آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران ترسیم شد بنابر این 
بود که آژانس سواالت خود را مطرح کند 
و جمهوری اســالمی ایران به آنها پاســخ 
گر برای آژانس ابهامی باقی ماند  بدهد و ا

ایران آنها را برطرف کند.«
نماینده ارومیــه در مجلس تصریح کرد: 
»متاســفانه قبــل از اینکه گــزارش اصلی 
آژانــس منتشــر شــود آقــای گروســی در 
پارلمان اروپا مواضع خودش علیه ایران 
را اعــالم کــرد یعنی گــزارش قبــل از اینکه 
به صورت رسمی منتشر شود در پارلمان 
اروپــا از زبان آقای گروســی به اطــالع آنها 
رســانده شــد و ایــن موضــوع نشــان داد 
کــه آنهــا به دنبــال حقیقــت نیســتند.« 
نماینده ارومیــه در مجلس تصریح کرد: 
»گزارشات اخیر گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی نشــان می دهد 
کــه رفتارهای مســالمت آمیز کشــورمان 
کنــون نتیجــه عکــس داده  بــا آژانــس تا
اســت لــذا نماینــدگان مجلــس از دولت 
درخواســت دارنــد کــه پاســخ قاطعی به 

آژانس داده شود.«
و  امنیت ملــی  کمیســیون  رئیــس 
سیاســت خارجی مجلــس عنــوان کرد: 
کرات نمی توانند  »اینکه غربی ها در مذا
به نتایج مطلوب خودشان دست پیدا 
کننــد و امتیــازات بیشــتر از جمهــوری 
اســالمی بگیرنــد و آژانــس و گــزارش آن را 
ابزاری برای فشــار به جمهوری اســالمی 
دریافــت  قــوی  پاســخی  قطعــا  کردنــد 
گر قطعنامه صادر شــود  خواهند کــرد، ا
کرات برجامی با 4+1  حتما در فرآیند مذا

تجدیدنظر خواهیم کرد.«
اعضــای  اینکــه  بیــان  بــا  جــالل زاده 
و  امنیت ملــی  کمیســیون 
سیاســت خارجی مجلــس چهارشــنبه 
18خرداد در جلسه فوق العاده با حضور 
مسئوالن مربوطه موضوعات پیش آمده 
آژانــس  مدیــرکل  ســفر  از  اعــم  اخیــر 
بین المللی انرژی اتمی به اراضی اشغالی 
را بررســی خواهیــم کــرد، اظهار داشــت: 
»قطعا پس از بررســی ها در کمیســیون، 
مواضــع الزم و انقالبــی را اتخــاذ خواهیم 
کرد و به عنوان کمیسیون تخصصی، آن 
مواضع را به اطالع عموم مردم کشورمان 

خواهیم رساند.«

پیش نویس قطعنامه جدید ضدایرانی به شورای حکام ارایه شد

بازی مشکوک
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خواننده گروه موسیقی »پالت« :

 مردم نسبت به موسیقی 
جدی کم حوصله شده اند

، معتقــد اســت که   یــک هنرمنــد حــوزه آواز
اعضای یک گروه به مثابه یک ساز هستند 
که در همــکاری بــا یکدیگــر جایــگاه و ارزش 

می یابند و بر دیگری برتری ندارند.
موســیقی  گــروه  خواننــده  نعمتــی  امیــد 
»پالت« و یکــی از داوران »بندبــازی« درباره 
چگونگی داوری گروه های موســیقی در این 
مســابقه گفت: داوری سخت است. یک بار 
داور جشــنواره موســیقی ایرانــی و تلفیقــی 
بودم و »بندبازی« دومین تجربه من است. 

نخســت  روز  افــزود:  آواز  هنرمنــد  ایــن 
برگــزاری ایــن برنامه فکــر نمی کردیم شــاهد 
خــوب  گروه هــای  و  نوازنــدگان  حضــور 
موسیقی باشــیم اما در ادامه برنامه گروه ها 
و نوازنــدگان خوبــی شــناخته شــدند و در 
روز پایانــی آثــاری را اجــرا کردند کــه برای من 
روز درخشــانی بــود و نتیجــه فعالیــت همــه 
شــرکت کنندگان در »بندبــازی« قابــل قبــول 

بود.
ادامــه  در  موســیقی  حــوزه  هنرمنــد  ایــن 
بیان کــرد: در یک گــروه موســیقی اولویت با 
هیچ ســازی نیســت بلکــه اولویت بــا فردی 
است که بیشــتر تمرکز ذهنی و حتی فعالیت 
فیزیکی خود را برای ارتقــای گروه اختصاص 
می دهد؛ هر فردی بــرای موفقیت در کارش، 
باید از لحــاظ ذهنــی، روحــی و فیزیکی برای 

گروه فعالیت کند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــازار 
موســیقی ظرفیــت پذیرش گروه هــای موفق 
را نــدارد، افــزود: مــردم ایــن روزها بــه دالیل 
مختلــف از جملــه مشــغله زندگــی و فضای 
مجازی که همــه چیز را کوچک کرده اســت، 
کــم حوصلــه شــده انــد. معمــوال گــروه  هــای 
خوب موســیقی، آثار جدی تولیــد می کنند و 

کارشان نیز مخاطب جدی می طلبد. 
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بورس سبزپوش 
شد

شاخص کل بورس تهران 
در پایان معامالت دیروز با 

یک هزار و ۷۳  واحد افزایش 
در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵ 

هزار واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا، معامله گران 

دیروز در دو بازار بورس و 
فرابورس بیش از هشت 

میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم، 
حق  تقدم و اوراق بهادار 

را به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴ 
میلیارد ریال معامله کردند. 
شاخص کل بورس تهران 

در پایان معامالت دیروز با 
یک هزار و ۷۳  واحد افزایش، 

در ارتفاع یک  میلیون و ۵۱۵ 
هزار واحد ایستاد. شاخص 

هم وزن با ۹۴۱ واحد کاهش 
به ۴۱۹ هزار و ۶۴ واحد و 

شاخص قیمت با ۵۷۸ واحد 
افت به ۲۵۷  هزار و ۴۷۸ 
واحد رسید. شاخص بازار 

اول، یک هزار و ۸۲ واحد و 
شاخص بازار دوم یک  هزار 

و ۲۴۵ واحد کاهش را ثبت 
کردند. دیروز در معامالت 

بورس تهران، بیش از پنج 
میلیارد و ۵۲۵ میلیون سهم، 

حق  تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد 

ریال معامله شد. همچنین 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
۴۷۸ واحد، صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس )فارس( با 
۳۶۹ واحد، پاالیش نفت 

تهران )شتران( با ۲۹۹ واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( 

با ۲۶۲ واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با 

۲۰۱ واحد و پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۱۹۲ واحد با تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند.

عکس خبر3

ایرنــا- پیکــر حجت االســالم »ســید محمــود دعایــی«، مدیرمســئول 
از شــخصیت های  بــا حضــور جمعــی  روزنامــه اطالعــات صبــح دیــروز 
سیاســی، فرهنگــی، هنــری و اقشــار مختلف مــردم در موسســه اطالعات 

کسپاری به حرم مطهر امام خمینی)ره( منتقل شد. تشییع و برای خا

ایرنا- در ســال 1376 مساحت دریاچه ارومیه 5000 کیلومتر مربع بود که تا 
آبان ماه 1400 به 1719 کیلومتر مربع رسید. دریاچه 8 متر از آب باقیمانده خود 
را از دســت داد و تا مــرز نابودی کامل پیش رفت. در نتیجه این خشکســالی 

دریاچه ارومیه به کویر نمک تبدیل شده است. 

ایرنا- آواربرداری از ساختمان متروپل آبادان پس از 17 روز همچنان ادامه 
دارد و تا کنون 41 پیکر از زیر آوار خارج شــده است. در حال حاضر، عملیات 
آواربرداری ساختمان متروپل با سرعت گرفتن کار و تالش گروه های آواربردار، 

رو به پایان است و بیشتر نقاط محل حادثه تسطیح شده است.

ایرنــا- آیین افتتــاح پانزدهمین جشــنواره سراســری تئاتر رضــوی با حضور 
مسئوالن و عالقه مندان تئاتر در مجموعه فرهنگی- هنری تربیت تبریز برگزار 
شــد. 12 گــروه از اســتان های آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، مرکــزی، کرمانشــاه، 
اصفهان، خراســان رضوی، آذربایجان غربی و البــرز در این دوره از جشــنواره 

حضور دارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازداشت 14 نفر در 
حادثه ســاختمان متروپل آبادان، جزییــات اقدامات 

دستگاه قضائی در این پرونده را تشریح کرد.
 مســعود ستایشــی دربــاره دســتگیری برخی افــراد با 
همــکاری ضابطــان و رعایــت موازیــن و قواعد حقوقی 
کنــون طبــق آمــار موجــود، 14 نفــر  و قضائــی گفــت: »ا
از افــرادی کــه تــا ایــن مرحلــه احتمــال قصــور و تقصیر 
داشته اند با قرارهای تامین کیفری متناسب، بازداشت 
شده اند.« وی ادامه داد: »شهردار قبلی، چهار شهردار 
ســابق و اســبق، مســئوالن ســازمان نظــام مهندســی 
آبــادان، مهندس ناظــر، شــهردار منطقه یک آبــادان، 
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آبادان از 

جمله این افراد هستند.«
آخرین وضعیت پرونده نجفی

ستایشی در پاسخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران گفت: 
»آقای نجفی، فرزند احمدعلی در تاریخ هشتم شهریور 
ســال 13۹8 بــه اتهام قتــل عمــد و نگهــداری غیرمجاز 
ســالح بــر اســاس رأی صــادره  به ۶ ســال و نیــم حبس 
محکوم شــد.«وی ادامــه داد: »مطابق موازین قانونی 
اقدامات اجرایــی در خصوص دادنامه قطعیت یافته، 
انجام شــده است.«ستایشــی اظهــار داشــت: »تاریخ 
پایان حبس ســال 1403 اســت. همچنین اولیــای دم 
نســبت به محکوم علیه رضایــت دادنــد و آقای نجفی 
در این مــدت هــم از 15 روز مرخصی با رعایــت مقررات 

استفاده کرده است.«
تکذیب آزادی حسین فریدون

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده حســین فریدون و درخواست 
آزادی مشــروط وی گفــت: »ایــام حبس آقای حســین 
فریدون هنــوز خاتمه نیافته  اســت و خبــر پایان مدت 
محکومیت و حبس را تکذیب می کنیم.«وی با اشــاره 
بــه اینکه محکومیــت فریدون، پنج ســال حبــس، 310 
میلیارد ریال جزای نقــدی و انفصال از خدمات دولتی 
اســت، افــزود: »نیمــی از جــزای نقــدی و رد مــال هنــوز 
پرداخــت نشــده است.«ستایشــی با اشــاره بــه غیبت 
حسین فریدون افزود: »البته او شب گذشته به زندان 

بازگشته است.«
آخرین وضعیت پرونده های بقایی و مشایی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین وضعیــت پرونده هــای بقایی و مشــایی گفت: 
»بقایــی بــا نظــر کمیســیون پزشــکی قانونــی بــه علت 
بیمــاری باید خــارج از زندان باشــد.«وی تصریــح کرد: 
»این موضوع موقتی است و اقدام انجام شده مطابق 
قانون و بر اساس تمهید و تصمیم قضائی صورت گرفته 

است.«
عدم مراجعه اسفندیار رحیم مشایی از مرخصی 

به زندان
ستایشــی دربــاره پرونــده اســفندیار رحیــم مشــایی 
گفت: »مشــایی به دلیــل فوت والــده خــود از تاریخ 13 
آذر 13۹8 بــه مرخصی رفتــه و به زنــدان مراجعه نکرده 

است و در این مدت دو بار به کمیسیون پزشکی قانونی 
مراجعه کرده و اظهار داشته که توان تحمل کیفر حبس 
را ندارد، اما کمیسیون مربوطه این موضوع را تایید کرده 
اســت که وی باید بــه زنــدان بازگــردد و در صورتی که به 
زنــدان بازنگردد بــه عنوان غیبــت وجه الکفاله مطابق 

قانون پیگیری خواهد شد.«
در  خدایــی  صیــاد  شــهید  شــهادت  پرونــده 

دادسرای تهران
ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید 
صیاد خدایی گفت: »این پرونــده دارای ابعاد امنیتی 
است و اطمینان می دهیم که انتقام خون این شهید 
عزیز را می گیریــم و با قاطعیت با مرتکبــان این جنایت 
برخورد می کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران 

در حال پیگیری است.«
صدور حکم اعدام برای ضارب حادثه حرم رضوی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخریــن وضعیــت پرونــده حادثــه حــرم رضــوی گفت: 
»ضارب دو طلبه در حرم رضوی که منجر به شــهادت 
آنــان شــد، در دادگاه انقــالب بــه اعــدام محکوم شــده 
اســت، البته این فــرد می توانــد فرجام خواهــی کند که 
وکیل وی این کار را انجام داده و پرونده به دیوان عالی 

ارسال شده است.«
دســتگاه قضا به جد پیگیر موضوع ســرقت بانک 

ملی است
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
بــر بازداشــت مدیران مجموعه توســعه ملــی و صنایع 
بهشهر گفت: »ابتدا در خصوص سرقت بانک ملی باید 
کید کنم که دســتگاه قضا به جد پیگیــر این موضوع  تا

خواهد شد.«
کید کرد: »قبل از جلسه دادرسی 12 نفر در این  وی تا
پرونده بازداشــت شــدند و پرونده در جریان رســیدگی 

قرار دارد.«

آخرین وضعیت مشایی، بقایی، نجفی و فریدون از زبان سخنگوی قوه قضائیه

بازداشت ۱۴ نفر در حادثه متروپل

احمد وحیدی روز سه شــنبه پس از دیدار عثمان 
الغانمــی، همتای عراقی خــود در جمــع خبرنگاران 
گفت: »در نشســت  با وزیر کشور عراق درباره مسائل 
مرزی، توسعه همکاری اســتان های مرزی و توسعه 

زوار دو کشور صحبت کردیم.«
وی ادامــه داد: »نتیجــه این نشســت امضــای دو 
تفاهمنامه امنیتــی و مربوط بــه زوار اربعین بــود و با 
توجه به بحث های خوبی که انجام شد، امیدواریم 
مسائل خوبی در بحث امنیت و تجارت مرزی و زوار 

داشته باشیم.«
وزیر کشور درباره فراهم شدن تسهیالت زوار عراقی 
از ســوی ایران، گفت: »قصد و اراده طرفین تســهیل 
ایــن مــوارد اســت و دوســتان مــا در عــراق قول های 
خوبــی دادند تا زائــران ما بــرای عتبات عالیــات و در 
ایام عرفه، محرم و اربعین با ســهولت و بــا لغو روادید 

بتوانند حضور پیدا کنند.«
همچنین وزیر کشــور عراق از لغــو روادید برای 2 
هــزار زائر ایرانــی در روز خبر داد. عثمــان الغانمی، 
وزیر کشــور عــراق درباره حــذف روادید برای ســفر 
زمینــی به عــراق، گفــت: »امروز ســفر دوســتانه به 

جمهــوری اســالمی و دیدار طوالنــی با وزیر کشــور 
ایران داشــتیم.«وزیر کشــور عــراق افــزود: »بحث 
کشــور و بســیاری  امنیــت مرزهــای مشــترک دو 
پرونده هــای دیگــر در ایــن نشســت بررســی شــد. 
مرزهــا،  از  غیرقانونــی  عبــور  موضــوع  همچنیــن 
قاچــاق مــواد مخــدر و انســان مــورد بحــث قــرار 

گرفت.« 
وی ادامــه داد: »قبل از ســفر بــه ایــران موافقتی از 
طــرف دولــت عــراق و از طرف شــخص نخســت وزیر 

به دســتم رســید مبنی بر اینکه 2 هــزار زائــر از طریق 
گذرگاه های زمینی می توانند با لغو روادید وارد عراق 
شــوند و در مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی دو کشــور 
مکانیــزم الزم بــرای ورود این افــراد به عــراق طراحی 
می شود و به تدریج شاهد لغو کامل روادید خواهیم 

بود.«
وزیر کشور عراق با اشاره به هزینه باالی سفر هوایی 
گفت: »هزینه سفر هوایی زیاد اســت و مردم مایلند 
زمینی بروند، لذا از هیچ کوششــی برای فراهم کردن 
تمهیدات الزم بــرای زائــران اربعین دریــغ نخواهیم 
کرد.« الغانمی دربــاره بحث امنیت در ایــام اربعین و 
تفاهمنامه هــای امضا شــده، گفت: »پیــش از این، 
یک یادداشت تفاهم بین ایران و عراق وجود داشت 
که در این جلسه امنیت مشترک و نوار مرزی، کامل و 

مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
وزیــر کشــور عراق تصریــح کــرد: »در نشســت امروز 
)سه شنبه( هم روی موضوعات قاچاق مواد غذایی 
و مــواد مخــدر قــرار شــد دو کمیتــه از طــرف ایــران و 
عراق تشــکیل و مواد این یادداشت تفاهم به شکل 

