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آمده ایم که بمانیم؛ 
نگذاشتند!

خروج  از بن بست 

ک  اعتراف هولنا
 مادر و پسر

 به جنایت شبانه 

خلیج فارس برای 
سونامی کم عمق است

 گزارش   »شهروند« 
از پرونده ۳۷ ساله مالکان شهرک زیتون  

گفت و گوی امیرعبداللهیان و بورل جواب داد؛ 
کرات وین از سر گرفته می شود  مذا

گزارش »شهروند« از ماجرای قتل مرد میانسالی 
که جسدش در بیابان رها شده بود  

گفت وگوی »شهروند« با استاد پژوهشگاه 
زلزله شناسی در رابطه با احتمال وقوع زلزله 

شدید یا سونامی در کیش 

7
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گزارش »شهروند« از  جزئیات طرح توزیع هوشمند  نان در پایتخت و سایر استان ها

رئیس اتحادیه نانوایان تهران  : این طرح مصرف را کنترل خواهد کرد
دبیر اطالع رسانی ستاد نان: هماهنگی های الزم با وزارت صمت برای فروش نان به صنوف صورت گرفته است

 همه چیز درباره مخدر »ماری جوانا« در ایران

ک بیشترین مصرف کننده را دارد  که بعد از تریا

ُگل بازها« باال رفت! آمار »

حساب »نان« شفاف شد
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 پیام تبریک وزیر کشور به دکتر کولیوند
در پی کسب جایزه »هنری داویسون«

 پدر و مادر شهید امدادگر 
»محمود مرادی غیاث آبادی« مهمان پایگاه 
امدادونجات جاده ای تهران - شمال شدند 

 امید ابراهیمی در گفت وگو با »شهروند«: 
تیم  ملی در حساس ترین وضعیت قرار دارد 

بگذارید اسکوچیچ 
کارش را بکند

 هالل احمر ایران 
الگوی  سایر 

جمعیت ها  است 

 اینجا 
خانه پسرمان است
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وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
بسته شدن راه های اخذ 
 سود مازاد از وام گیرندگان 

تا یک ماه دیگر
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه 
برخــی بانک هــا، مفــر و گریزگاه هایــی بــرای اخــذ 
ســود مــازاد بــر مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار از 
و  شناســایی  از  یافته انــد،  تســهیالت گیرندگان 
بسته شــدن این روزنه ها تا یک ماه آینده توســط 
ایــن شــورا خبــر داد. احســان خانــدوزی کــه در 
نشســت هم اندیشی مدیران ســتاد و صف بانک 
صادرات سخن می گفت، اظهار کرد: »در ماه های 
گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور 
کیــد و دارای اولویت را برای شــبکه بانکی  مــورد تا
مطــرح کــرد کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا حرکت به 
سمت الکترونیکی شــدن قراردادهای بانکی بود 
که هم از طرف دولت مطرح و هم توســط مجلس 
شورای اســالمی به عنوان یکی از الزامات تصویب 
شــد.« وی گفــت: »ایــن امــر بســیار بــه تســهیل، 
شفافیت و کوتاه کردن زمان قراردادها و همچنین 
کمــک  تســهیالت گیرندگان  حقــوق  احقــاق 
کید دولت  می کند.«خاندوزی محور دیگر مورد تا
و وزارت اقتصــاد را شــفافیت صورت هــای مالــی 
بانــک و شــرکت های زیرمجموعــه آنها بــه عنوان 
گامی دیگــر خواند که کمــک می کنــد در عملکرد 
مدیریتی بانک ها بتوان شاهد افزایش بهره وری و 
کارآیی و باال بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و 

سپرده گذاران بود.
وی تصریح کــرد: »اتفاقی که در مورد شــفافیت 
صورت هــای مالــی بانک هــا رخ داده و تــداوم نیــز 
پیــدا خواهد کرد، یکــی از آن حلقه هــای زنجیری 
است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد 
شــرکت های زیرمجموعــه بانک هــا و اصــوال تمام 
شرکت های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای 

بر دوران پنهان کردن این ضعف ها باشد.«

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:
طراحی نیروگاه 360 مگاواتی 

تمام ایرانی
رئیس سازمان انرژی اتمی 
با بیان اینکه تولید 70 هزار 
متر مکعب آب از طریق آب 
ســازمان  بــه  شــیرین کن 
ابــالغ شــده  انــرژی اتمــی 
گفــت: »انشــاءاهلل  اســت، 
حتی زودتر از زمانبندی دو ساله در نظر گرفته 
شــده، بتوانیم این طــرح را اجرایی کنیــم و به 
ثمر برسانیم.«اسالمی عنوان کرد: »همچنین 
کرده ایــم،  آغــاز  را  متفاوتــی  کار  امســال 
مگاواتــی   360 نیــروگاه  یــک  به طوری کــه 
تمام ایرانــی را طراحی می کنیم که مقرر شــده 
بــود بــرای ســاخت آن بــا کشــورهای خارجــی 
همکاری شــود و امروز این هــدف را به صورت 
قاطعانه تغییر داده ایم و با استفاده از ظرفیت 
را  تمام ایرانــی  نیــروگاه  ســاخت  ملــی، 
هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم کشور را در زمره 
صاحبان ایــن صنعت قــرار دهیــم. در همین 
چارچوب از تمام سازندگان، صاحبان صنایع 
دانش بنیــان  داخلــی  شــرکت های  و  بــزرگ 
دعوت می کنم تــا به این پروژه ملحق شــوند و 
کمک کنند تا برگ زرینی را به نام ملت ایران در 

تاریخ ثبت کنیم.«

مشاور رئیس جمهوری:
  اولین بانک آفشور با سرمایه ۵0 

میلیون دالری راه اندازی شد
دبیر شــورای عالی مناطق 
آزاد گفت: »کفایت سرمایه 
برای تاسیس اولین بانک 
آفشور در کیش 50 میلیون 
دالر بوده، اما از آنجایی که 
سهامداران بزرگی وارد این 
کــه  داده انــد  تقاضــا  شــده اند،  کنسرســیوم 
ســرمایه اولیــه را بــه 200 میلیــون دالر افزایش 
دهند.«ســعید محمــد بــا اشــاره بــه موافقت 
صریح بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشــور 
در منطقه آزاد کیش اظهار داشــت: »با بانک 
مرکزی در حال مکاتبه هستیم و بانک مرکزی 
هم در نامــه ای موافقت خــود را اعــالم کرده و 
قــرار بــر ایــن اســت کــه ســهامداران صاحــب 
صالحیت را بــه بانک مرکــزی معرفــی کنیم.« 
وی افــزود: »مکاتباتی بــا بانک مرکــزی انجام 
از  کنسرســیومی  و  مجموعــه  یــک  و  شــده 
ســهامداران برای بانک آفشور کیش تشکیل 
داده ایــم،  امــا به دالیلــی از جملــه موضوعات 
تحریمی، اعضای این کنسرســیوم رســانه ای 

نخواهد شد.«

 هشتگ  روز

»یکی از جذاب ترین اتفاقات اقتصادی زمانی اســت که یک ایده مدرن را در ایــران اجرا می کنند.« یا »ایجاد 
رمز ارز ریال توسط بانک مرکزی در حالی که هنوز برای صرافی های ارز دیجیتال قانونی وضع نشده هم جالبه. 
در حالی که صرافی ها خیلی دل خوشــی از مجلــس و بانک مرکزی نــدارن، االن باید توی ایــن دو راهی یکی رو 
انتخاب کنن؛ یا باید بازی رو قبول کنن و برن زیر سایه بانک مرکزی یا اینکه کال توجهی به رمز ریال نکنن و ازش 
کی و عصبانی بشن  استفاده نکنن، البته شاید این استفاده نکردن باعث بشه بانک مرکزی و رفقاشون یکم شا
و قانون های سختگیرانه تری وضع کنن.«یا »هر وقت یکی می گفت رمز ارز ملی می گفتم ما االن هم ارز رمز ملی 
داریم. اســمش ریاله. دولت خودش فــارم می کنه، خودش کنترلش می کنه و خودش می فروشــه. مثل اینکه 
آقایون تو بانک مرکزی فهمیدن وقتی قراره خودشون ارز رمز ملی رو کامل کنترل کنند، میشه همین ریال فعلی 
دیگه. فقط اســم گنده ارز رمز داره.«یا »رمز ریال، پول دیجیتالی از شــهریور راه اندازی می شــود. رمز ریال به آن 
( نیست و ریال های اسکناس جای خود را به رمز ریال می دهند! چه کاریه؟ وقتی میشه  مفهوم جهانی )رمز ارز