مشترک دنبال شود.«

امضای دو تفاهمنامه امنیتی و زیارتی بین ایران و عراق 

روادید برای 2 هزار زائر ایرانی در روز لغو می شود
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در جلسه بررسی ظرفیت های جدید 
تامین کاالهای اساسی صورت گرفت 

 ماموریت ویژه رئیسی
 به 2 وزیر  

رئیس جمهــوری در راســتای تســریع در تامین و 
ذخیره احتیاطی کاالهــای اساســی، وزرای صمت 
و جهادکشــاورزی را مکلــف کــرد موانــع پیــش روی 
ایــن برنامــه را شناســایی و بــا هماهنگــی معــاون 
اول نســبت به رفــع آن اقــدام کنند. »ســیدابراهیم 
رئیسی« در جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت های 
جدید برای تامین و ذخیره کاالهای اساسی گفت: 
کــد بماند  »نبایــد منابع کشــور در ســایر کشــورها را
و باید بــا ســرعت و مســتمرا نســبت بــه ورود منابع 
به داخــل کشــور در قالب کاال یــا امکانــات موردنیاز 
اقــدام شــود.«این نشســت به ریاســت رئیســی  و با 
حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری، رئیــس دفتر 
رئیس جمهــوری، وزرای امــور اقتصادی ودارایــی، 
جهادکشــاورزی، راه وشهرســازی، صنعــت، معدن 
و  نیروهــای مســلح  تجــارت، دفاع وپشــتیبانی  و 
روســای بانــک مرکــزی و ســازمان برنامه وبودجــه 
برگزار شد.در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت 
تامین و ذخایر کاالهای اساسی ارایه شد. براساس 
این گــزارش میــزان ذخایر کاالهای اساســی کشــور 
از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت امــا بــا توجه 
بــه شــرایط جهانــی تدابیــر الزم بــرای ایجــاد یــک 
ظرفیــت احتیاطــی مطــرح و جزئیــات اجــرای آن 
بررســی و تصویــب شــد.در همیــن راســتا ترتیبــات 
تسهیل وتســریع تامین کاالهای اساسی، استفاده 
از ظرفیت نهادهــا و بنیادها، تقویــت ظرفیت های 
بخش خصوصــی جهــت تامیــن و توزیــع کاالهــای 
اساســی، افزایــش زیرســاخت های الکترونیکــی و 
هوشــمند در جهت توزیــع بهتر کاالهای اساســی، 
تقویت بنادر و ظرفیت های ترانزیتی کشور، استفاده 
از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور 
افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی 
الزم برای تامیــن، ترانزیت و انبــارداری و راهکارهای 

تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

رئیس سازمان خصوصی سازی :
جاماندگان سهام عدالت 

مشخص شدند
ســازمان  رئیــس 
از  خصوصی ســازی 
جامانــدگان  شناســایی 
تحــت  عدالــت  ســهام 
کمیتــه  پوشــش 
امدادوبهزیستی خبر داد و 
افزود: »نیاز نیست افراد برای ثبت نام به جایی 

مراجعه کرده یا حتی یک ریال پرداخت کنند.«
انتهــای  اینکــه  بیــان  بــا  قربانــزاده،  حســین 
بــه  بنــد »الــف« تبصــره»2«  قانــون بودجــه 
اختصاص ســهام عدالــت به مشــموالن تحت 
پوشــش کمیته امدادوبهزیســتی و ســایر افراد 
واجدشرایط اشاره دارد، اظهار کرد: »در آخرین 
جلســه ای که هفته گذشــته با رئیس ســازمان 
بهزیســتی، معاون وزیر رفاه و مســئوالن کمیته 
امــداد برگــزار شــد تعــداد جامانــدگان تحــت 
پوشــش این دو نهاد مشــخص شــدند. بر این 
اساس این افراد در مجموع حدود 3 میلیون و 
33۷ هزار و ۷00 نفر هستند که حدود 2 میلیون 
و 25 هزار نفر تحت پوشــش بهزیستی و حدود 
یک میلیــون و 300 نفــر تحــت پوشــش کمیته 

امداد هستند.«

وزیر جهادکشاورزی  :
امیدواریم تمام محصوالت 
کشاورزی شناسنامه دار شوند

وزیر جهادکشاورزی ضمن 
اظهار امیدواری نسبت به 
شناســنامه دار کردن تمام 
کشــاورزی  محصــوالت 
درباره ســموم تقلبی گفت: 
»ما با مشکل سموم تقلبی 
در کشــور مواجه هســتیم که باید این موضوع 

به طور کامل در کشور حل شود.«
ســیدجواد ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه اهمیــت 
سازمان حفظ نباتات در تامین سالمت غذای 
کشــور و امنیت غذایی گفــت: »ما هرچقــدر در 
ســازمان حفــظ نباتــات ســرمایه گذاری کنیــم 
هزینه هــای درمــان کمتــری خواهیــم داشــت 
و مــردم ســالم تر و بانشــاط تر خواهنــد بــود. 
همچنین از لحاظ اقتصادی نیز می تواند موثر 

باشد.«
او ادامــه داد: »در ابتــدای ایــن دوره برگشــت 
روســیه  از  را  کشــاورزی   محصــوالت  برخــی 
داشتیم که بســیار این موضوع ســخت بود اما 
در هر تهدید و اتفاقی فرصتی اســت کــه ما آن را 
گــر این اتفــاق در  به فال نیــک گرفتیم و شــاید ا
انتهــای دوره می افتــاد اقدامــی بــرای رفــع آن 

انجام نمی شد.«

 هشتگ  روز

»چقدر جالب . 1_ترساندن مردم به اینکه اجناس قیمتی خود را  داخل خانه نگهداری نکنید2_پیشنهاد 
می شــود با خیال راحــت امانت خودتــان را به امن تریــن مکان یعنی صنــدوق امانات بانک ملی بســپارید. 
ســپس3_بیمه بدون توجه به ارزش واقعی امانات برای سرقت از هر صندوق مبلغی می پردازد.«یا»به نظر 
من این ســرقت 1۶8 صندوق امانت بانک ملی بزرگ ترین ســرقت تاریخی ایران از یک بانک است. حداقل 
یک فیلم از روی آن بسازید.«یا»بعد از اینکه 250 صندوق امانت بانک ملی رو در امنیتی ترین خیابون تهران 
دزدیدن، حاال من نگران خزانه جواهرات بانک مرکزی در چهارراه استانبول هستم. این جواهرات پشتوانه 
پول ملی ما هستند!«یا»در این اوضاع واحوال گل و بلبل، ماجرای  Money Heist مان دیگر کم بود که آن هم 
تکمیل شــد.«یا»هالیوود تاثیر خودش رو روی جوانان گذاشته: سرقت از 250 صندوق امانت شعبه ممتاز 
#بانک_ملی  به ســبک فیلم های هالیوود بدون برجای گذاشــتن هیــچ ردی!«یا»همین تعطیالت یکی از 
که چیزای باارزش و قیمتی رو تو خونه نگهداری کنی. حتما یک صندوق امانت  دوستان می گفت االن خطرنا
تو  بانک  داشــته باش همه چیو بذار اونجــا. حاال ما که چیزی نداریم ولی به نظرتون این دوســتمو  به عنوان 

سرنخ سرقت بانک ملی معرفی کنم یا نه؟«
گهان یه تندبــاد اومد ارومیه در حــد پنج دقیقه همه چی به هــم ریخت، برقا رفــت و … ، ظاهرا  »عصــر نا
دو نفر که تو ارتفاع مشــغول کار بودن سقوط می کنن و فوت میشــن.«یا»وقتی #کارفرمایان، #مهندسان 
و تحصیل کردگان ما #وضعیت_هوا را جدی نمی گیرند!!! و البته وقتی هشــدارهای #هواشناسی تریبون 
الزم را ندارنــد. وقتــی جــان کارگــر هیــچ ارزشــی نــدارد و از ایمنــی در کار هیــچ نمی دانیم. لعنــت به چنین 
کارفرمایانی.«یا»دیــروز در ارومیه به علت طوفان شــدید و تندبــاد این حادثه تلخ رخ داد و متاســفانه هر 
گه هواشناسی احتمال تندباد رو هم پیش بینی می کرد  دو کارگر فوت شدند. نمیدونم شدنیه یا نه ولی ا
گه هم شدنی باشه صاحب کار معموال اهمیتی  حداقل اون روز کار توی ارتفاع رو تعطیل می کردن. البته ا
بــرای این چیزا قائل نیســت.«یا»وزش تندبــاد پیش بینی هم شــده بوده، با ایــن حال کارفرمــا کارگرها رو 
فرســتاده رو باالبر، شــاید بزودی خبر مرگ کارفرما در زیر بقایای باالبر رو بخونیم!«یا»دیــروز دو تا کارگر تو 
ارومیه گرفتار تندباد میشن و از ارتفاع پرت میشن پایین و جانشون رو از دست میدن، باید یقه اون کارفرما 
رو گرفت که با اینکه هواشناســی از روز قبل هشــدار تندباد داده چرا این بنده خداها رو تو شــرایط ناایمن 

فرستاده اون باال.«

#بانک_ملی فایننشال تایمز
فایننشــال تایمــز می گوید کــه ایــن رأی اعتماد بــه رهبر 
حزب محافظه کار انگلیس »میزان تفرقه و خصومت« در 
حزب محافظه کار را آشــکار کرد و »شورش بسیار جدی تر 

از آن چیزی بود که داونینگ استریت انتظار داشت«.

تلگراف
تلگــراف می گوید اختیارات جانســون با رأی گیــری »درهم 
شکســته« شــده و او را »کنــه چســبیده به قــدرت« توصیف 
کنون باید »در  می کند. این روزنامه همچنین می گوید کــه او ا
مانورها بــا رقبای رهبری حــزب محافظه کار مبارزه کنــد« و از 
رقیــب 2019 خود جرمــی هانت، وزیــر دفاع بــن واالس و پنی 
موردانت، وزیر تجارت به عنوان جانشــینان احتمالی خود 

نام می برد.

نیویورک تایمز
سالح های پیچیده. عدم تجربه تسلیحاتی مانع بزرگ 
در مقابــل اوکرایــن؛ نیویــورک تایمز در گزارشــی بــه مهارت 
نداشتن سربازان اوکراین در بکارگیری سالح های ارسالی از 

غرب پرداخته است.

www . s h a h r v a n d - n ew s p a p e r . i r
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#تندباد

پیش نویس قطعنامه ضدایرانی ایاالت 
کشــور اروپایــی  متحــده آمریــکا و ســه 
انگلیــس، فرانســه و آلمــان بــه شــورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ارایــه شــد. خبرگــزاری فرانســه به نقــل از 
کــرد: طــرح  گاه ادعــا  آ دیپلمات هــای 
محکومیت ایران به دیده بان هسته ای 

سازمان ملل ارایه شد.
»اســتفانی  فــارس،  گــزارش  براســاس 
اتریشــی  خبرنــگار  اشــتاین«  لیختــن 
توییتــی  پالیســی« در  نشــریه »فاریــن 
اعــالم کــرد مطلــع شــده کــه قطعنامــه 
ضدایرانــی ارایه شــده از ســوی آمریــکا و 
سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
چهارشــنبه عصر یــا صبح پنجشــنبه به 

رأی گذاشته خواهد شد.
ایــن  لحــن  کــه  نوشــته  ادامــه  در  او 
پیش نویــس، تنــد نیســت و در آن هیچ 
اشــاره ای بــه ارجــاع ایــن موضــوع بــه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل نشــده 

است.
در فرازهایی از این ســند پیشنهادی که 
به رویت برخی رسانه های غربی رسیده، 
آمــده اســت: »شــورای حــکام آژانــس از 
ایــران می خواهد بــرای انجــام تعهدات 
قانونی خود به صورت فوری اقدام کند و 
پیشنهاد مدیرکل آژانس در مورد تعامل 
بیشتر برای شفاف ســازی و حل وفصل 
همــه مســائل پادمان هــای باقی مانده 
ایــن قطعنامــه  را بالفاصلــه بپذیــرد.« 
کــه  اســت  شــده  پیشــنهاد  درحالــی 
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
هفته پیش با انتشــار گزارشــی یکســویه 
و تحریک آمیــز ادعا کرد که ایــران در ارایه 
پاســخ های »معتبر فنی« به سوال های 
ایــن ســازمان دربــاره پیــدا شــدن مــواد 
هســته ای در ســه مــکان اعالم نشــده، 
کام بــوده و بــه ایــن ترتیــب مســائل  نــا
پادمانــی کــه قــرار بــود در هماهنگــی بــا 
توافــق اســفندماه گذشــته میــان ایران 
و آژانــس حل وفصل شــود، باقــی مانده 
اســت.جمهوری اســالمی ایــران اقــدام 
واشنگتن و سه کشور اروپایی را برخالف 
رویه دیپلماسی، شتاب زده و غیرسازنده 
دانسته که موجب سخت تر و پیچیده تر 
خواهــد  ویــن  کــرات  مذا رونــد  شــدن 
وزیــر  امیرعبداللهیــان،  شد.حســین 
امــور خارجــه کشــورمان در گفت  وگــوی 
جمعه گذشــته با جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هشــدار 
داد که هرگونه اقدام سیاســی در آژانس، 

فــوری  و  موثــر  متناســب،  کنــش  وا بــا 
جمهوری اســالمی ایران مواجه خواهد 

شد.
روســیه قطعنامه پیشــنهادی غرب را 

مشکوک خواند
نــزد  روســیه  دائــم  نماینــده  و  ســفیر 
ســازمان های بین المللــی انــرژی اتمــی 
ارایه پیش نویس قطعنامــه ضدایرانی از 
ســوی ایاالت متحده آمریکا و ســه کشور 
اروپایــی انگلیــس، فرانســه و آلمــان بــه 
شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی 

اتمی را بشدت مشکوک توصیف کرد.
در  روز سه شــنبه  اولیانــوف  میخائیــل 
»مشــارکت کنندگان  نوشــت:  توییتــی 
غربی در گفت وگوهای وین درباره برجام 
پیش نویس قطعنامه ای دربــاره ایران را 
برای تصویب در نشســت جاری شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی ارایه کردند.«
آنهــا  نامعلــوم،  »به دالیــل  افــزود:  او 
معتقدند که یــک قطعنامه بهتریــن راه 
برای رســیدگی به مســائل پادمــان باقی 

مانده است، به شدت مشکوک است.«
کافــی بــرای تصویــب قطعنامــه  آرای 

علیه ایران
همین حــال  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شبکه های عربی به نقل از منابع مطلع 
مدعی شدند: »آرای کافی برای تصویب 

قطعنامه علیه ایران وجود دارد.«
بازِی طراحی شده از سوی رژیم فاسد 

صهیونیستی 
کمالونــدی،  بهــروز  راســتا  همیــن  در 
اتمــی در  انــرژی  ســخنگوی ســازمان 
یادداشــتی در مــورد گــزارش پادمانــی 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
در  مدیــرکل  »آقــای  نوشــت:  اتمــی 
مشخص شــده  مکان هــای  خصــوص 
را  ایــران  صهیونیســت ها،  گــزارش  در 
در ارایــه پاســخ های »معتبــر فنــی« به 
ســوال های آژانــس دربــاره پیداشــدن 

ذرات مــواد هســته ای در مکان هــای 
اعالم نشده، ناموفق معرفی می نماید! 
مطابقــت  عــدم  آنکــه  جــای  بــه  او 
عکس هــای ماهــواره ای را بــا وضعیت 
جغرافیایــی فعلــی دلیلــی بــر تردید به 
صهیونیســتی  عوامــل  گزارش هــای 
اســتدالل های  بــه  نمایــد،  تلقــی 
آن  در  احتمالــی  انســانی  خرابــکاری 
محل کــه توســط طــرف ایرانــی مطرح 
شــده اســت، شــک مــی ورزد. ایشــان 
واضح تریــن دالیل چنیــن توطئه ای را 
نادیده انگاشــته و از ایــران می خواهد 
دالیــل قانع کننده تــری بــرای مغایرت 
موردنظر ایشــان ارایه نمایــد. مدیرکل 
آژانــس بــا اندکــی توســل بــه اصــول و 
اســلوب منطق می تواند تصــور کند که 
کشــور پهناوری چون ایران با داشــتن 
تنــوع جغرافیایــی، مســتعد آن اســت 
که در نقاطــی دورافتــاده از آن با انجام 
خرابکاری انسانی آلودگی به وجود آید 
گر مقرر شــود که قرائــن دیگر را فقط  و ا
با همین اســتدالل نادیده بگیرد، این 
بازِی طراحی شــده از سوی رژیم فاسد 
صهیونیســتی هر َدم به طریقــی ادامه 
یافته و کشــور باید مدام در حال پاسخ 
به گزارش های ســاختگی دشــمنانش 

باشد.«
کــرات  قطعنامــه صــادر شــود در مذا

هسته ای تجدیدنظر می کنیم
کمیســیون  وحیــد جــالل زاده، رئیــس 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی درباره احتمــال صدور 
قطعنامه علیه کشورمان در جلسه آینده 
شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی 
اتمــی، گفــت: »بــا ســفر مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های 
اشــغالی، آژانــس بــرای بارچنــدم اثبات 
کــه به جــای اینکــه ســازمان فنــی  کــرد 
باشد تبدیل به ســازمانی سیاسی شده 

است.« او ادامه داد: »جمهوری اسالمی 
کــرات ویــن بــرای احیــای  ایــران در مذا
برجــام عالقمند بــود که مــوارد اختالفی 
خود با آژانس را نیــز حل وفصل کند و در 
آن نقشــه راهی که در سفر سال گذشته 
آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران ترسیم شد بنابر این 
بود که آژانس سواالت خود را مطرح کند 
و جمهوری اســالمی ایران به آنها پاســخ 
گر برای آژانس ابهامی باقی ماند  بدهد و ا

ایران آنها را برطرف کند.«
نماینده ارومیــه در مجلس تصریح کرد: 
»متاســفانه قبــل از اینکه گــزارش اصلی 
آژانــس منتشــر شــود آقــای گروســی در 
پارلمان اروپا مواضع خودش علیه ایران 
را اعــالم کــرد یعنی گــزارش قبــل از اینکه 
به صورت رسمی منتشر شود در پارلمان 
اروپــا از زبان آقای گروســی به اطــالع آنها 
رســانده شــد و ایــن موضــوع نشــان داد 
کــه آنهــا به دنبــال حقیقــت نیســتند.« 
نماینده ارومیــه در مجلس تصریح کرد: 
»گزارشات اخیر گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی نشــان می دهد 
کــه رفتارهای مســالمت آمیز کشــورمان 
کنــون نتیجــه عکــس داده  بــا آژانــس تا
اســت لــذا نماینــدگان مجلــس از دولت 
درخواســت دارنــد کــه پاســخ قاطعی به 

آژانس داده شود.«
و  امنیت ملــی  کمیســیون  رئیــس 
سیاســت خارجی مجلــس عنــوان کرد: 
کرات نمی توانند  »اینکه غربی ها در مذا
به نتایج مطلوب خودشان دست پیدا 
کننــد و امتیــازات بیشــتر از جمهــوری 
اســالمی بگیرنــد و آژانــس و گــزارش آن را 
ابزاری برای فشــار به جمهوری اســالمی 
دریافــت  قــوی  پاســخی  قطعــا  کردنــد 
گر قطعنامه صادر شــود  خواهند کــرد، ا
کرات برجامی با 4+1  حتما در فرآیند مذا

تجدیدنظر خواهیم کرد.«
اعضــای  اینکــه  بیــان  بــا  جــالل زاده 
و  امنیت ملــی  کمیســیون 
سیاســت خارجی مجلــس چهارشــنبه 
18خرداد در جلسه فوق العاده با حضور 
مسئوالن مربوطه موضوعات پیش آمده 
آژانــس  مدیــرکل  ســفر  از  اعــم  اخیــر 
بین المللی انرژی اتمی به اراضی اشغالی 
را بررســی خواهیــم کــرد، اظهار داشــت: 
»قطعا پس از بررســی ها در کمیســیون، 
مواضــع الزم و انقالبــی را اتخــاذ خواهیم 
کرد و به عنوان کمیسیون تخصصی، آن 
مواضع را به اطالع عموم مردم کشورمان 

خواهیم رساند.«

پیش نویس قطعنامه جدید ضدایرانی به شورای حکام ارایه شد

بازی مشکوک
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خواننده گروه موسیقی »پالت« :

 مردم نسبت به موسیقی 
جدی کم حوصله شده اند

، معتقــد اســت که   یــک هنرمنــد حــوزه آواز
اعضای یک گروه به مثابه یک ساز هستند 
که در همــکاری بــا یکدیگــر جایــگاه و ارزش 

می یابند و بر دیگری برتری ندارند.
موســیقی  گــروه  خواننــده  نعمتــی  امیــد 
»پالت« و یکــی از داوران »بندبــازی« درباره 
چگونگی داوری گروه های موســیقی در این 
مســابقه گفت: داوری سخت است. یک بار 
داور جشــنواره موســیقی ایرانــی و تلفیقــی 
بودم و »بندبازی« دومین تجربه من است. 

نخســت  روز  افــزود:  آواز  هنرمنــد  ایــن 
برگــزاری ایــن برنامه فکــر نمی کردیم شــاهد 
خــوب  گروه هــای  و  نوازنــدگان  حضــور 
موسیقی باشــیم اما در ادامه برنامه گروه ها 
و نوازنــدگان خوبــی شــناخته شــدند و در 
روز پایانــی آثــاری را اجــرا کردند کــه برای من 
روز درخشــانی بــود و نتیجــه فعالیــت همــه 
شــرکت کنندگان در »بندبــازی« قابــل قبــول 

بود.
ادامــه  در  موســیقی  حــوزه  هنرمنــد  ایــن 
بیان کــرد: در یک گــروه موســیقی اولویت با 
هیچ ســازی نیســت بلکــه اولویت بــا فردی 
است که بیشــتر تمرکز ذهنی و حتی فعالیت 
فیزیکی خود را برای ارتقــای گروه اختصاص 
می دهد؛ هر فردی بــرای موفقیت در کارش، 
باید از لحــاظ ذهنــی، روحــی و فیزیکی برای 

گروه فعالیت کند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــازار 
موســیقی ظرفیــت پذیرش گروه هــای موفق 
را نــدارد، افــزود: مــردم ایــن روزها بــه دالیل 
مختلــف از جملــه مشــغله زندگــی و فضای 
مجازی که همــه چیز را کوچک کرده اســت، 
کــم حوصلــه شــده انــد. معمــوال گــروه  هــای 
خوب موســیقی، آثار جدی تولیــد می کنند و 

کارشان نیز مخاطب جدی می طلبد. 
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بورس سبزپوش 
شد

شاخص کل بورس تهران 
در پایان معامالت دیروز با 

یک هزار و ۷۳  واحد افزایش 
در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵ 

هزار واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا، معامله گران 

دیروز در دو بازار بورس و 
فرابورس بیش از هشت 

میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم، 
حق  تقدم و اوراق بهادار 

را به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴ 
میلیارد ریال معامله کردند. 
شاخص کل بورس تهران 

در پایان معامالت دیروز با 
یک هزار و ۷۳  واحد افزایش، 

در ارتفاع یک  میلیون و ۵۱۵ 
هزار واحد ایستاد. شاخص 

هم وزن با ۹۴۱ واحد کاهش 
به ۴۱۹ هزار و ۶۴ واحد و 

شاخص قیمت با ۵۷۸ واحد 
افت به ۲۵۷  هزار و ۴۷۸ 
واحد رسید. شاخص بازار 

اول، یک هزار و ۸۲ واحد و 
شاخص بازار دوم یک  هزار 

و ۲۴۵ واحد کاهش را ثبت 
کردند. دیروز در معامالت 

بورس تهران، بیش از پنج 
میلیارد و ۵۲۵ میلیون سهم، 

حق  تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد 

ریال معامله شد. همچنین 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
۴۷۸ واحد، صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس )فارس( با 
۳۶۹ واحد، پاالیش نفت 

تهران )شتران( با ۲۹۹ واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( 

با ۲۶۲ واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با 

۲۰۱ واحد و پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۱۹۲ واحد با تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند.

عکس خبر3

ایرنــا- پیکــر حجت االســالم »ســید محمــود دعایــی«، مدیرمســئول 
از شــخصیت های  بــا حضــور جمعــی  روزنامــه اطالعــات صبــح دیــروز 
سیاســی، فرهنگــی، هنــری و اقشــار مختلف مــردم در موسســه اطالعات 

کسپاری به حرم مطهر امام خمینی)ره( منتقل شد. تشییع و برای خا

ایرنا- در ســال 1376 مساحت دریاچه ارومیه 5000 کیلومتر مربع بود که تا 
آبان ماه 1400 به 1719 کیلومتر مربع رسید. دریاچه 8 متر از آب باقیمانده خود 
را از دســت داد و تا مــرز نابودی کامل پیش رفت. در نتیجه این خشکســالی 

دریاچه ارومیه به کویر نمک تبدیل شده است. 

ایرنا- آواربرداری از ساختمان متروپل آبادان پس از 17 روز همچنان ادامه 
دارد و تا کنون 41 پیکر از زیر آوار خارج شــده است. در حال حاضر، عملیات 
آواربرداری ساختمان متروپل با سرعت گرفتن کار و تالش گروه های آواربردار، 

رو به پایان است و بیشتر نقاط محل حادثه تسطیح شده است.

ایرنــا- آیین افتتــاح پانزدهمین جشــنواره سراســری تئاتر رضــوی با حضور 
مسئوالن و عالقه مندان تئاتر در مجموعه فرهنگی- هنری تربیت تبریز برگزار 
شــد. 12 گــروه از اســتان های آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، مرکــزی، کرمانشــاه، 
اصفهان، خراســان رضوی، آذربایجان غربی و البــرز در این دوره از جشــنواره 

حضور دارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازداشت 14 نفر در 
حادثه ســاختمان متروپل آبادان، جزییــات اقدامات 

دستگاه قضائی در این پرونده را تشریح کرد.
 مســعود ستایشــی دربــاره دســتگیری برخی افــراد با 
همــکاری ضابطــان و رعایــت موازیــن و قواعد حقوقی 
کنــون طبــق آمــار موجــود، 14 نفــر  و قضائــی گفــت: »ا
از افــرادی کــه تــا ایــن مرحلــه احتمــال قصــور و تقصیر 
داشته اند با قرارهای تامین کیفری متناسب، بازداشت 
شده اند.« وی ادامه داد: »شهردار قبلی، چهار شهردار 
ســابق و اســبق، مســئوالن ســازمان نظــام مهندســی 
آبــادان، مهندس ناظــر، شــهردار منطقه یک آبــادان، 
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آبادان از 

جمله این افراد هستند.«
آخرین وضعیت پرونده نجفی

ستایشی در پاسخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران گفت: 
»آقای نجفی، فرزند احمدعلی در تاریخ هشتم شهریور 
ســال 13۹8 بــه اتهام قتــل عمــد و نگهــداری غیرمجاز 
ســالح بــر اســاس رأی صــادره  به ۶ ســال و نیــم حبس 
محکوم شــد.«وی ادامــه داد: »مطابق موازین قانونی 
اقدامات اجرایــی در خصوص دادنامه قطعیت یافته، 
انجام شــده است.«ستایشــی اظهــار داشــت: »تاریخ 
پایان حبس ســال 1403 اســت. همچنین اولیــای دم 
نســبت به محکوم علیه رضایــت دادنــد و آقای نجفی 
در این مــدت هــم از 15 روز مرخصی با رعایــت مقررات 

استفاده کرده است.«
تکذیب آزادی حسین فریدون

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده حســین فریدون و درخواست 
آزادی مشــروط وی گفــت: »ایــام حبس آقای حســین 
فریدون هنــوز خاتمه نیافته  اســت و خبــر پایان مدت 
محکومیت و حبس را تکذیب می کنیم.«وی با اشــاره 
بــه اینکه محکومیــت فریدون، پنج ســال حبــس، 310 
میلیارد ریال جزای نقــدی و انفصال از خدمات دولتی 
اســت، افــزود: »نیمــی از جــزای نقــدی و رد مــال هنــوز 
پرداخــت نشــده است.«ستایشــی با اشــاره بــه غیبت 
حسین فریدون افزود: »البته او شب گذشته به زندان 

بازگشته است.«
آخرین وضعیت پرونده های بقایی و مشایی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین وضعیــت پرونده هــای بقایی و مشــایی گفت: 
»بقایــی بــا نظــر کمیســیون پزشــکی قانونــی بــه علت 
بیمــاری باید خــارج از زندان باشــد.«وی تصریــح کرد: 
»این موضوع موقتی است و اقدام انجام شده مطابق 
قانون و بر اساس تمهید و تصمیم قضائی صورت گرفته 

است.«
عدم مراجعه اسفندیار رحیم مشایی از مرخصی 

به زندان
ستایشــی دربــاره پرونــده اســفندیار رحیــم مشــایی 
گفت: »مشــایی به دلیــل فوت والــده خــود از تاریخ 13 
آذر 13۹8 بــه مرخصی رفتــه و به زنــدان مراجعه نکرده 

است و در این مدت دو بار به کمیسیون پزشکی قانونی 
مراجعه کرده و اظهار داشته که توان تحمل کیفر حبس 
را ندارد، اما کمیسیون مربوطه این موضوع را تایید کرده 
اســت که وی باید بــه زنــدان بازگــردد و در صورتی که به 
زنــدان بازنگردد بــه عنوان غیبــت وجه الکفاله مطابق 

قانون پیگیری خواهد شد.«
در  خدایــی  صیــاد  شــهید  شــهادت  پرونــده 

دادسرای تهران
ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید 
صیاد خدایی گفت: »این پرونــده دارای ابعاد امنیتی 
است و اطمینان می دهیم که انتقام خون این شهید 
عزیز را می گیریــم و با قاطعیت با مرتکبــان این جنایت 
برخورد می کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران 

در حال پیگیری است.«
صدور حکم اعدام برای ضارب حادثه حرم رضوی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخریــن وضعیــت پرونــده حادثــه حــرم رضــوی گفت: 
»ضارب دو طلبه در حرم رضوی که منجر به شــهادت 
آنــان شــد، در دادگاه انقــالب بــه اعــدام محکوم شــده 
اســت، البته این فــرد می توانــد فرجام خواهــی کند که 
وکیل وی این کار را انجام داده و پرونده به دیوان عالی 

ارسال شده است.«
دســتگاه قضا به جد پیگیر موضوع ســرقت بانک 

ملی است
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
بــر بازداشــت مدیران مجموعه توســعه ملــی و صنایع 
بهشهر گفت: »ابتدا در خصوص سرقت بانک ملی باید 
کید کنم که دســتگاه قضا به جد پیگیــر این موضوع  تا

خواهد شد.«
کید کرد: »قبل از جلسه دادرسی 12 نفر در این  وی تا
پرونده بازداشــت شــدند و پرونده در جریان رســیدگی 

قرار دارد.«

آخرین وضعیت مشایی، بقایی، نجفی و فریدون از زبان سخنگوی قوه قضائیه

بازداشت ۱۴ نفر در حادثه متروپل

احمد وحیدی روز سه شــنبه پس از دیدار عثمان 
الغانمــی، همتای عراقی خــود در جمــع خبرنگاران 
گفت: »در نشســت  با وزیر کشور عراق درباره مسائل 
مرزی، توسعه همکاری اســتان های مرزی و توسعه 

زوار دو کشور صحبت کردیم.«
وی ادامــه داد: »نتیجــه این نشســت امضــای دو 
تفاهمنامه امنیتــی و مربوط بــه زوار اربعین بــود و با 
توجه به بحث های خوبی که انجام شد، امیدواریم 
مسائل خوبی در بحث امنیت و تجارت مرزی و زوار 

داشته باشیم.«
وزیر کشور درباره فراهم شدن تسهیالت زوار عراقی 
از ســوی ایران، گفت: »قصد و اراده طرفین تســهیل 
ایــن مــوارد اســت و دوســتان مــا در عــراق قول های 
خوبــی دادند تا زائــران ما بــرای عتبات عالیــات و در 
ایام عرفه، محرم و اربعین با ســهولت و بــا لغو روادید 

بتوانند حضور پیدا کنند.«
همچنین وزیر کشــور عراق از لغــو روادید برای 2 
هــزار زائر ایرانــی در روز خبر داد. عثمــان الغانمی، 
وزیر کشــور عــراق درباره حــذف روادید برای ســفر 
زمینــی به عــراق، گفــت: »امروز ســفر دوســتانه به 

جمهــوری اســالمی و دیدار طوالنــی با وزیر کشــور 
ایران داشــتیم.«وزیر کشــور عــراق افــزود: »بحث 
کشــور و بســیاری  امنیــت مرزهــای مشــترک دو 
پرونده هــای دیگــر در ایــن نشســت بررســی شــد. 
مرزهــا،  از  غیرقانونــی  عبــور  موضــوع  همچنیــن 
قاچــاق مــواد مخــدر و انســان مــورد بحــث قــرار 

گرفت.« 
وی ادامــه داد: »قبل از ســفر بــه ایــران موافقتی از 
طــرف دولــت عــراق و از طرف شــخص نخســت وزیر 

به دســتم رســید مبنی بر اینکه 2 هــزار زائــر از طریق 
گذرگاه های زمینی می توانند با لغو روادید وارد عراق 
شــوند و در مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی دو کشــور 
مکانیــزم الزم بــرای ورود این افــراد به عــراق طراحی 
می شود و به تدریج شاهد لغو کامل روادید خواهیم 

بود.«
وزیر کشور عراق با اشاره به هزینه باالی سفر هوایی 
گفت: »هزینه سفر هوایی زیاد اســت و مردم مایلند 
زمینی بروند، لذا از هیچ کوششــی برای فراهم کردن 
تمهیدات الزم بــرای زائــران اربعین دریــغ نخواهیم 
کرد.« الغانمی دربــاره بحث امنیت در ایــام اربعین و 
تفاهمنامه هــای امضا شــده، گفت: »پیــش از این، 
یک یادداشت تفاهم بین ایران و عراق وجود داشت 
که در این جلسه امنیت مشترک و نوار مرزی، کامل و 

مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
وزیــر کشــور عراق تصریــح کــرد: »در نشســت امروز 
)سه شنبه( هم روی موضوعات قاچاق مواد غذایی 
و مــواد مخــدر قــرار شــد دو کمیتــه از طــرف ایــران و 
عراق تشــکیل و مواد این یادداشت تفاهم به شکل 

مشترک دنبال شود.«

امضای دو تفاهمنامه امنیتی و زیارتی بین ایران و عراق 

روادید برای 2 هزار زائر ایرانی در روز لغو می شود
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مرضیــه موســوی| بعــد از دو ســال وقفــه 
کاروان هــای حــج و  کرونــا،  به دلیــل شــیوع 
زیارت کم کم بار ســفر می بندنــد. گرچه زمان 
زیادی از اعالم ظرفیت حج 1401 توسط کشور 
عربســتان نمی گــذرد، اما مرکز پزشــکی حج و 
کسیناســیون  زیــارت جمعیــت هالل احمر وا
پیــش از ســفر و دیگــر اقدامــات الزم را تدارک 
دیده و حــاال اولین تیم پزشــکی این مرکز هم 
به عربستان اعزام شده اند تا پیش از رسیدن 
اولیــن کاروان هــای ایرانــی بــه عربســتان، در 
کــز درمانــی و درمانگاهی مســتقر شــوند.  مرا
هالل احمــر  جمعیــت  زیــارت  و  حــج  مرکــز 
ماموریت های مختلفی در مراسم حج دارد. 