به جای اسکناس از کارت  اعتباری استفاده کرد.«
یا »دعوت اجالس بریکس از ایران یعنی آخرین میخ بر تابوت پوســیده دالر و پایانی بر جادوی پولی 
و مالی آن در جهان.«یا »خبر مهم اینکه رئیس جمهوری ایران در اجالسی که نیمی از جمعیت جهان 
و بخــش عظیمی از منابــع اقتصــادی دنیــا رو در اختیار داره، دعوت شــد و ســخنرانی کــرد. این یعنی 
ورود به ُبعــد دیگه از قدرت توســط ایران.«یــا »می دونید چــرا #بریکس_پالس اجالس مهمی اســت و 
حضور ایران حائز اهمیت؟ احتماال قراره که 5 کشور عضو بریکس )چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای 
جنوبی( دالر و یــورو رو کنار گذاشــته و  ارز مخصوص خودشــون رو ایجاد کنند. این یعنــی پایان آقایی 
غرب بر اقتصــاد دنیا.«یا »چگونــه #هند در  هــزاره جدید به شــگفت       انگیزترین اقتصــاد جهان تبدیل 
شــد؟ موفقیت باالی اقتصادی هند در ســالیان اخیر تا حد زیادی در گرو توســعه تجارت خارجی این 
کشور اســت. موضوعی که خروجی سند سیاســت تجاری هند اســت! آیا #ایران از قدرت های نوظهور 
اقتصادی جهان، درس آموزی خواهد کرد؟«یا »دعوت از #رئیسی به نشست #بریکس_پالس، اتفاقی 
راهبــردی اســت کــه ارزش اقتصــادی و تجــاری بســیار باالیــی دارد. جمهوری اســالمی، معطــل بازی 
#برجــام نمانده و با ابزارهــای خود، نقش کلیدی ایــران را در آینده جهان به صــورت موثر تعریف کرده 

است. دست آمریکا و پادوهایش خالی می شود.«

#رمز ریال تایمز
»نخســت وزیر رو در رو بــا تهدیــد جدید تــوری« عنوان 
گــزارش اصلی روزنامه تایمز اســت  کــه در آن گفته بوریس 
جانسون، نخســت وزیر و رهبر حزب محافظه کار بریتانیا 
با تهدیدهای تــازه ای مواجه اســت و نمایندگان معترض 
حزب محافظــه کار در تالشــند او را از مقامش برکنار کنند. 
این روزنامه هم تصویر اصلی خــود را به اجتماعات برای 

لغو قانون سقط جنین در آمریکا اختصاص داده است. 

گاردین
تعــدادی از روزنامه هــای بریتانیایــی در روز شــنبه، 25 
ژوئــن، بر ایــن موضــوع متمرکــز بودند کــه نماینــدگان توری 
کم بریتانیا( مجلس از بوریس  )حزب محافظه کار و حزب حا
جانسون، نخست وزیر، خواسته اند که استعفا کند. گاردین 
با تیتر »بــزرگان توری بعد از شکســت تاریخی به جانســون 
گــزارش می دهــد: »محافظــه کاران  می گوینــد: فقــط بــرو« 
ارشــد از بوریس جانســون می خواهند که استعفا کند، این 
درخواســت بعد از شکســت تاریخــی حزب محافظــه کار در 

»انتخابات ویژه« مطرح شده است.« 

نیویورک تایمز
»یک حکم 6 بر 3 به حق 50 ساله سقط جنین پایان 
داد« عنــوان گــزارش نیویورک تایمــز اســت کــه گفتــه: 
 Roe( »دیوان عالی آمریکا جمعه قانــون »رو وی وید«
v. Wade( را لغــو کــرد؛ حــذف حــق مطابــق بــا قانــون 

اساســی درباره ســقط جنیــن پــس از تقریبا 50 ســال؛ 
تصمیمی که باعث تغییر زندگــی آمریکایی ها خواهد 
شــد، سیاســت کشــور را در این زمینه دگرگــون می کند 
و باعث  ایجــاد تقریبا همه ممنوعیت هــا در مورد این 

رویه در حدود نیمی از ایاالت می شود.« 
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#بریکس_پالس

وزیر امــور خارجه کشــورمان بــا بیان 
اینکه گفت وگوهای مفصــل و عمیق و 
دقیقی در خصوص مطالبــات ایران با 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتی اتحادیــه اروپا داشــتیم، اظهار 
کــرد: »آمادگــی داریم در روزهــای آینده 
کــرات رفــع تحریم هــا در ویــن را از  مذا
سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران 

برای دولت مهم است.«
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
خارجه کشورمان دیروز با جوزف بورل، 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتــی اتحادیــه اروپا در محــل وزارت 

امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
ایــن نشســت خبــری،  ابتــدای  در 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان ضمــن خوشــامدگویی بــه 
جوزف بــورل، نماینده عالی سیاســت 
خارجی اتحادیــه اروپا گفت: »مــا امروز 
مثبتــی  امــا  طوالنــی  گفت وگوهــای 
جامــع  همکاری هــای  درخصــوص 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا 

داشتیم.«
امیرعبداللهیــان گفــت: »جمهوری 
اســالمی ایران به دنبــال روابط متوازن 
در سیاســت خارجــی با جهان اســت. 
قــاره اروپــا بــرای مــا از جایــگاه مهمــی 
گســترش  و  حفــظ  اســت.  برخــوردار 
روابــط بــا قــاره اروپــا بــه شــمول تمــام 
کشورهای این قاره چه کشورهای عضو 
اتحادیــه اروپا و چــه کشــورهای خارج 
از اتحادیــه اروپــا از جملــه اولویت های 
مــا در پیگیری مناســبات بــا ایــن قاره 

است.«
جملــه  »از  افــزود:  خارجــه  وزیــر 
موضوعاتــی کــه مــورد بحــث و تبــادل 
کرات  نظر قــرار دادیم بحث تــداوم مذا
جمهوری اســالمی ایــران و طرف های 
دیگــر بــرای لغــو تحریم هاســت. آقــای 
بــورل چنــدی پیــش از مــن در تماس  
تلفنی خواستند که چگونه می توانیم 
پــس از بن بســت و توقفــی کــه بعــد از 
صــدور قطعنامــه آژانــس بین المللــی 
انرژی اتمی حاصل شــده، کار را دنبال 

کنیم و از این بن بست خارج شویم.«
امیرعبداللهیان گفت: »من به ایشان 
گفتم جمهوری اسالمی ایران همیشه 
کره عزتمند و  از مسیر دیپلماسی و مذا
البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند 
و از شما دعوت می کنم سفری به تهران 

داشــته باشــید تا از نزدیک همــه ابعاد 
مساله را یک بار دیگر با حضور تیم های 
کراتی ما و شــما به عنوان  مشــترک مذا
اروپــا  اتحادیــه  در  هماهنگ کننــده 

دنبال کنیم.«
وی بیان کــرد: »در پــی این گفت وگو 
ما امروز میزبان آقای بــورل و مورا و تیم 
دســتیاران ایشــان در تهران هســتیم. 
گفت وگوهای مفصل، عمیق و دقیقی 
جمهــوری  مطالبــات  درخصــوص 
اســالمی ایران داشــتیم. به آقای بورل 
کــه  کردیــم مــا آمادگــی داریــم  کیــد  تا
کــرات را از ســر  در روزهــای آینــده مذا

بگیریم.«
وزیــر امــور خارجــه بیــان کــرد: »ثانیا 
آنچه که برای جمهوری اســالمی ایران 
مهم است نفع کامل اقتصادی ایران از 
توافقی اســت که در سال 2015 حاصل 
شــده اســت و هر موضوعی کــه نتواند 
نفــع کامــل اقتصادی مــا را تحــت تاثیر 
قرار دهد از نظر دولت آیت اهلل رئیســی 
و جمهوری اســالمی ایــران قابل قبول 

نخواهد بود.«
امیرعبداللهیــان گفــت: »مــا ســعی 
می کنیــم مشــکالت و نقــاط افتراقــی 
را کــه در مســیر گفت وگوهایــی کــه بــه 
زودی از ســر گرفته خواهد شد، وجود 
دارد، برطــرف کنیم. امیدوار هســتیم 
طــرف آمریکایــی ایــن بــار واقع بینانــه 
کــرات و در  و منصفانــه در مســیر مذا
مســیر رســیدن به نقطه پایانی توافق 
اقدامــات مســئوالنه و متعهدانــه ای 

انجام دهد.«
کــرد:  تصریــح  خارجــه  امــور  وزیــر 
»همچنیــن آقــای بــورل را در جریــان 
آخریــن گفت وگوهــای خــودم بــا آقای 
کــه روز  الوروف، وزیــر خارجــه روســیه 
پنجشــنبه گذشــته انجــام شــد، قــرار 

دادم. در موضــوع حــوزه افغانســتان 
گیــر بــا  بــر ضــرورت تشــکیل دولــت فرا

کید کردیم.« مشارکت همه اقوام تا
»همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
درخصوص یمن هر دو طــرف از تداوم 
آتش بس در این کشور حمایت کردیم 
و بــر لغــو کامــل محاصــره انســانی و از 
کــرات سیاســی یمنــی -  ســرگیری مذا

کید داریم.« یمنی تا
وزیــر امــور خارجــه گفــت: »موضــوع 
سوریه و فلســطین از دیگر موضوعات 
مورد توجه ماست. ما در مساله سوریه 
معتقد هستیم که باید لغو تحریم های 
یک جانبه اعمال شده علیه سوریه در 
دستور کار قرار گیرد و مردم سوریه باید 
از یک شــرایط زندگــی خوب برخــوردار 
باشند و در فضای امن و آرام و مطمئن 
نســبت بــه آینــده سیاســی خــود هــر 
تصمیمی که در هر مقطعی الزم است 

اتخاذ کنند.«
امیرعبداللهیان افــزود: »ما به رأی 
مردم ســوریه احتــرام می گذاریم و به 
دولــت،  از  خودمــان  حمایت هــای 
مقابلــه  در  ســوریه  ملــت  و  رهبــری 
بــا تروریســم و بــرای حفــظ تمامیــت 
ارضــی ایــن کشــور ادامــه می دهیم. 
موضوع فلســطین از مسائل اساسی 
آن مواجــه  بــا  کــه همچنــان  اســت 

هستیم.«
اقدامــات  »مــا  کــرد:  بیــان  وی 
تحریک کننــده رژیــم جعلــی اســراییل 
را برنمی تابیــم و جمهــوری اســالمی 
ایــران در مقابــل اقدامــات تهدیدآمیز 
رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات 
تخریب کننده این رژیــم در بحث های 
هســته ای  فعالیت هــای  بــا  مرتبــط 
صلح آمیــز جمهــوری اســالمی ایــران 

دست بسته نخواهد ماند.«

کــرات ویــن از ســر گرفته  بــورل: مذا
خواهد شد

در ادامه این نشست خبری، جوزف 
بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و 
امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: »برای 
مــا مهم بود که بــه ایران بیاییــم و هنوز 
ســفر مــا تمــام نشــده اســت و جلســه 
دیگری خواهیم داشــت. هدف اصلی 
سفر من شکستن بن بست برجام و کم 

کردن تنش هاست.«
وی ادامه داد: »برای من مهم اســت 
که بن بســت برجام را از بین ببریم و قرار 
کــرات برجــام را در روزهــای  اســت مذا

آینده و به سرعت آغاز کنیم.«
کــرد: »مــا بــه عنــوان  کیــد  بــورل تا
هماهنگ کننده برجام ، در ماه مارس 
پیشنهادهایی مطرح کردیم و یکسری 
متــن و ســواالتی بود که قــرار بــود ایران 
و آمریــکا آن را پاســخ بدهنــد و قرار شــد 
کرات متوقف بشود تا این سواالت  مذا
پاســخ داده شــود، اما قرار نبود سه ماه 
کرات از  متوقف بشود، اما امروز باید مذا
سر گرفته شود و این تصمیمی است که 
باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.« 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتــی اتحادیــه اروپــا اظهار داشــت: 
کــرات ویــن آغاز  »بعــد از ســفر من، مذا
می شود و تیم من در آنجا خواهد بود. 
رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان 
مهم اســت، چرا کــه مــا از ماه فوریــه در 
دنیای دیگری زندگی می کنیم و جنگی 
گر  بیــن روســیه و اوکراین آغــاز شــده و ا
در چنین فضایی توافــق تاریخی ما به 

نتیجه برسد، بسیار مهم است.«
کید بر اینکه جلســه مــا امروز  وی با تا
کرات وین از ســر  مهم بــود، چرا کــه مذا
گرفته خواهد شد، اظهار داشت: »دنیا 
دنبال ثبات و امنیت است و امیدواریم 
با این توافــق، امنیت اقتصــادی ایران 
تامین و دغدغه عدم اشاعه هسته ای 

هم برای جهان رفع شود.«
کید کرد: »خوشحال خواهم  بورل تا
شــد کــه دوبــاره بــه تهــران برگــردم و در 
مــورد روابــط ایــران و اتحادیــه اروپــا به 
بحــث و گفت وگــو بنشــینیم، چــرا کــه 
ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما 
می توانند همدیگــر را کامل کننــد، لذا 
برجــام می تواند این ریــل را کامل کند. 
ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت 

می کنیم.«

کرات وین از سر گرفته می شود گفت و گوی امیرعبداللهیان و بورل جواب داد؛ مذا

خروج از بن بست
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 مهران احمدی:

 َکلک سینما در دوسال آینده 
کنده است

مهــران احمــدی یکــی از بازیگــران فیلــم 
ســینمایی »روز ششــم« گفــت: ایــن روزهــا 
اوضاع ســینما مانند ســایر بخــش ها خوب 
نیست و به نظر می رســد، با این وضعیت در 
دوســال آینده کلک ســینما کنده است و ما 

باید به دنبال کار دیگری برویم.
 بــه گــزارش ایســنا، طبــق گــزارش رســیده؛ 
کــران مردمــی فیلــم ســینمایی »روز  اولیــن ا
ششــم« با حضــور حجــت قاســم زاده اصل 
کارگردان و بازیگران فیلم جمعه سوم تیرماه 
در پردیس ســینمایی کورش در دو ســانس  

برگزار شد.
  مهــران احمــدی یکــی از بازیگــران فیلم با 
گران گفت: این روزها  تشکر از حضور تماشا
اوضاع ســینما مانند ســایر بخــش ها خوب 
نیســت و به نظر می رســد با این وضعیت در 
دوســال آینده کلک ســینما کنده است و ما 

باید به دنبال کار دیگری برویم.
آشــپز خوبــی  وی ادامــه داد: مــن اتفاقــا 
هســتم و شــاید بتوانــم در آینــده بــه جــای 
فعالیت در ســینما آشــپزی کنم اما همچنان 
کــه اوضــاع ســینما بهتــر از ایــن  امیــدوارم 
گران از دیــدن فیلــم لــذت  بشــود و تماشــا

ببرند.
 احمــدی با اشــاره بــه آشــنایی و دوســتی 
چندیــن ســاله خــود بــا حجــت قاســم زاده 
اصل گفت: من چند فیلم مختلف با ایشان 
کار کــردم و فیلــم »روز ششــم« بــه اصطالح 
اولین فیلم بلند ســینمایی ایشان است اما 