ماموریت های مرکز حــج و زیارت از هفته ها 
قبل از آغاز موســم حــج آغاز می شــود؛ انجام 
معاینــات پیــش از حــج برعهــده ایــن مرکــز 
گذاشته شــده اســت. دکتر »طاهر درودی«، 
معاون مرکز پزشــکی حج و زیــارت هالل احمر 
می گوید: »استطاعت بدنی، رکن مهم واجب 
بودن حج تمتع بــرای هر فردی اســت و حج 
واجب از گردن هر فردی که توان بدنی الزم را 
نداشته باشد، ساقط می شــود. اهمیت این 
موضوع باعث شــده تا معاینات پیش از حج 
تمتع به مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر 

سپرده شده است.«
دشــوار بودن فرایض و اعمال حج و سختی 
ایــن ســفر یک ماهــه، بــه اهمیت تشــخیص 
ایــن توانایی بدنــی اضافه کــرده اســت. برای 
همین اســت که به گفتــه درودی،   زائرانی که 
اســتطاعت حضور در مراسم حج را نداشتند 
کمیســیون، مجــددا مــورد بررســی  در یــک 
قــرار گرفتنــد و از اعزام اشــخاصی کــه بیماری 
ســرطان فعال، بیماری قلبی پیشرفته، زنان 
بــاردار و بیمــاران اعصــاب و روان و افرادی که 

تست اعتیاد مثبت داشتند، جلوگیری شده 
است.

کسیناسیون حجاج وا
کسیناسیون حجاج یکی دیگر از وظایفی  وا
هالل احمــر  جمعیــت  دوش  بــر  کــه  اســت 
از  یکــی  مننژیــت،  اســت.  شــده  گذاشــته 
کســن هایی اســت کــه هرســال  مهم تریــن وا
اختیــار  در  و  تامیــن  هالل احمــر  توســط 
اســتان ها قرار داده می شــود تــا قبــل از اعزام 

زائران به حج، تزریق شود. 
»ســیدعلی مرعشــی« رئیس مرکز پزشــکی 
کسیناســیون  حــج و زیارت می گوید: »روند وا
گذشــته در اســتان های  از هفتــه  مننژیــت 
مختلــف آغاز شــده اســت. امســال تقریبا 40 
کســن  هزار نفــر به حــج اعزام می شــوند که وا
توســط  حجــاج  ایــن  موردنیــاز  مننژیــت 

هالل احمر تهیه شده است.«
عربســتان ســعودی امســال دســتورالعمل 
ایــن  وارد  کــه  حجاجــی  بــرای  خاصــی 

کــرده و در اختیــار  کشــور می شــوند، تهیــه 
کشــورهای میهمان قــرار داده اســت. در این 
شــیوع  به دلیــل  امســال  کــه  دســتورالعمل 
تدویــن  همیشــه  از  ســختگیرانه تر  کرونــا 
شــده اســت، ایران یکی از 26 کشــوری است 
کســن فلــج اطفــال را  کــه حجــاج آن بایــد وا
کســن،  دریافــت کرده باشــند. عالوه بر این وا
کســن کرونا که مورد  تزریق حداقــل دو دوز وا
تاییــد کشــور میزبان باشــد هم بــرای حجاج 
الزامی است. مرعشــی می گوید: »پیگیر روند 
کسیناســیون کرونــا برای حجــاج ایرانی که  وا
امسال عازم حج می شوند، نیز هستیم تا این 
کار با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شود. 
کســنی به غیر از این سه مورد  حجاجی که وا
کســینه خواهند شــد تا  را تزریــق کرده انــد، وا

بدون مشکل به حج اعزام شوند.«

کز درمانی و بیمارستانی تجهیز مرا
حاال کــه داروهــای مســکن و کدئیــن دار به 
همراه لیســت 14 قلمــی، در دســته داروهای 
گرفتــه  ممنوعــه در فــرودگاه عربســتان قــرار 

است، مرکز پزشکی حج و زیارت اقالم دارویی 
کز درمانی  موردنیاز را به صورت عمومی به مرا
ایرانیــان ارســال می کنــد. همچنین به رســم 
تجهیــزات  و  دارو  محموله هــای  هرســال، 
کــز درمانــی ایرانیــان و  پزشــکی موردنیــاز مرا
تیم های پزشــکی به شــهرهای مکه و مدینه 

ارسال می شود.
کــز درمانــی و بیمارســتانی ایرانیــان در  مرا
حــج امســال هــم فعــال شــده و تجهیــزات 
کــز ارســال شــده  و امکانــات الزم بــه ایــن مرا
اســت؛ از تخت های بیمارستانی و تجهیزات 
پزشــکی گرفتــه تــا امکانــات تخصصــی مثــل 
تجهیزات اتاق عمل، یونیت دندان پزشــکی 
و...  بــه گفتــه مرعشــی اولیــن تیــم پزشــکان 
داوطلــب حــج و زیــارت هــم کــه شــامل 45 
و  پرســتار  متخصــص،  عمومــی،  پزشــک 
کادر بیمارســتانی اســت بــه عربســتان اعــزام 
کزی  شده  اند. مرعشی می گوید: »در تمام مرا
دارنــد،  اقامت واســکان  ایرانــی  حجــاج  کــه 
تیم های پزشکی هم حضور خواهند داشت. 
خوشــبختانه امکانــات خوبــی فراهــم شــده 
و بــه ازای هــر 400 زائــر یک پزشــک نیــز اعزام 
می شــود که در حدود 95 نفر اســت. عالوه بر 
ایــن 123 پزشــک در حوزه هــای مختلــف نیز 
در مرکز درمانی مکه حضــور دارند تا به زائران 

خدمت رسانی کنند.«
به گفته مرعشی طبق آمار ارایه شده توسط 
زائــران  الکترونیــک  ســالمت  پرونده هــای 
حــج امســال، بیمــاری دیابــت و فشــارخون، 
بیشــترین آمــار را در میــان زائران تمتــع 1401 
به خــود اختصــاص داده اســت. عــالوه بر آن 
گرمــای بیــش از حــد، پیش بینــی  به دلیــل 
کز درمانی حج و زیارت مراجعات  می شود مرا
باالیــی در رابطه با گرمازدگی داشــته باشــند. 
مرعشــی در این بــاره می گویــد: »تمهیداتــی 
بــرای مقابلــه بــا گرمازدگــی زائــران در دســتور 
گرفتــه اســت و فیلم هــای آموزشــی  کار قــرار 
بــرای حجاج به نمایــش درمی آید. به حجاج 
توصیــه می شــود در گرمــا و آفتــاب کمتــر بــه 
بیــرون مراجعــه و در زمان هایــی کــه مشــکل 
شــرعی نــدارد، از چتر اســتفاده کننــد. زائران 
ضــرورت دارد تــا از مایعــات به وفور اســتفاده 
کنند و داروهــای مخصوص خود را بــه اندازه 

40 روز به همراه داشته باشند.«
پوشش درمانی توســط مرکز پزشکی حج و 
زیارت تنها مختص حج تمتع نیســت و طبق 
وظایــف محول شــده بــه ایــن مرکز، پوشــش 
درمانی و تامین تجهیزات پزشــکی و دارویی 

برای زائران در اربعین هم فراهم است. 

آغاز ماموریت های مرکز پزشکی حج  و زیارت جمعیت هالل احمر قبل از موسم حج

خدمت به مهمانان خانه خدا

رئیس مرکز پزشکی حج و 
کسیناسیون  زیارت:  روند وا
مننژیت از هفته گذشته در 

استان های مختلف آغاز شده 
است. امسال تقریبا 40 هزار 

نفر به حج اعزام می شوند که 
کسن مننژیت موردنیاز این  وا

حجاج توسط هالل احمر تهیه 
شده است

هالل احمر در کنار خانواده های 
داغدیده متروپل 

جمعیــت  مدیرعامــل  و  امدادونجــات  ســازمان  رئیــس 
هالل احمر اســتان خوزســتان بــا خانواده های عــزادار حادثه 
ریــزش ســاختمان متروپــل دیــدار و بــا آنهــا ابــراز همــدردی 

کردند.
جمعیــت  روانــی  حمایــت  تیــم  فعالیت هــای  ادامــه  در 
(، مراسم جشن تولد برای  هالل احمر استان خوزستان )سحر
یکی از فرزنــدان قربانیان حادثه ســاختمان متروپل و اهدای 
تعدادی اقــالم معیشــتی و زیســتی شــامل کولــر گازی، فرش، 
آبگرمکــن و اجــاق گاز با حضور رئیــس ســازمان امدادونجات، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان، معــاون امور جوانان 

و اعضای داوطلب تیم سحر در آبادان برگزار شد.
، رئیــس ســازمان امدادونجــات جمعیــت   مهــدی ولی پــور
بــا  همــدردی  ابــراز  ضمــن  مراســم  ایــن  در  هالل احمــر 
برنامه هــای  بــه  متروپــل،  حادثــه  قربانیــان  خانواده هــای 
تیم هــای حمایت هــای روانــی اشــاره و اظهار کــرد: »ایــن ابراز 
محبــت بی دریغ در ایــن روزهای تلــخ، وظیفه ما را نســبت به 
مردم ســنگین تر می کند و موجب می شــود با انگیزه بیشتر در 

این مسیر خدمت کنیم.«
وحیــد شــعبانی، مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان 
خوزســتان هــم ضمــن تســلیت بــه خانواده هــای داغــدار در 
حادثــه ســاختمان متروپل آبــادان، عنوان کــرد: »این حادثه 
تلــخ روح همه مردم ایران را آزرده کرده اســت و ما در جمعیت 
هالل احمــر بــا حضــور در جمــع خانواده هــا و بــرآورده کــردن 
برخی نیازها می کوشیم در راه تسلی خانواده ها و تسکین آالم 

دردمندان گام برداریم.«

 پذیرش بیش از 22 هزار نسخه 
در داروخانه مرکزی هالل احمر

بــه  پاســخگویی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  عســکری  علیرضــا 
مراجعــان در داروخانه هــا، از پذیرش بیش از 22 هزار نســخه 
در ســال جاری در داروخانــه مرکزی شــماره 2 هالل احمر خبر 

داد.
علیرضــا عســکری، مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی 
جمعیــت هالل احمر با اشــاره بــه اهــم فعالیت های ســازمان 
تدارکات پزشکی در ســال جاری گفت: »از ابتدای سال جاری 
کنــون بیــش از 22 هــزار بیمــار با در دســت داشــتن نســخه  تا
دارویــی خود بــه داروخانــه  هالل احمــر تهرانپــارس مراجعه و 

داروی خود را دریافت کرده اند.«
او افــزود: »داروخانــه تهرانپــارس به دلیــل تامیــن و توزیــع 
داروهــای کمیــاب و داروهــای پرونــده ای ازقبیــل داروهــای 
، داروهای عــادی موردنیــاز مردم،  بیمــاران پیونــدی، دیالیــز
و  ام اس   تک نســخه ای،  داروهــای  سفارشــی،  داروهــای 
بیمــاران ســرطانی از اهمیــت ویــژه ای در نظــام توزیــع دارو 

برخوردار است.«
این مقام مســئول در جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: 
»بیشــترین داروهــای پذیرش شــده در این داروخانه شــامل 
داروهــای بیماران شــیمی درمانی، دیابتی، ام اس و انســولین 

بوده است.«
مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیــت هالل احمر 
با اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده جهت تســهیل امــور برای 
مراجعه کننــدگان گفــت: »بکارگیری سیســتم مکانیــزه، وجود 
نیــروی انســانی مجــرب، تکریــم مراجعه کننــدگان و اســتقرار 
شــاخصه های  ازجملــه  بیمه گــر  ســازمان های  نماینــدگان 
مطلــوب ایــن داروخانــه اســت که جهــت تســهیل امــور برای 

شهروندان انجام شده است.«
2 هالل احمــر در  داروخانــه شــماره  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
شــرق تهــران، فلکــه دوم تهرانپــارس، خیابان جشــنواره و در 
محوطــه مجتمــع دارویی  درمانــی هــالل ایــران تهرانپــارس 

واقع شده است.

خبر3

حج تمتع 1401 به روایت اعداد
280   پزشک و کادر درمانی، پوشش درمانی حج امسال را برعهده دارند.

، به عنوان نخستین تیم پزشکی حج به عربستان سعودی اعزام شدند. 45    نفر
کسیناســیون آنها توسط  40    هزار حاجی امســال عازم ســفر تمتع می شــوند که وا

هالل احمر انجام می شود.

کز درمانی و بیمارستانی مکه مستقر می شوند. 123    پزشک در مرا
، در حج امسال حضور دارد.   1    پزشک به ازای هر 400 زائر

، زمــان موردتایید تســت پی ســی آر حجــاج در  72    ســاعت قبــل از اعــزام یــا کمتــر
فرودگاه های عربستان است.

50    تا 65 سال، سن اغلب زائران حج تمتع امسال را تشکیل داده است.
6    سال، سن کوچک ترین حاجی ایرانی امسال است.

14    قلم دارو و ُمســکن، در فهرســت اقالم ممنوعه برای حجاج قــرار دارد. ازجمله 
. ُمسکن های کدئین دار

50    زائر ایرانی زیر 18 سال در حج امسال حضور دارند.
120    تــن دارو به صــورت ســاالنه توســط مرکز پزشــکی حج و زیــارت برای اســتفاده 

زائران ایرانی به کشورهای عربستان و عراق ارسال می شود.

450    نوع دارو، تنوع دارویی این محموله ها را تشکیل می دهد.
کســن کرونــا در دســتورالعمل های ارایه شــده در حج امســال موردتایید  10    نوع وا

عربستان سعودی است.

کسن های موردتایید  کسن ســینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک، در فهرســت وا 3  وا
عربستان برای زائران است که در ایران تزریق شده.