او سابقه خوبی در کارگردانی دارد.
 وی ادامــه داد: همه ما وقتــی در فیلم اول 
یــک کارگــردان حضور پیــدا می کنیــم تالش 
مــی کنیم تا یــک اثر درجــه یک خلــق کنیم و 
از خیلــی مســائل عبــور مــی کنیــم تا یــک اثر 
خوب ســاخته شــود و در فیلم »روز ششم« 
نیز ایــن اتفــاق رخ داد و ما شــاهد یک فیلم 

خوب هستیم.
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 بورس هفته را 
با ریزش آغاز کرد

بازار سرمایه این هفته را هم 
مانند هفته های گذشته با 

سقوط آغاز کرد و شاخص کل 
بیش از ۱۳هزار واحد کاهش 

یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس دیروز با ۱۳هزار 
و ۵۹ واحد کاهش تا رقم 

یک میلیون و ۵۲۰هزار واحد 
سقوط کرد. این در حالی 

است که شاخص کل با معیار 
هم وزن ۳۶۶ واحد افزایش 

یافت و به رقم ۴۲۲هزار و 
۶۵۹ واحد رسید. در این بازار 

۴۳۹هزار معامله به ارزش 
۴۰هزار و ۱۰۳میلیارد ریال 

انجام شد.
ملی صنایع مس ایران، فوالد 

مبارکه اصفهان، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه 

و سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۸۶ 
واحد کاهش در رقم ۲۰هزار 
و ۵۸۴ واحد ایستاد. در این 

بازار ۲۴۷هزار معامله به ارزش 
۴۰هزار و ۳۸۱میلیارد ریال 

انجام شد.
آهن و فوالد غدیر ایرانیان، 

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان و سنگ آهن 

گوهرزمین نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایسنا- اولین دوره مسابقات مچ اندازی کارگران غرب کشور به نام یادواره 
شهدای آتش نشان به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات 120 ورزشکار از استان های همدان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، 

البرز و لرستان حضور داشتند.

و  رودبــار  مرکــز شهرســتان  کیلومتــری  »بره ســر« در فاصلــه 55  ایســنا- 
40کیلومتری شــهر رســتم آباد واقع شده اســت. بره ســر مرکز بخش خــورگام در 
ارتفاع 1250متری از ســطح دریاهای آزاد قرار گرفته اســت که از شمال به بافت 
قدیم بره سر، از جنوب به جنگل ها، مرتع ها و استخر زیبای ویستان و از طرفی 
نزدیکی به منطقه داماش، از شــرق به روســتاهای تیه و دوســالده و از غرب به 

روستای چهار محل محدود می شود. 

ایرنــا- نوزدهمیــن ســال پیــاده روی کاروان زیارتــی امــام رضــا)ع( با نام 
بهشت تا بهشت از شــهر مقدس قم تا مشهد الرضا )ع( آغاز شده است. 
در ایــن کاروان 150 زائر حضور داشــته و طی 20 روز مســیر قم به مشــهد را 

پیاده طی می کنند.

ایرنــا- پیکــر شــهید ســرگرد »محمــد یاســمی« صبــح دیــروز بــا حضور 
خانــواده و همرزمــان آن شــهید در ســتاد پیشــگیری نیــروی انتظامــی 
تشییع شد. شهید »محمد یاسمی« مامور کالنتری 108 نواب پنجشنبه 

گذشته هنگام انجام ماموریت به شهادت رسید.

رئیس جمهوری با قدردانی از تالش و ازجان گذشتگی 
کادر درمــان،  پزشــکان، پرســتاران و ســایر اعضــای 
وضعیــت امــروز کرونــا در کشــور را کــه آمــار بیمــاران و 
فوتی ها به شدت کاهش یافته، مرهون تالش های آنان 
کید کرد: »روند نزولی بیماری نباید منجر به  دانست و تا

عادی انگاری شود.«
»ســیدابراهیم رئیســی« روز شــنبه در نشست ستاد 
ملــی مقابله بــا کرونــا به کاهــش آمــار ابتــال و فوتی های 
ناشــی از شــیوع ویروس کوویــد-19 اشــاره و از تالش ها 
و زحمــات کادر درمان در طول دو ســال اخیر قدردانی 
کرد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را امیدآفرین 

خواند.
گر امــروز شــاهد وضعیت  رئیس جمهــوری گفــت: »ا
متفاوتی به لحاظ شــیوع کرونا در کشورمان نسبت به 
برخی کشورهای دیگر جهان هســتیم و در دل مردم از 
کز آموزشــی امید به  بابت بازگشــایی کســب وکارها و مرا
وجود آمــده، این از لطــف خداوند و ثمره ایثــار و تالش 

بی وقفه پزشکان، پرستاران و کادر درمان است.«
رئیســی تســریع در پرداخــت حقــوق و مطالبــات 
بیمارســتان ها و کادر درمان را جلوه عملــی قدردانی از 
پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر 
بهداشت خواست که این موضوع را با جدیت پیگیری 

کند.
رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش با 
اشاره به سیر نزولی کاهش ابتال و خسارات جانی ناشی 
کید کرد: »اینکه میزان ابتال به بیماری کاهش  از کرونا تا
یافتــه و در برخــی روزهــا به لطف خــدا حتی یــک مورد 
فوتی هم نداشــتیم، نباید سبب عادی انگاری نسبت 

به رعایت اصول بهداشتی شود.«
رئیســی بر همین اســاس از آحــاد مردم خواســت که 
کن عمومــی پرتردد  کــز درمانی و بهداشــتی و اما در مرا
و پــر ازدحام و همچنین وســایل نقلیه، مانندگذشــته 
دســتورالعمل های بهداشــتی را به طــور کامــل رعایت 

کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
او همچنیــن تــداوم اطالع رســانی و آمــوزش دربــاره 
بیماری کرونا و هشدارهای الزم برای پیشگیری از آن را 

امری ضروری دانســت و گفت: »آموزش عمومی درباره 
یــک بیماری مســری مثل کرونــا، مســأله ای مقطعی و 

محدود به زمان و مکان خاصی نیست.«
رئیس جمهــوری گفت: »بحمــداهلل امروز شــرایط در 
مقایسه با گذشته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و 
مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت 
همواره به مســأله آموزش و هشــدار به موقع نسبت به 
شیوع بیماری اهتمام داشته باشند تا زمینه اوج گیری 

مجدد بیماری به وجود نیاید.«
مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا 

اعالم شد
همچنیــن دکتــر عبــاس شــیراوژن دربــاره مصوبــات 
جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا در صفحه توییتر 

خود نوشت:
»نکات مهم و مصوبات جلسه امروز ستاد ملی کرونا 

:1401/4/4
1- تقدیــر ویــژه و تشــکر صمیمانــه از پزشــکان و 
پرستاران عزیز کشورمان؛ ما مدیون زحمات پرستاران 

و پزشکان هستیم.
2- یک جلوه مهم این قدردانی، پرداخت مطالبات 
و معوقات پرســتاران، پزشــکان و بیمارستان هاســت. 
وزارت بهداشــت، دفتــر ریاســت جمهوری و ســازمان 

برنامه وبودجه پیگیری کنند.
3- توصیــه موکــد بــه اســتفاده از ماســک و رعایــت 
کــن مســقف شــلوغ،  فاصله گــذاری اجتماعــی در اما
و  عمومــی  نقلیــه  وســایل  پرازدحــام،  و  پرتــردد 
بیمارســتان ها. در شــهرهای زرد و آبــی )فعــال همــه 
کن )به خصوص فضاهای  (، در سایر اما شهرهای کشور

( الزامی به استفاده از ماسک وجود ندارد. باز
کســن یــادآور  کید بــر تزریق یک نوبت وا 4- توصیــه ا
ســال 1401 در کلیه گروه های ســنی باالتر از 12 ســال که 
کسن شان گذشته است.  6 ماه از آخرین نوبت تزریق وا
کسن های آنفلوآنزای هر ساله و اینکه تا اواسط  مانند وا
تابستان جاری هم تزریق شــود. در این صورت سطح 
ایمنی جامعه در آستانه سال تحصیلی، سفر  اربعین و 

آغاز فصل پاییز به سطح خوبی می رسد.«

رئیس جمهوری دستور پیگیری معوقات کادر درمان  را به وزیر بهداشت داد

رئیسی:  روند نزولی بیماری کرونا 
موجب عادی انگاری نشود

»ســیدرضا فاطمی امیــن« در نشســت خبــری بــه 
مناســبت فرا رســیدن دهه »تولید و تجــارت« اظهار 
داشــت: »بخش صنعت، معدن و تجارت 25درصد 
تولیــد ناخالــص داخلی کشــور را تشــکیل می دهد و 

این بخش با تنوع بسیاری مواجه است.«
او بیان داشــت: »تنوع و گســتردگی ایــن بخش ها 
گر نتوانیــم یــک الگــوی کالن و راهکار  ســبب شــده ا
یکپارچــه و منســجم اتخــاذ کنیــم، بــا چالش هــای 

زیادی مواجه  شویم.«
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: »بــا توجه به 
، عمــده  کشــور پلتفرم هــای خودرویــی موجــود در 
واردات خودرو مربوط به محصــوالت کمتر از 10هزار 
دالر خواهــد بــود تــا هــم ســبد محصــوالت مــا کامل 
شــود و هــم قابلیــت داخلی ســازی تدریجی داشــته 

باشند.«
ســیدرضا فاطمی امین افــزود: »آیین نامه واردات 
خودرو 10 بندی اســت که در دولت مطرح شده و بر 
ســر یکی از بندهای آن بحث و بررسی وجود داشت 

که در حال رفع و رجوع است.«
او پیش بینی کرد: »از زمان ابالغ آیین نامه خودرو، 

واردات نخستین دسته از خودروها دستکم دو ماه 
به طــول بینجامد.« وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
ادامــه داد: »واردات خــودرو بــا دو دلیــل پرکــردن 
شــکاف عرضه و تقاضا و همچنین کامل کردن ســبد 

محصوالت داخلی در دستور کار است.«
 فاطمی امیــن بیان داشــت: »ســال گذشــته کمتر 
از 900هزار دســتگاه خودرو در کشــور تولید شــد، اما 
تقاضا بین 1.5 تا 1.6میلیون دستگاه بود. همچنین 
عدم انجــام واردات از ســال 97 و وجــود چندیــن 
میلیــون خــودرو فرســوده در کشــور یــک تقاضــای 
انباشــته را بــرای آن ایجاد کرده اســت که بــه تفاوت 
و  کارخانــه ای  تــا 100 درصــدی قیمــت  قیمــت 40 

بازاری در برخی از خودروها انجامیده است.«

او گفت: »امسال برای تولید بیش از یک میلیون و 
600هزار دســتگاه خودروی سواری، وانت، تجاری و 
سنگین برنامه از خودروسازان گرفته شده است که 

بخشی از تقاضا را تامین خواهد کرد.«
وزیر صنعــت، معدن و تجارت یادآور شــد: »ســبد 
محصــوالت موجود در کشــور ناقص اســت. با توجه 
بــه اینکه ســه پلتفــرم خوب مربــوط بــه خودروهای 
کــه اتفاقــا  کشــور داریــم  شــاهین، تــارا و ال 90 در 
همین محصــوالت قیمت های باالیی دارنــد و دیگر 
پلتفرم هــا قابــل توســعه نیســتند، بنابرایــن در نظــر 
داریم محصوالت اقتصادی به طــور مثال زیر 10هزار 
دالر که با قدرت خرید مردم تناســب داشته باشند، 

وارد کنیم.«
او ادامــه داد: »اینکه ایــن خودروها از کدام کشــور 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  کار  شــود،  وارد 
نیســت، اما باید چنــد قید همچــون خدمات پس از 
فروش، انتقال فنــاوری و کیفیت و اســتاندارد الزم را 

داشته باشد.«
فاطمی امیــن تصریــح کــرد: »واردات خودروهــای 

دست دوم و کارکرده ممنوع است.«

عمده خودروهای وارداتی در محدوده کمتر از 10هزار دالر خواهد بود

  ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم
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وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
بسته شدن راه های اخذ 
 سود مازاد از وام گیرندگان 

تا یک ماه دیگر
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه 
برخــی بانک هــا، مفــر و گریزگاه هایــی بــرای اخــذ 
ســود مــازاد بــر مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار از 
و  شناســایی  از  یافته انــد،  تســهیالت گیرندگان 
بسته شــدن این روزنه ها تا یک ماه آینده توســط 
ایــن شــورا خبــر داد. احســان خانــدوزی کــه در 
نشســت هم اندیشی مدیران ســتاد و صف بانک 
صادرات سخن می گفت، اظهار کرد: »در ماه های 
گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور 
کیــد و دارای اولویت را برای شــبکه بانکی  مــورد تا
مطــرح کــرد کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا حرکت به 
سمت الکترونیکی شــدن قراردادهای بانکی بود 
که هم از طرف دولت مطرح و هم توســط مجلس 
شورای اســالمی به عنوان یکی از الزامات تصویب 
شــد.« وی گفــت: »ایــن امــر بســیار بــه تســهیل، 
شفافیت و کوتاه کردن زمان قراردادها و همچنین 
کمــک  تســهیالت گیرندگان  حقــوق  احقــاق 
کید دولت  می کند.«خاندوزی محور دیگر مورد تا
و وزارت اقتصــاد را شــفافیت صورت هــای مالــی 
بانــک و شــرکت های زیرمجموعــه آنها بــه عنوان 
گامی دیگــر خواند که کمــک می کنــد در عملکرد 
مدیریتی بانک ها بتوان شاهد افزایش بهره وری و 
کارآیی و باال بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و 

سپرده گذاران بود.
وی تصریح کــرد: »اتفاقی که در مورد شــفافیت 
صورت هــای مالــی بانک هــا رخ داده و تــداوم نیــز 
پیــدا خواهد کرد، یکــی از آن حلقه هــای زنجیری 
است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد 
شــرکت های زیرمجموعــه بانک هــا و اصــوال تمام 
شرکت های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای 

بر دوران پنهان کردن این ضعف ها باشد.«

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:
طراحی نیروگاه 360 مگاواتی 

تمام ایرانی
رئیس سازمان انرژی اتمی 
با بیان اینکه تولید 70 هزار 
متر مکعب آب از طریق آب 
ســازمان  بــه  شــیرین کن 
ابــالغ شــده  انــرژی اتمــی 
گفــت: »انشــاءاهلل  اســت، 
حتی زودتر از زمانبندی دو ساله در نظر گرفته 
شــده، بتوانیم این طــرح را اجرایی کنیــم و به 
ثمر برسانیم.«اسالمی عنوان کرد: »همچنین 
کرده ایــم،  آغــاز  را  متفاوتــی  کار  امســال 
مگاواتــی   360 نیــروگاه  یــک  به طوری کــه 
تمام ایرانــی را طراحی می کنیم که مقرر شــده 
بــود بــرای ســاخت آن بــا کشــورهای خارجــی 
همکاری شــود و امروز این هــدف را به صورت 
قاطعانه تغییر داده ایم و با استفاده از ظرفیت 
را  تمام ایرانــی  نیــروگاه  ســاخت  ملــی، 
هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم کشور را در زمره 
صاحبان ایــن صنعت قــرار دهیــم. در همین 
چارچوب از تمام سازندگان، صاحبان صنایع 
دانش بنیــان  داخلــی  شــرکت های  و  بــزرگ 
دعوت می کنم تــا به این پروژه ملحق شــوند و 
کمک کنند تا برگ زرینی را به نام ملت ایران در 