کسنی است که هر زائر حج امسال باید تزریق کرده باشد. کسن، حداقل میزان وا 2    دوز وا
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جامعه

  سکونت ۷۰ درصد جمعیت ایران 
در  ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت کشور

 دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
بیش از ۷0 درصد جمعیت در کمتر از 40 درصد مســاحت قابل 
کن هســتند، می گوید: »این آمار بــه معنای  ســکونت ایران ســا
ایجاد قطب ها و کلونی های جمعیتی در کالنشهرهاســت و این 
در حالی اســت کــه شهرنشــینی و الگــوی شهرنشــینی در رابطه 

معکوس با جمعیت و فرزندآوری است.«
کم جمعیت در استان های  صالح قاسمی با اشاره به میزان ترا
کن  مختلــف ایــران )تعــداد نفراتــی کــه در هــر کیلومتر مربع ســا
می شــوند(، گفــت: »متاســفانه نظام مدیریــت در زمینــه توزیع 
جغرافیایی جمعیت که ذیل آمایش سرزمینی تبیین می شود، 
مثل بسیاری از موضوعات دیگر به درستی عمل نکرده است و 
بسیاری از آســیب هایی که امروز در کشور شاهد هستیم ناشی 

از عدم توزیع جغرافیایی صحیح جمعیت است.«
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر بیــش از ۷0 درصد جمعیت 
کن  در کمتــر از 40 درصــد مســاحت قابــل ســکونت ایــران ســا
شــده اند، افــزود: »این آمار بــه معنای این اســت کــه قطب ها و 
کلونی هــای جمعیتی را تحت عنوان کالنشــهرها ایجاد کرده ایم 
که کشور و نظام مدیریت و برنامه ریزی را دچار آسیب می کند.«
»قطب هــای  داد:  ادامــه  جمعیــت  مطالعــات  مرکــز  دبیــر 
کم جمعیت،  جمعیتی به کالنشــهرهایی گفته می شــوند که ترا
آلودگی هوا و ترافیک در آنها بسیار باالست؛ تامین زیرساخت ها 
و تامیــن منابــع ماننــد آب و بــرق دچــار مشــکل اســت و از همه 
بدتــر پیام اشــتباهی به مدیریــت جمعیت کشــور می دهد. چه 
مردمی که در قطب های جمعیتی و کالنشهرها زندگی می کنند 
و چه مدیران و مســئوالنی که درصدد مدیریت این کالنشــهرها 
کم باالی جمعیت در شهرهای بزرگ،  هستند به واسطه این ترا
مفهوم درســت بحران جمعیتی را به خوبی درک نخواهند کرد، 
کــه تجربه زیســته آنهــا می گوید همیــن میــزان جمعیت هم  چرا

باعث ایجاد مشکل و آسیب شده است.«
وی نامتوازنی جمعیت در کشور را محصول نظام برنامه ریزی 
نامتوازن کشــور دانســت و افــزود: »زمانی که بعضــی از امکانات 
و خدمات منحصرا در کالنشــهرها متمرکز می شــود، بســیاری از 
افراد به سمت شــهرهای بزرگ و کالنشهرها روی خواهند آورد و 
فرصت های شــغلی، خدمات اجتماعی و ظرفیت های زیســتی 

کم آن بسیار باال باشد.« در این کالنشهرها باعث می شود ترا
کــم  قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه آمایــش ســرزمینی میــزان ترا
جمعیت یکــی از کارهای فــوری و بســیار ضروری اســت که باید 
کنــون انجــام می شــد، اما انجــام نشــده و آســیب های زیادی  تا
ایجــاد کرده اســت، گفت: »بایــد در دو حــوزه مهاجــرت داخلی 
و خارجــی جابه جایــی جمعیــت را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. 
گــر سیاســت و راهبردی بــرای مدیریــت جابه جایــی جمعیت  ا
در درون کشــور نداشــته باشــیم، کالنشــهرها بــزرگ و بزرگ تــر و 

حاشیه نشینی در کالنشهرها بیشتر خواهد شد.«
 

 کاهش احتمال طغیان سفیدبالک ها 
در سال جاری

معاون پایش اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار شهرداری 
تهران با تشریح وضعیت سفیدبالک ها در تهران می گوید: »خبری 
از طغیان سفیدبالک ها نیست و لکه خاصی از جمعیت این گونه 

در شهر دیده نمی شود.«
ســعید احمری بــا تشــریح وضعیــت ســفیدبالک ها در پایتخت 
خاطرنشان کرد: »در روزهای گذشته خبری که در رسانه ها مبنی 
بر طغیان سفیدبالک ها منتشر شد و برداشت ها از این خبر باعث 
شد تا عده ای تصور کنند سفیدبالک ها امســال در تهران طغیان 
کرده اند. این تعبیر نادرست است و خبری از طغیان سفیدبالک ها 

در تهران نیست.«
وی اضافه کــرد: »طغیان ســفیدبالک ها در تهران تــا این لحظه 
رخ نداده و شهرداری و سازمان بوستان ها و مراتع هنوز لکه بزرگی 

از این موجودات مشاهده نکرده یا طغیانی گزارش نشده است.« 
معاون پایش اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار شهرداری 
تهران با مقایســه وضعیــت ســفیدبالک ها در پایتخت نســبت به 
ســال های گذشــته گفــت: »در ســال های ۹۷ و ۹8 جمعیــت این 
کنون وضعیت  حشــرات نسبت به گذشــته رشــد داشــت، اما هم ا
مناسبی از نظر جمعیت سفیدبالک ها داریم و بارش خوب در کنار 
مبارزه فیزیکی و استفاده از برچسب های زرد و رنگ های مناسب 

سبب شده تا جمعیت این حشرات مدیریت شود.« 
احمری بــا اشــاره به احتمــال مشــاهده شــدن این حشــرات در 
روزهای آینــده اظهارکرد: »در ســال جــاری به احتمال زیــاد با این 
موجــودات روبــه رو نخواهیــم بــود و زمــان الزم بــرای طغیــان آنهــا 
گذشــته اســت، البتــه مــا بایــد بــرای ســال های آینــده تمهیــدات 
مناســبی بیندیشــیم تــا اتفاقاتــی مشــابه ســال های ۹۷ و ۹8 رخ 
ندهــد. اقدامــات فیزیکی ماننــد شست وشــو، فضا را بــرای حرکت 
الرو ســفیدبالک محــدود می کنــد و در کنــار آن بایــد پایش بیشــتر 
و مراقبــت نیــز در دســتور کار قرار گیــرد. همچنین در صــورت لزوم 

می توان از آفت کش ها و مبارزه فیزیکی استفاده کرد.«

ســال ۹1  خردادمــاه  محمودخــواه|  ملیحــه 
احسان را کسی نمی دید. از اتاق بیرون نمی آمد 
و تمام کتاب هایــش را دوره می کــرد. با اطمینان 
سر آزمون سراســری رفت. او همیشه به خودش 
و انتخاب هایــش مطمئــن بــود. نتیجه کــه آمد 
بــا اختــالف کمــی ســه رقمی کنکــور ریاضــی در 
منطقــه 2 شــده بــود. صنعتی شــریف را بــرای 
تحصیالت دانشــگاهی انتخاب کــرد و از مهرماه 
۹1 راهی دانشــکده مهندسی مکانیک دانشگاه 
صنعتی شــریف شــد. این فصل جدیــد زندگی او 
بود. خــرداد ســال1401 اما احســان را همه به نام 
دیگری می شــناختند. حــاال همــه او را به عنوان 

شهید راه علم و اقتدار می شناسند. 
کی  خبــر کوتاه بــود و جانــکاه. جــوان نخبــه ارا
در ســانحه ای در یکــی از واحدهــای تحقیقاتی 
وزارت دفــاع در پارچیــن بــه شــهادت رســید. 
احســان قدبیگی نخبه ای که چند سال پیش از 
ک راهی تهران شــد تا در یکی از دانشگاه های  ارا
نخبه پرور یعنی دانشــگاه صنعتی شــریف درس 
ک بازگشت تا  بخواند. بعد از 10 ســال دوباره به ارا
این بار روی دســت مردم شریف این شهرستان 

ک سپرده شود.  تشییع و به خا

هنوز هم دانشگاه شریف به او افتخار می کند 
از  ســالی  چنــد  آنکــه  وجــود  بــا 
امــا  می گــذرد،  احســان  غ التحصیل شــدن  فار
دانشــگاه شــریف هنوز او را از خانواده بزرگ خود 
می دانــد. پس از به شــهادت رســیدن احســان، 
رئیــس ایــن دانشــگاه با صــدور پیامی شــهادت 
او را تبریــک و تســلیت گفــت.  ســیدضیاءالدین 
آقاجانپــور، رئیــس ســازمان عقیدتــی سیاســی 
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح هــم 
مســئول دیگری اســت که شــهادت این نخبه را 
تســلیت گفته اســت. درکنار پیام تسلیت هایی 
که از سوی مسئوالن مختلف صادر شده، اهالی 
فضــای مجــازی نیــز بــرای دانشــمند جــوان و 

شهیدشان سنگ تمام گذاشتند.

عاشق کارهای فنی بود
گردی احسان  کری« هم شــا »محمدجواد شا
بــود: » اولین بــاری که از نزدیک با احســان آشــنا 
و بهتر بگویم دوســت شــدیم در اردویــی بود که 
سال اول دانشگاه برگزار شد. آنقدر بامرام بود که 
همه بچه ها جذب او می شــدند، خوش برخورد 
بود و هر کاری از دســتش برمی آمــد برای بچه ها 

انجام می داد. 
او بــا بیــان اینکــه بعــد از برگشــت مان از اردو در 
خوابگاه طرشــت 3 اســکان داده شــدیم، ادامه 
می دهد:  »همین مسأله باعث می شد او را گاهی 
اوقات در سلف یا در نمازجماعت ببینم و دلیلی 
برای دوســتی ام با این شهید شــده بود. البته در 
مقطــع کارشناســی برخــی از کالس هایمــان نیــز 

مشترک بودند.«
کری که تمــام خاطراتــش با احســان مثل  شــا
فیلــم از جلــوی چشــمش عبــور می کنــد، ادامه 
می دهد: »احســان بعد از دوره کارشناسی دیگر 
تحصیل را ادامه نداد. معتقد بود برای ادامه کار 
در ایران همین مقطع کفایت می کند. او عاشــق 
کارهای فنی بود و جزو معدود دانشــجویانی بود 
که تحصیالتش با کاری که انجام می داد، تناسب 
داشــت. او بعــد از تمام شــدن درس به ســربازی 
رفت و آنجا هم چند وقتی با هم در ارتباط بودیم. 
چند جــا مشــغول به کار شــد، امــا دوســال ونیم 
پیش در آزمــون وزارت دفاع شــرکت کــرد و قبول 
را در  کــه تحصیالتــش  شــد. بعدهــا شــنیدیم 
کارشناسی ارشد شروع کرده است، اما متاسفانه 

فرصت نکرد آن را به پایان برساند.« 
او توضیح می دهد که پدر و عموی احسان نیز 
هر دو مکانیکی داشــتند و دست به آچار بودند، 
این ماجرا سبب شده بود او با عالقه این رشته را 

انتخاب کند. 
هم کالسی شهید قدبیگی تصریح می کند: »او 
بی نهایــت بامــرام بــود و طــوری رفتار می کــرد که 
دوستانش را راضی نگه دارد. کار برایش عار نبود. 
در برهــه ای در یکی از شــرکت هایی که کار تعمیر 

و نگهداری آسانســور را انجام می دهد، مشغول 
به کار بود. نمی دانســتم که به اســتخدام وزارت 
دفاع درآمده اســت. البته در دوران ســربازی هم 

در نیروی دریایی مشغول به خدمت بود.«

یک دوست و همکار
علی جهانگیری یکی دیگر از دوستان احسان 
قدبیگی اســت که رفیــق خوابــگاه و دانشــگاه او 
بوده اســت، از آشــنایی اش با احســان می گوید: 
»ســال ۹1 بود که من برق قبول شــدم و احســان 
مکانیک می خواند. اما دو سه ماه بعد من تغییر 
رشــته دادم و رشــته مکانیــک را انتخــاب کــردم. 
من درســم خوب بود و برای بچه ها رفع اشــکال 
می کردم. یک روز دوست مشترک مان با احسان 
به اتاق ما آمد تا رفع اشــکال کند و از همان زمان 

کیپ 6 نفره بچه های مکانیک شدم.  من وارد ا
از همــان زمــان دوســتی هایمان شــروع شــد. 
ســال ۹4 بــا احســان هم اتاقی شــدیم و تــا پایان 
دانشــگاه با هــم بــودم. بعــد از آن هم مــن درس 
می خواندم و احسان در تهران سربازی می رفت، 
بــرای همین بــا هــم همخانــه شــدیم و خانه ای 
در خیابــان جیحــون رهــن کردیــم تــا بتوانیم به 

کارهایمان برسیم.« 
او ادامــه می دهــد: »احســان در کنار ســربازی 
کار هــم می کــرد. بیشــتر در رشــته های طراحــی 
مکانیکــی دســتگاه کار می کــرد و  جــزو معــدود 
کســانی بــود کــه شــغلی کــه انتخــاب می کــرد  بــا 

تحصیالتش همخوانی داشت.« 
جهانگیــری می گویــد: »او توانمنــد بــود، برای 
همیــن وقتــی در قــم شــرکتم بــه راه افتــاد، از او 
خواســتم به قم بیاید و با ما همراه شود. دو سال 
در وقت هــای آزادش بــه قــم می آمــد و آمــوزش 
کن شد  آنالین داشــت و یک ســال هم در قم سا
و وقتــی در وزارت دفــاع در مصاحبه شــرکت کرد 
و قبــول شــد به تهــران برگشــت. درســت ســه روز 
قبل از شــهادتش به من پیام داد کــه برای بعد از 
تعطیالت یک قرار بگذاریم و همدیگر را ببینیم، 

اما اجل مهلت نداد و دیدار ما به قیامت افتاد.« 
گردی شهیدش می گوید:  او از خاطرات هم شا
»احسان مثل پدر و مادر بچه های خوابگاه بود. 
دلسوز همه و به شدت اهل نظم و انضباط بود. 
غذا درست کردنش حرف نداشت و وقتی قرار بود  
برای بچه ها غذا درست کند، حتما آن شب چند 
نفری خودشــان را در اتاق مــا میهمان ناخوانده 
می کردند تا از غذایی که او درســت کرده بخورند. 
مسئول شســتن ظرف ها بود، چون می دانست 
ما تنبلیم و ظرف ها برای صبح می ماند. همیشه 

ظرف ها را شب می شست که برای فردا نماند.« 

احســان  بــا  از ماجــرای دعــوای خــودش  او 
می گویــد: »یک بار قــرار بــود خوابگاه سم پاشــی 
شــود. احســان می گفت باید همــه وســایل را به 
هشــت انباری ببریــم و بعد از سم پاشــی آنها را به 
اتاق برگردانیم. اما من که تنبل تر از این حرف ها 
کافــی اســت  بــودم، می گفتــم نیــازی نیســت، 
وسایل را وسط اتاق بگذاریم و روی آن را با پارچه 
بپوشانیم. این کافی بود که با هم کلی جروبحث 
کنیــم. او بســیار منظــم بــود و یــادم نمــی رود که 

در دوران ســربازی اش حتــی یــک روز هــم تاخیر 
نداشــت و سر ســاعت در محل خدمتش حاضر 

می شد.« 
ایــن همــکار و همکالســی بــا تاســف از اینکــه 
احســان کمتــر از یک ســال بــود کــه ازدواج کرده 
بود، تعریف می کند که او ســتون خانه شان بود و 
رفتش غم بسیار زیادی روی دوش خانواده اش 
گذاشــته و امیــدوارم که خــدا تــوان و تحمل این 

مصیبت را به آنها بدهد. 

خبر3 گفت و گوی »شهروند« با هم دانشگاهی های مهندس قدبیگی که در پارچین به شهادت رسید

قهرمان »شریف«

  سنگ تمام توییتری ها برای شهید قدبیگی
کاربران توییتر بعد از انتشــار اسم و عکس این شــهید با هشتگ #احسان_قدبیگی 
کنــش نشــان دادنــد. کاربرانــی کــه هرچنــد در میــان آنهــا صفحات  بــه شــهادت او وا
زیــادی پیــدا می شــود کــه متعلق بــه افــراد عــادی هســتند، امــا توییت دانشــجویان 
غ التحصیــالن دانشــگاه صنعتی شــریف بیش ازپیــش بــه چشــم می آیــد.  امیــن  و فار
شریفی، مســئول اســبق هیات الزهرا)س( دانشگاه صنعتی شــریف درباره این شهید 
نوشــته اســت: »احســان رو تــوی نمازخانــه و واقعه خوانی هــای هــر شــب ســاعت 
22 خوابــگاه طرشــت 3 دیده بــودم از حدود ۹-8 ســال پیــش. حاال خبر رســیده که 
کنان خوابگاه طرشت دانشگاه شریف به یادش ســیاه پوش شدند و برای شادی  سا

روحش دارند خرما پخش می کنند.«
محمدصالح سلطانی هم که زمانی دانشجوی این دانشگاه بود، درباره این شهید 
، آدم های حسابی. کار  این طور نوشته: »آدم های بی ســروصدا، آدم های کار راه انداز
#انقالب_اســالمی با اینجور آدم ها راه می افتد؛ با همین قهرمان های بی نام ونشــان، 

». همین ها که نبودن شان خسارتی بزرگ است و پرکردن جای خالی شان، دشوار
غ التحصیــالن این دانشــگاه هم نوشــته: »تنهــا نقاط  علیرضــا انصــاری از دیگــر فار
مشــترکم بــا شــهید #احســان_قدبیگی همشــهری و هم رشــته ای بودنه، ان شــاءاهلل 

شهادت هم به نقاط مشترک مون اضافه بشه.«
کاربــری به نــام ام الهــدی هــم اینطور نوشــته اســت: »شــهادت را نــه در جنــگ، در 
مبــارزه می دهند... ما هنوز شــهادتی بی درد می طلبیــم... غافل از اینکه شــهادت را 
جز به اهل درد نمی دهند...! شهید احسان قدبیگی در دفاع از امنیت کشورمان به 

فیض شهادت نائل آمد.«
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وزنه بــرداری ایــران کــه روزگاری یکی از رشــته های مدال آور ورزش کشــور 
محسوب می شد، حال و روز خوبی ندارد. این رشته پرافتخار مدت هاست 
اسیر حواشی متعددی شــده و در چنین فضایی انتقادها از علی مرادی، 
رئیس فدراســیون به اوج خود رسیده اســت. مرادی که بازنشسته است و 
طبق قانون باید صندلی اش را ترک کند، اخیرا با یک بحران جدی مواجه 

شده و آن هم اعتصاب دسته جمعی ورزشکاران است.
اعتصابدرتیمملیوزنهبرداری

بــه  مربــوط  حواشــی  درگیــر  اخیــر  هفته هــای  در  کــه  مــرادی  علــی 
پناهنده شــدن دختران وزنه بردار بــود، به یک باره با یک بحــران جدی در 

تیم ملی مردان مواجه شــد. چندباری در یک ســال اخیر مصاحبه هایی 
از وزنه برداران در خصوص کمبود امکانات اولیه در اردوها منتشر شد، اما 