تاریخ ثبت کنیم.«

مشاور رئیس جمهوری:
  اولین بانک آفشور با سرمایه ۵0 

میلیون دالری راه اندازی شد
دبیر شــورای عالی مناطق 
آزاد گفت: »کفایت سرمایه 
برای تاسیس اولین بانک 
آفشور در کیش 50 میلیون 
دالر بوده، اما از آنجایی که 
سهامداران بزرگی وارد این 
کــه  داده انــد  تقاضــا  شــده اند،  کنسرســیوم 
ســرمایه اولیــه را بــه 200 میلیــون دالر افزایش 
دهند.«ســعید محمــد بــا اشــاره بــه موافقت 
صریح بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشــور 
در منطقه آزاد کیش اظهار داشــت: »با بانک 
مرکزی در حال مکاتبه هستیم و بانک مرکزی 
هم در نامــه ای موافقت خــود را اعــالم کرده و 
قــرار بــر ایــن اســت کــه ســهامداران صاحــب 
صالحیت را بــه بانک مرکــزی معرفــی کنیم.« 
وی افــزود: »مکاتباتی بــا بانک مرکــزی انجام 
از  کنسرســیومی  و  مجموعــه  یــک  و  شــده 
ســهامداران برای بانک آفشور کیش تشکیل 
داده ایــم،  امــا به دالیلــی از جملــه موضوعات 
تحریمی، اعضای این کنسرســیوم رســانه ای 

نخواهد شد.«

 هشتگ  روز

»یکی از جذاب ترین اتفاقات اقتصادی زمانی اســت که یک ایده مدرن را در ایــران اجرا می کنند.« یا »ایجاد 
رمز ارز ریال توسط بانک مرکزی در حالی که هنوز برای صرافی های ارز دیجیتال قانونی وضع نشده هم جالبه. 
در حالی که صرافی ها خیلی دل خوشــی از مجلــس و بانک مرکزی نــدارن، االن باید توی ایــن دو راهی یکی رو 
انتخاب کنن؛ یا باید بازی رو قبول کنن و برن زیر سایه بانک مرکزی یا اینکه کال توجهی به رمز ریال نکنن و ازش 
کی و عصبانی بشن  استفاده نکنن، البته شاید این استفاده نکردن باعث بشه بانک مرکزی و رفقاشون یکم شا
و قانون های سختگیرانه تری وضع کنن.«یا »هر وقت یکی می گفت رمز ارز ملی می گفتم ما االن هم ارز رمز ملی 
داریم. اســمش ریاله. دولت خودش فــارم می کنه، خودش کنترلش می کنه و خودش می فروشــه. مثل اینکه 
آقایون تو بانک مرکزی فهمیدن وقتی قراره خودشون ارز رمز ملی رو کامل کنترل کنند، میشه همین ریال فعلی 
دیگه. فقط اســم گنده ارز رمز داره.«یا »رمز ریال، پول دیجیتالی از شــهریور راه اندازی می شــود. رمز ریال به آن 
( نیست و ریال های اسکناس جای خود را به رمز ریال می دهند! چه کاریه؟ وقتی میشه  مفهوم جهانی )رمز ارز

به جای اسکناس از کارت  اعتباری استفاده کرد.«
یا »دعوت اجالس بریکس از ایران یعنی آخرین میخ بر تابوت پوســیده دالر و پایانی بر جادوی پولی 
و مالی آن در جهان.«یا »خبر مهم اینکه رئیس جمهوری ایران در اجالسی که نیمی از جمعیت جهان 
و بخــش عظیمی از منابــع اقتصــادی دنیــا رو در اختیار داره، دعوت شــد و ســخنرانی کــرد. این یعنی 
ورود به ُبعــد دیگه از قدرت توســط ایران.«یــا »می دونید چــرا #بریکس_پالس اجالس مهمی اســت و 
حضور ایران حائز اهمیت؟ احتماال قراره که 5 کشور عضو بریکس )چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای 
جنوبی( دالر و یــورو رو کنار گذاشــته و  ارز مخصوص خودشــون رو ایجاد کنند. این یعنــی پایان آقایی 
غرب بر اقتصــاد دنیا.«یا »چگونــه #هند در  هــزاره جدید به شــگفت       انگیزترین اقتصــاد جهان تبدیل 
شــد؟ موفقیت باالی اقتصادی هند در ســالیان اخیر تا حد زیادی در گرو توســعه تجارت خارجی این 
کشور اســت. موضوعی که خروجی سند سیاســت تجاری هند اســت! آیا #ایران از قدرت های نوظهور 
اقتصادی جهان، درس آموزی خواهد کرد؟«یا »دعوت از #رئیسی به نشست #بریکس_پالس، اتفاقی 
راهبــردی اســت کــه ارزش اقتصــادی و تجــاری بســیار باالیــی دارد. جمهوری اســالمی، معطــل بازی 
#برجــام نمانده و با ابزارهــای خود، نقش کلیدی ایــران را در آینده جهان به صــورت موثر تعریف کرده 

است. دست آمریکا و پادوهایش خالی می شود.«

#رمز ریال تایمز
»نخســت وزیر رو در رو بــا تهدیــد جدید تــوری« عنوان 
گــزارش اصلی روزنامه تایمز اســت  کــه در آن گفته بوریس 
جانسون، نخســت وزیر و رهبر حزب محافظه کار بریتانیا 
با تهدیدهای تــازه ای مواجه اســت و نمایندگان معترض 
حزب محافظــه کار در تالشــند او را از مقامش برکنار کنند. 
این روزنامه هم تصویر اصلی خــود را به اجتماعات برای 

لغو قانون سقط جنین در آمریکا اختصاص داده است. 

گاردین
تعــدادی از روزنامه هــای بریتانیایــی در روز شــنبه، 25 
ژوئــن، بر ایــن موضــوع متمرکــز بودند کــه نماینــدگان توری 
کم بریتانیا( مجلس از بوریس  )حزب محافظه کار و حزب حا
جانسون، نخست وزیر، خواسته اند که استعفا کند. گاردین 
با تیتر »بــزرگان توری بعد از شکســت تاریخی به جانســون 
گــزارش می دهــد: »محافظــه کاران  می گوینــد: فقــط بــرو« 
ارشــد از بوریس جانســون می خواهند که استعفا کند، این 
درخواســت بعد از شکســت تاریخــی حزب محافظــه کار در 

»انتخابات ویژه« مطرح شده است.« 

نیویورک تایمز
»یک حکم 6 بر 3 به حق 50 ساله سقط جنین پایان 
داد« عنــوان گــزارش نیویورک تایمــز اســت کــه گفتــه: 
 Roe( »دیوان عالی آمریکا جمعه قانــون »رو وی وید«
v. Wade( را لغــو کــرد؛ حــذف حــق مطابــق بــا قانــون 

اساســی درباره ســقط جنیــن پــس از تقریبا 50 ســال؛ 
تصمیمی که باعث تغییر زندگــی آمریکایی ها خواهد 
شــد، سیاســت کشــور را در این زمینه دگرگــون می کند 
و باعث  ایجــاد تقریبا همه ممنوعیت هــا در مورد این 

رویه در حدود نیمی از ایاالت می شود.« 

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

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#بریکس_پالس

وزیر امــور خارجه کشــورمان بــا بیان 
اینکه گفت وگوهای مفصــل و عمیق و 
دقیقی در خصوص مطالبــات ایران با 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتی اتحادیــه اروپا داشــتیم، اظهار 
کــرد: »آمادگــی داریم در روزهــای آینده 
کــرات رفــع تحریم هــا در ویــن را از  مذا
سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران 

برای دولت مهم است.«
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
خارجه کشورمان دیروز با جوزف بورل، 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتــی اتحادیــه اروپا در محــل وزارت 

امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
ایــن نشســت خبــری،  ابتــدای  در 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان ضمــن خوشــامدگویی بــه 
جوزف بــورل، نماینده عالی سیاســت 
خارجی اتحادیــه اروپا گفت: »مــا امروز 
مثبتــی  امــا  طوالنــی  گفت وگوهــای 
جامــع  همکاری هــای  درخصــوص 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا 

داشتیم.«
امیرعبداللهیــان گفــت: »جمهوری 
اســالمی ایران به دنبــال روابط متوازن 
در سیاســت خارجــی با جهان اســت. 
قــاره اروپــا بــرای مــا از جایــگاه مهمــی 
گســترش  و  حفــظ  اســت.  برخــوردار 
روابــط بــا قــاره اروپــا بــه شــمول تمــام 
کشورهای این قاره چه کشورهای عضو 
اتحادیــه اروپا و چــه کشــورهای خارج 
از اتحادیــه اروپــا از جملــه اولویت های 
مــا در پیگیری مناســبات بــا ایــن قاره 