گویا شرایط هر روز بدتر و بدتر شده و اوضاع رو به بهبود نمی رود.
در حالی که تمرینات تیم ملی با حضور 15 وزنه بردار در کمپ تیم ملی در 
حال برگزاری بود، به یک باره ملی پوشان تصمیم به اعتصاب و ترک محل 
اردو گرفتنــد و در بیانیــه ای اعالم کردند تا مشــکالت رفع نشــود، حاضر به 

بازگشت نیستند.
کنــش فدراســیون به این اتفاقــات، عجیب بــود. گویا علــی مرادی  اما وا
در ایــن میــان تصمیــم به برکنــاری محمدحســین برخــواه، ســرمربی تیم 

ملی گرفته؛ در حالی که نامی از ســرمربی در بیانیه وزنه برداران نبود. شاید 
هم رئیس فدراســیون بــه خاطر همکاری ســرمربی با ملی پوشــان چنین 
کنش  تصمیمی را اتخــاذ کرده اســت. در حالی که همچنان فدراســیون وا
خاصی برای بازگرداندن ملی پوشــان به اردو نشــان نداده، شــاهد انتشــار 
بیانیه دیگری از وزنه برداران بودیم. در این بیانیه وزنه برداران اعالم کردند 
با تغییرات ظاهری، اصل مشــکل پابرجا می ماند، چون مشکالت موجود 
مربوط بــه روزهای اخیر نیســت، بلکه چندین ســال اســت کــه گریبانگیر 
وزنه بــرداری اســت. همچنین عنــوان کردند کــه منش اخالقــی و پهلوانی 

اجازه نمی دهد پشت برادران خود را خالی کنند.
چراسرمربیبرکنارشد؟

علی مــرادی که حســابی مــورد انتقاد اهالــی وزنه بــرداری قرار گرفتــه، در 
کنش بــه دلیل برکنــاری ســرمربی تیم ملی گفــت: »آن طور که ســرمربی  وا
اظهار می کرد به ورزشــکاران گفته در اردو بمانند تا من، رئیس فدراســیون 
با آنها صحبت کنم، اما ظاهرا ورزشکاران به حرف او هم توجهی نکرده اند. 
در شرایطی که سرمربی یک قداست و احترامی دارد، اما ورزشکاران آن طور 

که خــود برخــواه می گوید، حــرف او را هــم قبــول نکرده اند تا با هــم بتوانیم 
مشــکالت را برطرف کنیــم. برای اینکــه خدایی نکــرده حرمت او بیشــتر از 
این خدشــه دار نشــود از او تشــکر کردیم. البته دوستانه جدا شــد و ما از او 

سپاسگزاریم.«
مرادیرفتنیاست؟

حواشی پیش آمده پیرامون وزنه برداری و البته موضوع بازنشستگی علی 
مرادی باعث شده تا شایعات درباره جدایی رئیس فدراسیون از این رشته 
پرطرفدار جدی شــود. البته که مرادی خودش عالقــه ای به ترک صندلی 
ندارد. او در مصاحبه آخر خود به دفاع پرداخته و هیچ حرفی درباره استعفا 
نزده؛ جالب اینکــه به خبرنگاران هم حمله کرده اســت: »برخی رســانه ها 
نقد دارنــد که چرا مرادی ســفر مــی رود. در واقع چون ما آنهــا )خبرنگاران( 
را به ســفرها اعزام کردیم، حاال باز انتظار دارند در اعزام ها باشــند، در حالی 
گر این کار را کنیم  که منابع ما محدود اســت و نمی توانیم این کار را کنیم. ا
ناعدالتی است. یک فدراسیون یک میلیارد پاداش می دهد، اما من ندارم 
که این مبلغ را بدهم و باید عدالت رعایت شود و مشکالت هم حل شوند.«

 جالل چراغپــور یکی از کارشناســان مطــرح و برجســته فوتبال 
ایران اســت که همواره نظــرات جالبی دربــاره اتفاقــات مربوط به 
فوتبــال می دهد. او در خصــوص وضعیت تیم ملــی فوتبال ایران 
به خبرنگار ما گفت: »اعتقاد شــخصی من این اســت که تیم ملی 
فوتبال ایران از نظر مهره ای اصال تیم ضعیفی نیســت و بازیکنان 
قدرتمنــدی در اختیار داریم؛ اما مســاله مهم نحوه آماده ســازی 
و اســتراتژی تیــم ایــران بــرای جــام جهانــی اســت. االن خیلی ها 
می گویند آمریکا را می بریم، ولز را می بریم و با انگلیس هم مساوی 
می کنیــم؛ آخر چگونه؟ بــا چه امکاناتــی؟ با چه برنامــه ای؟ با چه 
اســتداللی؟ اصــال مگر مــا تیم آمریــکا را می شناســیم یــا می دانیم 

بازیکنــان مطــرح انگلیــس در زمان جــام جهانــی چقدر 
آماده هستند؟«

این کارشــناس فوتبــال صحبت هایــش را این طور 
ادامه داد: »شــما فوتبال روز دنیا را تماشــا می کنید؛ 
کــه 3 تیــم همگــروه ایــران چقــدر  همــه می داننــد 
برنامــه آماده ســازی دقیــق و خوبــی دارند. مــا برای 
تیــم ملی مــان چــه کردیــم؟ مهم تریــن فیفــادی را از 

دســت داده ایــم. دل مــان را بــه یــک بــازی بــا الجزایــر 
خــوش کردیــم کــه آن هم مشــخص نیســت بــا نفرات 

اصلــی اش مقابل ایران قرار بگیــرد.« او در 
بخــش دیگــری از صحبت هایش 

کیــد کرد: »شــرایط کنونی تیم  تا
ملی ایران مــرا یاد یــک حکایت 
می اندازد؛ اینکه یک نفر با یک 

کاســه ماست ســمت دریافت 

می رفت و می گفت می خواهم آب دریا را دوغ کنم. پرســیدند مگر 
گر بشــود، چه می شــود! حاال داســتان  می شــود؟ پاســخ داد کــه ا
تیــم ملی هم همین اســت. همــه می دانیــم چقــدر از 3 تیم دیگر 
همگروه مــان عقب تــر هســتیم، امــا می خواهیــم معجــزه کنیم و 

گر یک درصد شد، بگوییم دیدید شد؟!« تهش ا
چراغپور همچنین گفت: »من واقعا از شرایطی که برای تیم ملی 
پیش آمده ناراحتم؛ برخی می گویند تقصیر اســکوچیچ است که 
گر فالن مربی باالی سر تیم بود آن طور می شد  سفت نمی گیرد و ا
و این طور اتفاق می افتاد. برخی می گویند فدراسیون عرضه ندارد 
برای تیم ملی بازی هماهنگ کند. حرف من از روی دلسوزی این 
است که االن وقت انتقاد از این و آن نیست. تیم ملی ما 
قرار است به بزرگ ترین رقابت های فوتبال در سراسر 
جهان برود. آیا می خواهید آبروی کشــورمان برود؟  
مگر بدون بازی دوســتانه و آماده ســازی می شــود 
تیم را روانه جام جهانی کرد؟ شاید دوستان ماجرا 
را شــوخی گرفته انــد و فکــر می کننــد قــرار اســت در 
جــام رمضان شــرکت کنند. آقــای من! جــام جهانی 
اســت، کل دنیا شــما را می بینند.« چراغپور این گونه 
حرف هایــش را دربــاره تیــم ملی بــه پایان بــرد: »فقط 
امیدوارم فدراســیون زودتــر به خودش 
ایــران  فوتبــال  آنچــه  و  بیایــد 
مهیــا  دارد،  را  اســتحقاقش 
کند. تیــم ملــی نیازمنــد بازی 
دوســتانه اســت و امیــدوارم 

فراهم شود.«

 بیژن ذوالفقارنســب، ســرمربی ســابق تیم ملی ایران که ســوابق 
زیــادی در ایــن رشــته ورزشــی دارد هــم در گفت وگــو با خبرنــگار ما 
وضعیت تیم ملــی را این گونه ارزیابی کرد: »متاســفانه فدراســیون 
کنون نتوانســته به وعده های خود درباره بازی دوستانه  فوتبال تا
عمل کنــد. ایــن روزها شــاهدیم که همــه تیم های حاضــر در جام 
جهانــی در حــال آماده ســازی خود هســتند و بازی هــای تدارکاتی 
متعددی برگزار می کنند، اما ما هنوز یک بازی هم انجام نداده ایم و 

دوستان می گویند شاید مقابل الجزایر بازی کنیم!«
او در ادامه گفت:  »من تجربه حضور در جام جهانی را دارم؛ واقعا 
بدون بازی دوستانه نمی شــود در این تورنمنت بزرگ حضور پیدا 

کرد. متاســفانه مــا هــر روز زمــان را از دســت می دهیم و 
هیچ اتفاق جدیدی نمی افتد. تعجب من این است 

که سرمربی تیم ملی این شرایط را قبول کرده و هیچ 
صحبتی انجام نمی دهد. آیا واقعا اســکوچیچ هم 

شرایط تیم ملی را درک نکرده است؟«
کارشــناس فوتبال ایران در پاســخ به این پرسش 

که بــا وضعیت کنونــی، پیش بینــی اش از نتایج تیم 
ملی در جام جهانی چیســت، بیان کــرد: »زنگ تفریح 

می شــویم! شــوخی نمی کنم؛ همه تیم هــا ما را 
می برنــد و بعــد از یــک ســفر توریســتی 

بــرای اعضــای تیم ملــی بــه ایران 
برمی گردیــم! تیــم ملــی ایــران 

نماینــده کشــور اســت، پــس 
نبایــد این گونــه رفتــار شــود 
آماده ســازی  مراحــل  و 

مناســبی را در نظر نگیریم. متاســفانه فوتبال ما نسبت به کل دنیا 
عقب تر است و این را می شود از نحوه آماده سازی تیم ملی متوجه 

شد.«
ذوالفقارنســب صحبت هایــش را این طــور ادامــه داد: »تیم ملی 
ایران از نظــر بازیکن واقعا شــرایط خوبــی دارد. به اعتقاد بســیاری 
از اهالــی فوتبــال، نســل کنونــی شــاغل در تیــم ملــی فوتبــال، جزو 
بهترین ها هستند. ما بازیکنانی را در ســطح اروپا داریم که هر کدام 
برای تیم هایشــان وزنه هســتند. پس نباید این نسل به حال خود 
رها شود. واقعا حیف است وقتی می توانیم در جام جهانی فوتبال 
خوبی جلوی تیم های بزرگ بازی کنیم، این گونه برای آماده سازی 
زمان را از دســت بدهیــم و در نهایت هــم با ناراحتــی جام را 

ترک کنیم.«
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــا وضعیت 
کنونــی شانســی بــرای صعــود ایــران از گروهــش در 
جــام جهانی قائــل اســت، گفت: »بــا حــرف زدن که 
تیم ملــی ایــران صعــود نمی کنــد. مــا بایــد کار کنیم، 
کثر کشــورها مشــغول  مثل همه تیم های دنیا. االن ا
کتفــا  آماده ســازی اند، امــا مــا بــه یــک اردو در قطــر ا
کردیــم که مشــخص نیســت در تمرینــات چه 
بــا  بگویــم  کــه  متاســفم  می گــذرد. 
کــه فدراســیون در  کنونــی  رونــد 
گرفتــه، اتفاقــات بــدی  پیــش 
در انتظــار فوتبال ایــران، به 
خصوص در جــام جهانی 

قطر خواهد بود.«

با یک کاسه ماست، نمی شود دریا را دوغ کرد!
کارشناساندرگفتوگوبا»شهروند«وضعیتتیمملیفوتبالراتحلیلکردند

قطر گرچــهملیپوشــانفوتبــالایــرانایــنروزهــادر شــهروند|ا
روز22خــردادبا اســتیــکبــازیتدارکاتــیدر اردوزدهانــدوقــرار
مقایســه کنند،اماپرواضحاســتکهتیمایراندر الجزایرهمبرگزار
،برنامههــای درجــامجهانــیقطــر کشــورهایدیگــرحاضــر بــا

آمادهسازیخوبیندارد.
کنــدوبعداز فیفادیجــاریبــهکاناداســفر بــوددر تیــمملیقــرار
،دوبازیدوســتانهدیگــرهمانجام مســابقهباتیمملیاینکشــور
بدهد،امالغوبازیبــاکاناداهمهبرنامههارابــههمریختوباعث
اعزامکنندتــاهماز شــدمســئوالنفدراســیونســریعاتیمرابهقطر
امکاناتسختافزاری از اینکشور باشندوهمدر حواشیبهدور

کنند. قطریهااستفادهکردهوبتواننداردوییرابرگزار
از درجــامجهانــی،بــهغیــر بــاتوجــهبــهاینکــهتیمهــایحاضــر
ایــنفیفادیتــاقبــلازشــروعمســابقاتفقطیــکفیفــادیدیگر
هــماز تورنمنــتبــزرگقطــر قبــلاز مــاهدارنــدو5روز درشــهریور
بازیهایباشــگاهیرهامیشــوند،عمالزمــانزیادیبــرایبازی
ایــنرو،فیفــادیطوالنــی دوســتانهوتمرینــاتویــژهنیســت.از
خردادزمانمناســبیبــرایبرگزاریحداقــل3بازیدوســتانهبود،
با اینفرصتبهرهبگیردودیدار امافدراســیونایراننتوانســتاز
اولیــنوآخریندیداردوســتانهتیــمملیتاپایــانفیفادی الجزایــر

جاریخواهدبود.
باعــث آمادهســازی بحــث  در ایــران ملــی تیــم فرصتســوزی
نگرانــیطرفــدارانوکارشناســانشــدهاســت.بــاتوجــهبــهاینکــه
به چهارمیــنحریفایــراندرجامجهانیهممشــخصشــدوولز
گروهیکار دور گــروهایرانرســید،حــاالملیپوشــانکشــورماندر
،انگلیسوآمریکابه باولز بســیاردشــواریخواهندداشــت.دیدار
عنوان3تیمقدرتمندفوتبالجهانبرایتیمایرانســختخواهد
ایــن بــودودغدغــهاهالــیفوتبــالعــدمنتیجهگیــریمناســبدر

رقابتهاست.
وبیــژنذوالفقارنســب،دو بــاجــاللچراغپــور بــههمیــنخاطــر
کارشــناسشناختهشــدهفوتبالایراندربارهوضعیــتتیمملیبه

ادامهمیخوانید: گفتوگونشستیمکهصحبتهایآنهارادر

: آقایان! جام جهانی است، نه جام رمضان! ذوالفقارنسب: اتفاقات بدی در انتظار تیم ملی استچراغپور

شورش در وزنه برداری ایران!
رئیسفدراسیونهمهمشکالتراگردنخبرنگارانانداخت
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تیراندازی خونین در ارومیه 
عوامــل تیرانــدازی در ارومیــه بــا اشــراف اطالعاتــی پلیــس در 

کمترین زمان ممکن دستگیر شدند.
در  ارومیــه  انتظامــی  فرمانــده  شــیخ نژاد،  حســن  ســرهنگ 
تشــریح جزئیات این پرونده گفــت: »در پی تیرانــدازی در یکی 
از محــالت ارومیه، بنا به حساســیت موضوع، رســیدگی ســریع 
به آن در دســتور کار ویژه پلیس شهرســتان قرار گرفت. با انجام 
اقدامــات فنــی و اشــراف اطالعاتــی پلیــس، در کمتریــن زمــان 
ممکن 4 نفر از متهمان شناســایی و طی یــک عملیات ضربتی 

دستگیر شدند.«
فرمانــده انتظامــی ارومیــه بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع ایــن 
درگیری بر ســر اختــالف خانوادگی بوده اســت، ادامــه داد: »در 
ایــن رابطــه 2 دســتگاه خــودرو توقیــف و یــک قبضــه ســالح  نیز 
کشــف شــد.« ســرهنگ شــیخ نژاد در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
امنیت مردم، خط قرمز پلیس اســت و اجازه جــوالن به مخالن 
امنیــت عمومــی را نمی دهیــم، گفت: »تــالش برای دســتگیری 

سایر متهمان همچنان ادامه دارد.«

 انهدام باند خانوادگی کالهبرداری 
در آبدانان 

اعضــای بانــد 5 نفره خانوادگــی کــه از طریق برنامه رسیدســاز 
جعلی اقدام به کالهبــرداری از مغــازه داران آبدانانی می کردند، 

از سوی پلیس دستگیر شدند.
، فرمانــده انتظامــی شهرســتان  ســرهنگ ســیدمختار باویــر
از  »تعــدادی  گفــت:  پرونــده  ایــن  جزئیــات  دربــاره  آبدانــان 
کســبه های آبدانانی با شــکایات مشــابهی به پلیس فتا مراجعه 
کردنــد و گفتنــد کــه ۳ خانــم ناشــناس بــه مغــازه آنــان مراجعــه 
کــه کارت عابربانــک خــود را  و بعــد از خریــد کاال مدعــی بــوده 
از طریــق همراه بانــک  را  آنهــا مبلــغ معاملــه  ندارنــد.  همــراه 
پرداخــت کردنــد. پــس از آن با ارایه یــک رســید پرداخت جعلی 
به فروشــندگان اقدام به فریب آنها کردنــد، اما مالباختگان پس 
از گذشــت چندســاعت متوجه شــدند که پولی به حســاب آنها 
واریــز نشــده و از طریق رسیدســاز جعلی مورد کالهبــرداری قرار 
گرفته اند. با توجه به حساســیت پرونده موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار پلیــس فتــای آبدانــان قرار گرفــت. پــس از انجام 
کارشناســان  بررســی های الزم و اقدامــات فنــی و تخصصــی، 
پلیس فتا موفق به شناســایی 5 نفر از افراد کالهبردار شدند. با 
بررسی بعدی مشخص شد که متهمان از اعضای یک خانواده 
کن یکی از اســتان های مرکزی کشــور بوده و دارای سوابق  و ســا
متعدد کیفری هســتند. طی هماهنگی بــا مراجع قضائی مبالغ 

کالهبرداری شده به حساب مالباختگان برگشت داده شد.«
این مقام انتظامی در پایان از شــهروندان خواســت تا سامانه 
پیامکــی حســاب های بانکی خود را همــواره فعال تا بــا دریافت 
پیامــک بانکــی از انجــام عملیــات بانکــی موردنظــر اطمینــان 

حاصل کنند.

 سارقان خانه شمال تهران 
بازداشت شدند 

2 ســارق منــزل در شــمال تهــران دســت بــه دزدی 1۳0 میلیــون 
تومانی از خانه یک شهروند زدند. 

گاه »سیدعلی شــریفی«، رئیس پایگاه دوم پلیس  ســرهنگ کارآ
گاهــی تهــران بــزرگ در این بــاره گفت: »براســاس شــکایت یکی از  آ
شــهروندان مبنــی بــر ســرقت منــزل پرونــده ای در کالنتــری 1۳۳ 
شهرزیبا تشکیل شد. این پرونده برای  رسیدگی تخصصی به پایگاه 
کی  گاهی ارجاع شد. در پی جویی های انتظامی از شا دوم پلیس آ
مشخص شد، یازدهم آبان ماه سارقان از طریق بالکن با شکستن 
قفل در وارد خانه وی شــده و اموالی شامل طال، ساعت مچی و ... 
جمعا به ارزش تقریبی 1۳0 میلیون تومان سرقت کرده اند. با وصول 
پرونده، تحقیقات الزم در خصوص شناســایی ســارق یا سارقان و 
کشــف جرم انجام گرفت. با بهره گیری از شــیوه های نوین و علمی 
پی جویی جرم، هویت مرتکب به نام عزیز که از مجرمان سابقه دار 
بود شناســایی شــد. اقدامات قانونی و پلیســی جهت دستگیری 
متهم انجام و مشــخص شــد، متهم به همــراه یکی از دوســتانش 
به نام امیر توســط کالنتری 1۳9 مرزداران به اتهام دیگری دستگیر 
شــده اند. ســریعا هماهنگــی هــای الزم بــا مرجــع قضائی انجــام و 
متهمان با دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳4 تهران با صدور قرار 

گاهی قرار گرفتند.« تامین کیفری متناسب در اختیار پایگاه دوم آ
گاهــی تهــران  در پایــان گفــت: »در  رئیــس پایــگاه دوم پلیــس آ
تحقیقات انجام شده، متهم منکر سرقت بود. در ادامه با توجه به 
مســتندات موجود و غیرقابل انکار، به جرم خود و سرقت از خانه 
کی اعتراف کرد. او شــیوه و شــگرد خود را اینگونه عنوان کرد که  شا
در ساعات اولیه بعد از غروب آفتاب از خلوتی محله استفاده کرده 
و ســرقت را مرتکــب شــده اند. در حال حاضر متهم و همدســتش 
گاهــی تحت نظــر هســتند. تحقیقــات تکمیلی با  در پایــگاه دوم آ
 هدف کشف سایر جرائم احتمالی از ســوی او همچنان در دستور 

کار است.«

خبر3

ســیما فراهانــی | تمــام سرمایه شــان بــود. 
داروندارشــان را به بانــک امانــت داده بودند، 
اما خبری کوتاه در فضــای مجازی دنیا را روی 
سرشان خراب کرد. 160 صندوق امانات بانک 
ملی به ســرقت رفت. حاال آمده اند کنار بانک 
صف کشیده اند. سارقان به شیوه هالیوودی 
و با نقشــه ای کامال زیرکانــه، توانســتند یکی از 
حرفه ای تریــن دزدی هــای پایتخــت را انجام 
دهنــد. آنهــا چهــار در مهروموم شــده را بــاز 
کردنــد، به صندوق ها رســیدند و امــوال مردم 
را به جیــب زدند. دوربین هــا را تخریب کردند، 
دســتگاه هارد دیســک را با خودشــان بردند و 
یکی از بی نقص ترین دزدی های پایتخت را به 
پایان رساندند. حاال همه آمده اند و نمی دانند 
بایــد چــکار کننــد. همــه آنهایــی کــه هرچــه 
داشتند را به بانک سپرده بودند تا خیال شان 
راحت باشد. رئیس و دو کارمند بانك به دلیل 
قصور و ســهل انگاري بازداشــت شــدند. ســه 
مظنون نیز تحت بازجویی پلیس قــرار دارند. 
این در حالی اســت که طبق بررسی ها، پلیس 
قبال به این بانــک هشــدارهای الزم را برای باال 

بردن امنیت بانکش، ارایه کرده بود. 
ایــن ســرقت پنجشــنبه شــب و در ســاعات 
بامــدادی روز 1۳ خــرداد از صنــدوق امانــات 
بانک ملی شعبه دانشگاه رخ داد. اخبار اولیه 
کی از آن بود که ســارقان بــا تخریب و ایجاد  حا
حفره وارد قســمت صندوق امانات شده اند. 
آنهــا تعــدادی صنــدوق را ســرقت کردنــد. در 
فضای مجازی، برخی تعداد صندوق های به 
غارت رفتــه را 250 و برخی دیگر هــزار صندوق 
عنــوان کردند، اما در ادامه مشــخص شــد که 
محتویــات 169 صندوق تخلیه شــده اســت. 
طبــق بررســی ها ســارقان از طریــق در پشــت 
ســاختمان که داخل پارکینگ داخلی وجود 
دارد بــا تخریب وبریــدن قفل وارد ســاختمان 
شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ 
و برهم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات 
بانک وارد شــده اند. ســارقان بعــد از دزدی، از 
در پشــتی بانک که  داخل پارکینگ قرار دارد و 
قفلش را شکسته بودند، خارج شدند. دوباره  
روی آن در قفــل زده و در نهایــت از پارکینــگ 
خارج شــدند. بعد از ورود کارمندان به بانک، 

سرقت به پلیس اطالع داده شد. 

کام سرقت مشابه اما نا
کــه طبــق بررســی ها  ایــن در حالــی اســت 
مشــخص شــد که 15 اردیبهشــت امســال نیز 
سارقانی وارد بانک تجارت شده و قصد دزدی 
مشابهی را داشتند. آنها درها را تخریب کرده و 
ولی موفق بــه تخریب دوربین هــا و زنگ خطر 
کام مانده  نشدند. برای همین در آن سرقت نا
بودنــد. احتمال مــی رود کــه این ســارقان نیز 
همــان دزدان بانک تجارت باشــند که این بار 
با نقشــه ای دقیق تــر وارد بانک شــده و پس از 
دسترســی به دوربین ها و حتی هارد دیســک 
و غیرفعال کــردن زنگ خطر، موفــق به انجام 

نقشــه ســرقت شــده اند. آنهــا مســتقیم وارد 
قســمت مخصوص صندوق امانات شده و با 
دســتگاه برش و هوا برش، خــود را به صندوق  
رســاندند. همچنین شواهد نشــان می دهد 
که ســارقان آشــنایی کامل با محیط داشتند. 
کام  این در حالی است که با توجه به سرقت نا
از بانــک تجــارت، پلیــس قبــال بــه ایــن بانــک 
هشــدارهای الزم را بــرای باالبــردن امنیــت و 

تجهیزات بیشتر داده بود. 

تمام سرمایه ام از دستم رفت
حاال همه آنهایی که داروندارشان را از دست 
داده اند، در خیابان انقــالب و روبه روی بانک 
ملی جمع شــده اند. هرکس چیــزی می گوید. 
کســی را داخــل بانــک راه نمی دهنــد.  ولــی 
فقــط آنهایــی کــه صنــدوق امانــات در بانــک 
داشته اند، با مدرک وارد می شوند، اظهارنامه 
پــر می کننــد و بیــرون می آینــد. تعــداد زیادی 
مامــور در اطــراف بانــک مســتقر هســتند. در 
بانــک ملــی بســته اســت. یکــی از آنهایــی که 
ســرمایه اش را در ایــن بانــک از دســت داده 
اســت، می گوید: »نمی توانم بگویــم که چقدر 
سرمایه در آن صندوق داشتم. ولی داروندارم 
بود که از دستم رفت. حاال معلوم نیست که به 
من بازگردانده شود یا نه. چون مراحل خیلی 
زیادی باید طی شــود. اینکه اول بررســی شود 
چقــدر ســرمایه داشــتم و بعــد از آن، مراحــل 
دیگر طی شــود. نکته مهم اینجاست که این 
صندوق هــا بیمــه نبــوده اســت. همچنیــن 
مــا می توانســتیم هــرروز پــول و ســرمایه مان 
بــرای همیــن مشــکالت  کنیــم.  کم وزیــاد  را 
ســرراه مان خیلی زیاد اســت و بعیــد می دانم 

حاالحاالها خسارتی به ما پرداخت شود.«

 این سرقت بسیار حرفه ای بود
یکی دیگر از آنهــا نیز می گویــد: »من کارمند 
بازنشسته بانک هســتم. از زمانی که در بانک 
کار می کردم صندوق امانات گرفته بودم. بعد 
از بازنشســتگی هم صندوقــم را نگه داشــتم. 
نمی توانــم بگویم که چــه مقدار ســرمایه آنجا 
داشــتم. فقط می توانم بگویم که این ســرقت 
کامال حرفه ای است. کاری نیست که بشود به 
همین راحتی انجامــش داد. ما برای اینکه به 
صندوق ها برســیم کلی موانع را باید رد کنیم. 
چهــار در وجود دارد. یک در شیشــه ای و یک 
در میله ای، یــک در آهنــی بعــد از آن هم باید 
از پلــه پاییــن برویــم. یــک در دیگر هــم وجود 
دارد. بعــد از آن تازه در گاوصندوقی اســت. به 
نظر من 20 روز طول می کشــد. که با دســتگاه 
بــرش آن در باز شــود. تــازه وقتی باز شــد، یک 
اثرانگشــت می خواهد و بعد از اثرانگشت یک 
کلید. رمز هم کــه دارد. وقتی رمز و اثرانگشــت 
را بزنــی، 20 ثانیه وقــت داری تا با کلیــد در را باز 
کنی، وگرنه باید دوباره تمام مراحل را طی کنی. 
برای همین من فکر می کنم بایــد ماه ها برای 
این سرقت نقشــه دقیق طراحی شده باشد. 
من خودم مسافرت بودم و از طریق دوستانم 

فهمیدم که این اتفاق افتاده است.«
مالباختــه دیگــر زن جوانــی اســت کــه تمام 
اموالــش را از دســت داده؛ او نیــز در روایت این 
اتفــاق می گویــد: »مــن نه تنهــا امــوال خــودم، 
بلکه اموال مــادر و مادرشــوهرم هــم آنجا بود. 
از طریــق فضــای مجــازی متوجه این ســرقت 
شــدم. بالفاصلــه خــودم را بــه بانک رســاندم. 
داخــل بانک رئیس و دو مرد دیگــر بودند. آنها 
گفتند که فــردا صبح به شــعبه هفت تیــر برو تا 
بررسی شــود که صندوق من هم سرقت شده 

یا نــه. فردایش به همان شــعبه رفتــم و از روی 
لیســت متوجه شــدم کــه صنــدوق من هم به 
سرقت رفته است. من به چنددلیل این بانک 
را انتخاب کردم. اول اینکه قیمتش پایین بود. 
یعنــی در ابتــدا 12 میلیــون تومان در حســابم 
بلوکه کردنــد. دو میلیــون تومان ودیعــه دادم 
و ســالی حــدود یک میلیــون تومــان پرداخت 
می کردم. به همین دلیل این بانک را انتخاب 
کــردم.« یــک نفــر دیگــر هــم می گویــد: »مــن 
کارمند بانک ملی شعبه دیگری هستم. وقتی 
فهمیدم سرقت شــده به بانک آمدم. البته به 
من گفتند صندوق شما ســرقت نشده است. 
مــن اموال زیادی نداشــتم، امــا به هرحال این 
اتفاق افتــاده و فکــر می کنم پلیس خیلــی زود 
ســارقان را به دام بینــدازد. ســارقان، حرفه ای 
بودند و شــاید بتوان گفــت از ماه هــا قبل روی 

این نقشه کار کردند و اموال مردم را بردند.«

یک میلیارد اموالم را بردند
زن جــوان دیگــری نیــز می گویــد: »2 ســال 
گرفتــه ام. معلــم  کــه ایــن صنــدوق را  اســت 
بازنشسته هستم. 1۳ میلیون رهن داده بودم 
و ســالی هم حدود 2 میلیون اجــاره پرداخت 
می کردم. فکر می کردم اینجا امن اســت. تمام 
پس اندازم که حدود یک میلیارد بود را در این 
صندوق گذاشته بودم. جدیدا برای دامادی 
پســرم ســرویس طــالی 200 میلیونــی خریــده 
بــودم کــه آن را هــم داخــل صندوق گذاشــته 
بــودم. با خودم گفتــم در خانه باشــد، ممکن 
است دزد خانه ام را بزند. من فکر می کنم خود 
کارکنان یا مســئوالن بانک هم در این ســرقت 
نقش داشته باشند. چون سرقت از صندوق 

امانات خیلی سخت است.«

گفت و گوی» شهروند«  با مالباختگان دزدی از صندوق امانات بانک ملی

ماجرای پیچیده ترین سرقت سال 
رئیس و دو کارمند بانك به دلیل قصور و سهل انگاري بازداشت شدند

ســارقان مســلح منطقــه خانی آبادنــو کــه یک نفــر را به 
قتل رساندند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

یــک ســرقت  وقــوع  بــا  دهــم خردادمــاه ســال 1401، 
مســلحانه در منطقــه خانی آبادنــو، موضوع رســیدگی به 
گاهان اداره یکم پلیس  پرونده در دستور کار تیمی از کارآ
گاهــان،  کارآ گرفــت. در بررســی های اولیــه  گاهــی قــرار  آ
مشخص شــد دو متهم با اســتفاده از ســالح کالشینکف 
و یــک پتــک، شیشــه طالفروشــی را شکســته و مقادیری 
طال سرقت کرده اند. سارقان در جریان سرقت مسلحانه 
۳0 عدد فشــنگ جنگی شــلیک کردند. سه شــهروند که 

قصــد داشــتند از فــرار متهمان پس از ســرقت مســلحانه 
جلوگیری کنند هدف شــلیک گلوله قرار گرفتند و در این 

حادثه یک نفر به قتل رسید.
مامــوران کالنتــری و شــهروندان موفــق بــه دســتگیری 
یکــم  اداره  گاهــان  کارآ در تحقیقــات  ســارقان شــدند. 
گاهی مشــخص شــد، متهمان در ســال 1۳92 در  پلیس آ
شهرســتان پرند بــه یک طالفروشــی دیگــر با اســتفاده از 

سالح گرم دستبرد زدند و دارای سابقه سرقت هستند.
متوجــه  تحقیقــات  ادامــه  در  یکــم  اداره  گاهــان  کارآ
شــدند متهمان ســالح کالشــینکف را از فردی در مشهد 

خریــداری و موتورســیکلت را از ورامیــن بــه تهــران بــرای 
ســرقت منتقل کرده اند. متهمــان در تحقیقات تکمیلی 
بــه جــرم خود مبنــی بــر دو ســرقت مســلحانه در اســتان 

تهران و شهرستان پرند اعتراف کردند.
گاهی  ســرهنگ علــی ولیپــور گــودرزی، رئیــس پلیــس آ
کشــف یــک فقــره ســرقت  تهــران بــزرگ بــا اعــالم خبــر 
منطقــه  مســلح  ســارقان  پرونــده  در  دیگــر  مســلحانه 
خانی آباد نو، در ایــن رابطه گفت: »متهمان برای کشــف 
گاهــان اداره یکم  ســایر جرائــم احتمالــی در اختیــار کارآ

گاهی قرار دارند و تحقیقات ادامه دارد.« پلیس آ
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روشنفکر و انقالبی رادیکال
روشــنفکر  پیــن،  تومــاس  میــادی،  ژوئــن 1809  برابــر 8  پیــش،  ســال   213
بریتانیایی االصل و از پدران بنیانگذار آمریکا در 72 ســالگی درگذشت. پین بیشتر 
عمر خود را در آمریکا و فرانسه گذراند. او از 1774 میادی به عنوان یک رساله نویس 
رادیکال، با نوشته های قدرتمند خود به کمک انقاب آمریکا آمد. مهم ترین رساله  
او »عقل سلیم« نام دارد که متنی است در حمایت از استقال آمریکا. او قیام مردم 
بــر ضد اســتعمارگران انگلیســی را رهبری کــرد و پس از به ســرانجام رســیدن کار به 
فرانسه رفت. در بحبوحه انقاب فرانسه مجبور به تحمل حبسی کوتاه مدت شد. 

او پس از آزادی از زندان دوباره به آمریکا بازگشت و 6 سال بعد درگذشت.

موسیقی دان، نوازنده و ادیب
212 سال پیش، برابر 8 ژوئن 1810 میادی، روبرت شومان، موسیقی دان و نوازنده 
چیره دست پیانو در آلمان به دنیا آمد. پدر شومان انتشــاراتی خود را اداره می کرد و 
دستی هم در نوشتن رمان داشت و همین موضوع باعث شد او همزمان با آموختن 
موسیقی نسبت به ادبیات نیز انس پیدا کند. شومان از 30 سالگی کار آهنگسازی را 
استارت زد و چون در این دوران یکی از انگشتان دست راستش آسیب سختی دیده 
بود نوازندگی پیانو را دیگر به شکل جدی دنبال نکرد. این آهنگســاز بزرگ در اواخر 

عمر به بیماری روانی دچار شد و سرانجام در 46 سالگی درگذشت.     

معمار نثر جدید معاصر ایران
127 ســال پیــش، برابــر 18 خــرداد 1274 خورشــیدی، ســعید نفیســی، ادیب، 
مورخ، مترجم و شاعر شهیر در تهران به دنیا آمد. نفیسی را از بنیانگذاران مکتب 
نثر دانشگاهی خوانده اند. ویژگی این نثر پیراستگی عبارات در لفظ و معناست، 
به طوری که نویسنده می کوشد، اندیشه خود را چنان ساده بیان کند که عبارات 
او از هر گونه پیچیدگی دور بماند و به جای زیورهای بیهوده لفظی، از اســتحکام 
دستوری بهره گیرد. نفیسی را همچنین معمار نثر جدید معاصر ایران نامیده اند 
که این تبحر و چیرگی، ناشی از احاطه کامل او به زبان های التین، فرانسه، روسی، 

اردو، پشتو، عربی و فارسی است.

، نویسنده پرکار  مترجم شهیر
36 ســال پیش، برابــر 18 خرداد 1365 خورشــیدی، ذبیح اهلل منصــوری، فرزند 
انتخاب الدولــه از رجــال برجســته رشــت، در 77 ســالگی در گذشــت. منصــوری 
نویســنده و مترجمی پرکار بود و بیش از 150 کتاب و نزدیك به هزار مقاله که اغلب 
در مجلــه »خواندنی هــا« چاپ می شــد، توســط او ترجمــه شــده اند. او در مدت 
60 سال فعالیت قلمی خود، آثار فراوانی از زبان های انگلیسی و فرانسوی و عربی 
ترجمه کرد. بعضی از آثار منصوری، نه ترجمه مستقیم بلکه اقتباس و تحریر تازه و 
مفصل تری از متن اصلی هستند. از آثار مشهورتر او می توان به »سینوهه پزشک 

فرعون«، »خواجه تاجدار«، »خداوند الموت«، و.. اشاره کرد.

مبتکر هرم سلســله مراتب نیازهای انسانی
52 ســال پیــش، برابــر 8 ژوئــن 1970 میــادی، آبراهــام مازلو، روانشــناس شــهیر 
آمریکایــی و مبــدع »هرم سلســله مراتب نیازهای انســانی« یا »هــرم مازلــو« در 62 
ســالگی درگذشــت. »هرم مازلو« نظریه ای اســت کــه آبراهــام مازلــو در آن نیازهای 
اساســی انســان را طبقه بنــدی کــرده و ارضــای هــر یــک از آنهــا را مقدمــه ورود بــه 
مرحله بعدی عنوان می کند. بر اساس نظریه مازلو، هنگامی که ارضای نیازها آغاز 
می شــود، تغییری در انگیزش فرد رخ می دهد به این صورت که به جای نیازهای 
قبل، ســطح دیگری از نیــاز، اهمیــت یافته و محــرک رفتــار خواهد شــد. نیازها به 
همین ترتیب تا پایان سلســله مراتب نیازهــا اوج می گیرند و پــس از ارضاء، فروکش 
کــرده و نوبت به دیگــری می ســپارند. این نیازهــا بر اســاس نظریه مازلــو عبارتند از 
ک، غریزه جنسی، »نیازهای امنیتی«  ک، پوشا »نیازهای فیزیولوژیک« مثل خورا
مثل رهایی از وحشــت و تأمیــن جانی، »نیازهای عاطفی« مثل احســاس تعلق و 
محبت، »نیازهای احترامی« و »نیازهای خودشکوفایی«. طبق نظریه مازلو، نیازها 
هرچقدر پایین تر باشــند قوی ترند و بدون ارضای نیازهای هر طبقه نمی توان به 
طبقه باالتر دست یافت. مازلو سال 1954 میادی کتاب »انگیزه و شخصیت« را در 

باب همین نظریه منتشر کرد.

93 سال پیش، برابر 8 ژوئن 1929 میادی، محمد 
ســوهارتو، دومیــن رئیس جمهــوری اندونــزی پــس 
از اســتقال آن از هلنــد، در ناحیــه کموســوک ایــن 
کشــور به دنیا آمد. اندونزی از جمله کشــورهایی بود 
کــه در پایان جنــگ جهانی دوم به اســتقال رســید. 
جنگ بین الملــل دوم به برخی کشــورها این فرصت 
را داد کــه بعــد از قرن هــا از زیــر ســلطه اســتعمارگران 
خارج شده و مســتقل شــوند. اندونزی که در دوران 
استعمار حتی اسم مستقلی از خود نداشت و »هند 
هلند« نامیده می شــد با شــروع جنــگ جهانی دوم 
به اشــغال ژاپنی ها درآمد. با تسلیم ژاپن  و آزاد شدن 
کشــورهای اشــغال شــده توســط آنان، هلندی ها بار 
دیگر طمع مســتعمره قدیمی را در سر می پروراندند 
امــا انقابیون ایــن ســرزمین در پی تاش هــای دکتر 
احمد ســوکارنو که رهبر اســتقال و بعدها نخستین 
رئیس جمهــوری اندونزی نــام گرفت، اســتعمارگران 
هلندی را برای همیشه از شرق آسیا راندند. سوکارنو 

در مدتــی کوتاه اندونزی را بــه جایگاهی رفیع در بین 
کشورهای شرق آسیا رساند، اما آرزوهای بلند او برای 
اندونزی، با کودتای نظامی ژنرال محمد سوهارتو در 
سال 1967 میادی نقش بر آب شد. سوهارتو پس از 
کنار زدن سوکارنو، زمام امور کشــور را در دست گرفت 
و به مدت ســه دهــه بر اندونــزی حکم رانــد. از وقایع 
مهــم دوران حکومت ســوهارتو می توان بــه قتل عام 
گسترده چپگراها و کمونیســت های این کشور اشاره 
کــرد. در واقــع یکــی از وقایعــی کــه ابعادش پتانســیل 
کشــتارهای  بزرگ تریــن  فهرســت  در  گرفتــن   قــرار 
جمعــی تاریــخ معاصر را داراســت ولــی هنــوز و پس از 
 گذشــت 5 دهــه از وقــوع آن، هنوز صفت نسل کشــی 
به آن اطاق نشــده، همیــن فاجعه کشــتار چپگراها 
یــک  ســال  درســت  ســوهارتو  اســت.  اندونــزی  در 
پیش از کودتــا، به بهانه تاش گروه هــای چپگرا برای 
ســاقط کــردن دولــت،  در قامــت رئیــس ســتاد ارتش 
اندونــزی، نیروهــای خــود را بــه خیابان هــا فرســتاد 

تا بــا کمــک گروه هــای شــبه نظامی محلــی  اقــدام به 
شناســایی کمونیســت ها و حذف آنها کننــد. نتیجه 
چنیــن تصمیمــی، کشــتار بیــش از یــک  میلیــون نفر 
از مــردم اندونــزی  بــود. نظامیــان و نیروهــای وفــادار 
بــه ســوهارتو با تشــخیص خود، هــر کس را کــه رنگ و 
بــوی مخالفت بــا دولــت مــی داد، به قتــل رســانده و 
حتی فرصت حضور در دادگاه های نمایشــی را نیز به 
آنهــا نمی دادنــد. بــه دلیل اختنــاق شــدید حکومت 
ســوهارتو، هنوز همه ابعاد این نسل کشی برای مردم 
کنان خود اندونزی مشخص نشده  جهان و حتی سا
اســت. ژنرال ســوهارتو عاقبت 21 مــی  1998 میادی 
در پــی اعتراضــات گســترده مردمــی از قــدرت کنــاره 
کارتا درگذشــت. مســتند  گرفــت و 10 ســال بعــد در جا
»عمل کشتن«، اثر جاشــوا اوپنهایمر که موضوع این 
نسل کشــی را دســتاویز خــود قــرار داده اســت، ســال 
2013 میــادی نامــزد دریافــت جایزه اســکار بهترین 

فیلم مستند بلند سال شد.
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ژنرال و نسل کشی در اندونزی

مهندس مهدی بازرگان )نفر اول سمت چپ( در کنار اعضای هیات خلع ید 
71 ســال پیش، برابر 18 خرداد 1330 خورشــیدی، هیات خلع ید از کمپانی انگلیســی بریتیش پترولیوم، درمیان اســتقبال مردم وارد خوزســتان شــد. 
مهندس مهدی بازرگان، دکتر متین دفتری و دیگر اعضای هیات از طرف دکتر مصدق نخست  وزیر وقت مامور نظارت بر امر خلع ید انگلستان از منابع 
نفت ایران شده بودند. در این روز دکتر مصدق پیشنهاد انگلستان مبنی بر مشارکت پنجاه پنجاه در استحصال نفت ایران را رد و اعام کرد همانند سایر 
کشورها، انگلســتان هم می تواند فقط یك خریدار خارجی نفت ایران باشــد. لندن در اعتراض به این امر شــکایتی تنظیم کرد و به دادگاه الهه فرستاد. 
نتیجه آن که دکتر مصدق برای دفاع از حق ملت ایران راهی الهه شد و این دادگاه بعد از گذشت یک  سال، در 31 تیر 1331 اعام کرد خود را برای رسیدگی 

به شکایت بریتانیا از ایران صالح نمی داند.

تمرکز روی همه نشــانه ها 
داستان اول: با یکی از شــرکای قدرتمند و بانفوذ 
یــك شــرکت قــرار ماقــات داریــد. هنــگام رفتــن به 
دفتــر ایــن شــخص در خیابان هــای پیــچ در پیــچ 
گم می شــوید. این به نظرتان عجیب می رســد زیرا 
شــما با آن محله از شهر آشــنایی کامل دارید. پس 
از نیم ســاعت رانندگــی بی فایــده آن محــل را پیدا 
کنــون قــادر نیســتید جایــی بــرای  می کنیــد، امــا ا
پارك کــردن خودروی خــود بیابید. ســرانجام چند 
خیابــان دورتــر مکانــی برای توقــف پیــدا می کنید. 
متوجــه  می رســید  ســاختمان  بــه  کــه  هنگامــی 
می شــوید در ورودی بســته اســت، بنابرایــن بــه 
جســتجوی ورودی دیگر می پردازید. بعــد از ورود 
می فهمیــد آن دفتــر تعطیــل اســت و یادداشــتی 
بــه در چســبانده اند کــه شــما را بــه دفتــر دیگــری 
در طبقــه  ای دیگــر راهنمایــی می کنــد. ســرانجام 
قراردادتــان  طــرف  بــا  و  می کنیــد  پیــدا  را  دفتــر 
کــه  ماقــات می کنیــد. امــا در تمــام طــول مدتــی 
می دهیــد،   گــوش  شــخص  آن  صحبت هــای  بــه 
احســاس عجیبــی در معده تــان داریــد، چیزی که 
دقیقــًا نمی دانیــد چیســت. با ایــن حــال موافقت 
خــود را بــرای انعقــاد قــرارداد بــا آن شــخص اعــام 
می کنید. چند ماه بعد پس از این که تمام سرمایه  
زندگی تــان را در این کار وارد کردید،  شــریك  شــما از 
شــهر فرار می کنــد و تمام پول هــای شــما را با خود 
می بــرد و دیگــر هیــچ اثــری از او باقــی نمی مانــد! 
کــه در جســتجوی  داســتان دوم: مدت هاســت 
کاری مناســب هســتید اما با هیچ پیشنهاد خوبی 
از  بــود  کــه مدت هــا  مواجــه نشــده اید. دوســتی 
او بی خبــر بودیــد بــه شــما زنــگ می زنــد و از شــما 
دعــوت می کنــد ناهــار را بــا هــم باشــید. در طــول 
دیــدار مشــکل را بــا او در میــان می گذارید. فــردا او 
زنگ می زند و می گوید شــغلی در شرکتی در همان 
نزدیکی یافته اســت که مناســب احوال شماست. 
قرار ماقاتــی برای روز آینده ترتیب داده می شــود و 
شما ســروقت به قرار می رســید و در طول مصاحبه 
رئیــس بخــش موردنظــر کــه معمواًل خــارج از شــهر 
اســت در آن روز بخصوص در شــرکت حضور دارد و 
قادر است شخصًا مصاحبه را انجام دهد. او با شما 
صحبت می کند و از شــما خوشــش می آید و ســریع 
اســتخدام تان می کنــد. توجــه کنیــد کــه تمــام این 
وقایع در کمــال راحتی و انگار همه چیز روی غلتك 
باشــد، رخ می دهــد. نتیجه: خداوند با نشــانه ها با 
گر ایــن نشــانه ها را بیابیم قادر  ما ســخن می گوید، ا

خواهیم بود فرجام فعالیت های خود را ببینیم.

ماحصل هزاران ســال تبلیغ 
کســی از پیامبــر زمــان خود پرســید: »از انســان ها 
کدام برتر اســت؟« پیامبر دو دســت بر زمیــن زد، دو 
ک  ک برداشــت و گفــت: »از ایــن دو خــا مشــت خــا
ک انــد. برتری به  کدام برترند؟ انســان ها همــه از خا
نزدیکتــر بــودن روح به خداوند اســت و تمــام راه در 
یــک جملــه خاصــه می شــود: هــر چــه بــرای خــود 
می پسندی برای انســانی دیگر نیز بپســند و هرچه 
برای خود نمی پسندی برای او نیز مپسند.« سپس 
گفت: »ایــن جمله حاصل هزاران ســال تبلیغ من و 

برادرانم است.«

شناخت درد و ارائه درمان 
مردی از ریــزش موهای خود بســیار ناراحت بود. 
نــزد حکیمی رفت. حکیــم دوایی بــه او داد. او چند 
هفته مشــغول مــداوا شــد. اما عاقبت خســته شــد 
و بقیــه  دارو را نــزد حکیــم بازگردانــد و گفــت: »دیگــر 
نمی خواهم درمان را ادامه دهم. برایم مهم نیست 
کنون مشــکل تو  موهایــم بریــزد.« حکیــم گفــت: »ا
حل شده است.« مرد باتعجب گفت: »ولی موهای 
من هنوز می ریزد.« حکیم گفت: »بله، ولی مشــکل 

ریزش مو نبود، ناراحتی از ریزش مو بود.«

جنید بغدادی، جوانک خام
مرد جوان در کنــار جنید بغدادی کارگری می کرد. 
او مــدام دانــش خــود را بــه رخ جنید می کشــید. هر 
کاری جنید می کرد، جوانك می گفت: »غلط اســت، 
ایــن طــوری نیســت، آن طــوری درســت اســت«. 
ســرانجام جنیــد خندیــد و گفــت: »ای جــوان، من 
آن قــدر جــوان نیســتم تــا ایــن همــه بدانــم کــه تــو 
می دانی.« ترجمه: فقط آدم نپخته و خام اســت که 

این همه می داند.
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طعنه دشمن
دل پیش تو و دیده به جای دگرستم/تا خصم نداند که تو را می نگرستم

روزی به درآیم من از این پرده ناموس/هرجا که بتی چون تو ببینم بپرستم
کنده برستم المنه هلل که دلم صید غمی شد/کز خوردن غم های پرا

آن عهد که گفتی نکنم مهر فراموش/بشکستی و من بر سر پیمان درستم
تا ذوق درونم خبری می دهد از دوست/از طعنه دشمن به خدا گر خبرستم

می خواستمت پیشکشی الیق خدمت/جان نیک حقیرست ندانم چه فرستم
چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی/بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم

سعدی

 عاشقان شیدا
با شمع روی خوبان پروانه ای چه سنجد/با تاب موی جانان دیوانه ای چه سنجد

در کوی عشقبازان صد جای جوی نیرزد/تن خود چه قیمت آرد، ویرانه ای چه سنجد
با عاشقان شیدا، سلطان کجا برآید/در پیش آشنایان بیگانه ای چه سنجد
کبازان عالم چه قدر دارد/در بزم بحرنوشان پیمانه ای چه سنجد در رزم پا

از صدهزار خرمن یک دانه است عالم/با صدهزار عالم پس دانه ای چه سنجد
چون عشق در دل آمد، آنجا خرد نیامد/چون شاه رخ نماید فرزانه ای چه سنجد

گرچه عراقی از عشق، فرزانه جهان شد/آنجا که این حدیث است افسانه ای چه سنجد
عراقی