است.«
جملــه  »از  افــزود:  خارجــه  وزیــر 
موضوعاتــی کــه مــورد بحــث و تبــادل 
کرات  نظر قــرار دادیم بحث تــداوم مذا
جمهوری اســالمی ایــران و طرف های 
دیگــر بــرای لغــو تحریم هاســت. آقــای 
بــورل چنــدی پیــش از مــن در تماس  
تلفنی خواستند که چگونه می توانیم 
پــس از بن بســت و توقفــی کــه بعــد از 
صــدور قطعنامــه آژانــس بین المللــی 
انرژی اتمی حاصل شــده، کار را دنبال 

کنیم و از این بن بست خارج شویم.«
امیرعبداللهیان گفت: »من به ایشان 
گفتم جمهوری اسالمی ایران همیشه 
کره عزتمند و  از مسیر دیپلماسی و مذا
البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند 
و از شما دعوت می کنم سفری به تهران 

داشــته باشــید تا از نزدیک همــه ابعاد 
مساله را یک بار دیگر با حضور تیم های 
کراتی ما و شــما به عنوان  مشــترک مذا
اروپــا  اتحادیــه  در  هماهنگ کننــده 

دنبال کنیم.«
وی بیان کــرد: »در پــی این گفت وگو 
ما امروز میزبان آقای بــورل و مورا و تیم 
دســتیاران ایشــان در تهران هســتیم. 
گفت وگوهای مفصل، عمیق و دقیقی 
جمهــوری  مطالبــات  درخصــوص 
اســالمی ایران داشــتیم. به آقای بورل 
کــه  کردیــم مــا آمادگــی داریــم  کیــد  تا
کــرات را از ســر  در روزهــای آینــده مذا

بگیریم.«
وزیــر امــور خارجــه بیــان کــرد: »ثانیا 
آنچه که برای جمهوری اســالمی ایران 
مهم است نفع کامل اقتصادی ایران از 
توافقی اســت که در سال 2015 حاصل 
شــده اســت و هر موضوعی کــه نتواند 
نفــع کامــل اقتصادی مــا را تحــت تاثیر 
قرار دهد از نظر دولت آیت اهلل رئیســی 
و جمهوری اســالمی ایــران قابل قبول 

نخواهد بود.«
امیرعبداللهیــان گفــت: »مــا ســعی 
می کنیــم مشــکالت و نقــاط افتراقــی 
را کــه در مســیر گفت وگوهایــی کــه بــه 
زودی از ســر گرفته خواهد شد، وجود 
دارد، برطــرف کنیم. امیدوار هســتیم 
طــرف آمریکایــی ایــن بــار واقع بینانــه 
کــرات و در  و منصفانــه در مســیر مذا
مســیر رســیدن به نقطه پایانی توافق 
اقدامــات مســئوالنه و متعهدانــه ای 

انجام دهد.«
کــرد:  تصریــح  خارجــه  امــور  وزیــر 
»همچنیــن آقــای بــورل را در جریــان 
آخریــن گفت وگوهــای خــودم بــا آقای 
کــه روز  الوروف، وزیــر خارجــه روســیه 
پنجشــنبه گذشــته انجــام شــد، قــرار 

دادم. در موضــوع حــوزه افغانســتان 
گیــر بــا  بــر ضــرورت تشــکیل دولــت فرا

کید کردیم.« مشارکت همه اقوام تا
»همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
درخصوص یمن هر دو طــرف از تداوم 
آتش بس در این کشور حمایت کردیم 
و بــر لغــو کامــل محاصــره انســانی و از 
کــرات سیاســی یمنــی -  ســرگیری مذا

کید داریم.« یمنی تا
وزیــر امــور خارجــه گفــت: »موضــوع 
سوریه و فلســطین از دیگر موضوعات 
مورد توجه ماست. ما در مساله سوریه 
معتقد هستیم که باید لغو تحریم های 
یک جانبه اعمال شده علیه سوریه در 
دستور کار قرار گیرد و مردم سوریه باید 
از یک شــرایط زندگــی خوب برخــوردار 
باشند و در فضای امن و آرام و مطمئن 
نســبت بــه آینــده سیاســی خــود هــر 
تصمیمی که در هر مقطعی الزم است 

اتخاذ کنند.«
امیرعبداللهیان افــزود: »ما به رأی 
مردم ســوریه احتــرام می گذاریم و به 
دولــت،  از  خودمــان  حمایت هــای 
مقابلــه  در  ســوریه  ملــت  و  رهبــری 
بــا تروریســم و بــرای حفــظ تمامیــت 
ارضــی ایــن کشــور ادامــه می دهیم. 
موضوع فلســطین از مسائل اساسی 
آن مواجــه  بــا  کــه همچنــان  اســت 

هستیم.«
اقدامــات  »مــا  کــرد:  بیــان  وی 
تحریک کننــده رژیــم جعلــی اســراییل 
را برنمی تابیــم و جمهــوری اســالمی 
ایــران در مقابــل اقدامــات تهدیدآمیز 
رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات 
تخریب کننده این رژیــم در بحث های 
هســته ای  فعالیت هــای  بــا  مرتبــط 
صلح آمیــز جمهــوری اســالمی ایــران 

دست بسته نخواهد ماند.«

کــرات ویــن از ســر گرفته  بــورل: مذا
خواهد شد

در ادامه این نشست خبری، جوزف 
بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و 
امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: »برای 
مــا مهم بود که بــه ایران بیاییــم و هنوز 
ســفر مــا تمــام نشــده اســت و جلســه 
دیگری خواهیم داشــت. هدف اصلی 
سفر من شکستن بن بست برجام و کم 

کردن تنش هاست.«
وی ادامه داد: »برای من مهم اســت 
که بن بســت برجام را از بین ببریم و قرار 
کــرات برجــام را در روزهــای  اســت مذا

آینده و به سرعت آغاز کنیم.«
کــرد: »مــا بــه عنــوان  کیــد  بــورل تا
هماهنگ کننده برجام ، در ماه مارس 
پیشنهادهایی مطرح کردیم و یکسری 
متــن و ســواالتی بود که قــرار بــود ایران 
و آمریــکا آن را پاســخ بدهنــد و قرار شــد 
کرات متوقف بشود تا این سواالت  مذا
پاســخ داده شــود، اما قرار نبود سه ماه 
کرات از  متوقف بشود، اما امروز باید مذا
سر گرفته شود و این تصمیمی است که 
باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.« 
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور 
امنیتــی اتحادیــه اروپــا اظهار داشــت: 
کــرات ویــن آغاز  »بعــد از ســفر من، مذا
می شود و تیم من در آنجا خواهد بود. 
رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان 
مهم اســت، چرا کــه مــا از ماه فوریــه در 
دنیای دیگری زندگی می کنیم و جنگی 
گر  بیــن روســیه و اوکراین آغــاز شــده و ا
در چنین فضایی توافــق تاریخی ما به 

نتیجه برسد، بسیار مهم است.«
کید بر اینکه جلســه مــا امروز  وی با تا
کرات وین از ســر  مهم بــود، چرا کــه مذا
گرفته خواهد شد، اظهار داشت: »دنیا 
دنبال ثبات و امنیت است و امیدواریم 
با این توافــق، امنیت اقتصــادی ایران 
تامین و دغدغه عدم اشاعه هسته ای 

هم برای جهان رفع شود.«
کید کرد: »خوشحال خواهم  بورل تا
شــد کــه دوبــاره بــه تهــران برگــردم و در 
مــورد روابــط ایــران و اتحادیــه اروپــا به 
بحــث و گفت وگــو بنشــینیم، چــرا کــه 
ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما 
می توانند همدیگــر را کامل کننــد، لذا 
برجــام می تواند این ریــل را کامل کند. 
ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت 

می کنیم.«

کرات وین از سر گرفته می شود گفت و گوی امیرعبداللهیان و بورل جواب داد؛ مذا

خروج از بن بست
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 مهران احمدی:

 َکلک سینما در دوسال آینده 
کنده است

مهــران احمــدی یکــی از بازیگــران فیلــم 
ســینمایی »روز ششــم« گفــت: ایــن روزهــا 
اوضاع ســینما مانند ســایر بخــش ها خوب 
نیست و به نظر می رســد، با این وضعیت در 
دوســال آینده کلک ســینما کنده است و ما 

باید به دنبال کار دیگری برویم.
 بــه گــزارش ایســنا، طبــق گــزارش رســیده؛ 
کــران مردمــی فیلــم ســینمایی »روز  اولیــن ا
ششــم« با حضــور حجــت قاســم زاده اصل 
کارگردان و بازیگران فیلم جمعه سوم تیرماه 
در پردیس ســینمایی کورش در دو ســانس  

برگزار شد.
  مهــران احمــدی یکــی از بازیگــران فیلم با 
گران گفت: این روزها  تشکر از حضور تماشا
اوضاع ســینما مانند ســایر بخــش ها خوب 
نیســت و به نظر می رســد با این وضعیت در 
دوســال آینده کلک ســینما کنده است و ما 

باید به دنبال کار دیگری برویم.
آشــپز خوبــی  وی ادامــه داد: مــن اتفاقــا 
هســتم و شــاید بتوانــم در آینــده بــه جــای 
فعالیت در ســینما آشــپزی کنم اما همچنان 
کــه اوضــاع ســینما بهتــر از ایــن  امیــدوارم 
گران از دیــدن فیلــم لــذت  بشــود و تماشــا

ببرند.
 احمــدی با اشــاره بــه آشــنایی و دوســتی 
چندیــن ســاله خــود بــا حجــت قاســم زاده 
اصل گفت: من چند فیلم مختلف با ایشان 
کار کــردم و فیلــم »روز ششــم« بــه اصطالح 
اولین فیلم بلند ســینمایی ایشان است اما 

او سابقه خوبی در کارگردانی دارد.
 وی ادامــه داد: همه ما وقتــی در فیلم اول 
یــک کارگــردان حضور پیــدا می کنیــم تالش 
مــی کنیم تا یــک اثر درجــه یک خلــق کنیم و 
از خیلــی مســائل عبــور مــی کنیــم تا یــک اثر 
خوب ســاخته شــود و در فیلم »روز ششم« 
نیز ایــن اتفــاق رخ داد و ما شــاهد یک فیلم 

خوب هستیم.
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 بورس هفته را 
با ریزش آغاز کرد

بازار سرمایه این هفته را هم 
مانند هفته های گذشته با 

سقوط آغاز کرد و شاخص کل 
بیش از ۱۳هزار واحد کاهش 

یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس دیروز با ۱۳هزار 
و ۵۹ واحد کاهش تا رقم 

یک میلیون و ۵۲۰هزار واحد 
سقوط کرد. این در حالی 

است که شاخص کل با معیار 
هم وزن ۳۶۶ واحد افزایش 

یافت و به رقم ۴۲۲هزار و 
۶۵۹ واحد رسید. در این بازار 

۴۳۹هزار معامله به ارزش 
۴۰هزار و ۱۰۳میلیارد ریال 

انجام شد.
ملی صنایع مس ایران، فوالد 

مبارکه اصفهان، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه 

و سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۸۶ 
واحد کاهش در رقم ۲۰هزار 
و ۵۸۴ واحد ایستاد. در این 

بازار ۲۴۷هزار معامله به ارزش 
۴۰هزار و ۳۸۱میلیارد ریال 

انجام شد.
آهن و فوالد غدیر ایرانیان، 

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان و سنگ آهن 

گوهرزمین نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایسنا- اولین دوره مسابقات مچ اندازی کارگران غرب کشور به نام یادواره 
شهدای آتش نشان به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات 120 ورزشکار از استان های همدان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، 

البرز و لرستان حضور داشتند.

و  رودبــار  مرکــز شهرســتان  کیلومتــری  »بره ســر« در فاصلــه 55  ایســنا- 
40کیلومتری شــهر رســتم آباد واقع شده اســت. بره ســر مرکز بخش خــورگام در 
ارتفاع 1250متری از ســطح دریاهای آزاد قرار گرفته اســت که از شمال به بافت 
قدیم بره سر، از جنوب به جنگل ها، مرتع ها و استخر زیبای ویستان و از طرفی 
نزدیکی به منطقه داماش، از شــرق به روســتاهای تیه و دوســالده و از غرب به 

روستای چهار محل محدود می شود. 

ایرنــا- نوزدهمیــن ســال پیــاده روی کاروان زیارتــی امــام رضــا)ع( با نام 
بهشت تا بهشت از شــهر مقدس قم تا مشهد الرضا )ع( آغاز شده است. 
در ایــن کاروان 150 زائر حضور داشــته و طی 20 روز مســیر قم به مشــهد را 

پیاده طی می کنند.

ایرنــا- پیکــر شــهید ســرگرد »محمــد یاســمی« صبــح دیــروز بــا حضور 
خانــواده و همرزمــان آن شــهید در ســتاد پیشــگیری نیــروی انتظامــی 
تشییع شد. شهید »محمد یاسمی« مامور کالنتری 108 نواب پنجشنبه 

گذشته هنگام انجام ماموریت به شهادت رسید.

رئیس جمهوری با قدردانی از تالش و ازجان گذشتگی 
کادر درمــان،  پزشــکان، پرســتاران و ســایر اعضــای 
وضعیــت امــروز کرونــا در کشــور را کــه آمــار بیمــاران و 
فوتی ها به شدت کاهش یافته، مرهون تالش های آنان 
کید کرد: »روند نزولی بیماری نباید منجر به  دانست و تا

عادی انگاری شود.«
»ســیدابراهیم رئیســی« روز شــنبه در نشست ستاد 
ملــی مقابله بــا کرونــا به کاهــش آمــار ابتــال و فوتی های 
ناشــی از شــیوع ویروس کوویــد-19 اشــاره و از تالش ها 
و زحمــات کادر درمان در طول دو ســال اخیر قدردانی 
کرد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را امیدآفرین 

خواند.
گر امــروز شــاهد وضعیت  رئیس جمهــوری گفــت: »ا
متفاوتی به لحاظ شــیوع کرونا در کشورمان نسبت به 
برخی کشورهای دیگر جهان هســتیم و در دل مردم از 
کز آموزشــی امید به  بابت بازگشــایی کســب وکارها و مرا
وجود آمــده، این از لطــف خداوند و ثمره ایثــار و تالش 

بی وقفه پزشکان، پرستاران و کادر درمان است.«
رئیســی تســریع در پرداخــت حقــوق و مطالبــات 
بیمارســتان ها و کادر درمان را جلوه عملــی قدردانی از 
پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر 
بهداشت خواست که این موضوع را با جدیت پیگیری 

کند.
رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش با 
اشاره به سیر نزولی کاهش ابتال و خسارات جانی ناشی 
کید کرد: »اینکه میزان ابتال به بیماری کاهش  از کرونا تا
یافتــه و در برخــی روزهــا به لطف خــدا حتی یــک مورد 
فوتی هم نداشــتیم، نباید سبب عادی انگاری نسبت 

به رعایت اصول بهداشتی شود.«
رئیســی بر همین اســاس از آحــاد مردم خواســت که 
کن عمومــی پرتردد  کــز درمانی و بهداشــتی و اما در مرا
و پــر ازدحام و همچنین وســایل نقلیه، مانندگذشــته 
دســتورالعمل های بهداشــتی را به طــور کامــل رعایت 

کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
او همچنیــن تــداوم اطالع رســانی و آمــوزش دربــاره 
بیماری کرونا و هشدارهای الزم برای پیشگیری از آن را 

امری ضروری دانســت و گفت: »آموزش عمومی درباره 
یــک بیماری مســری مثل کرونــا، مســأله ای مقطعی و 

محدود به زمان و مکان خاصی نیست.«
رئیس جمهــوری گفت: »بحمــداهلل امروز شــرایط در 
مقایسه با گذشته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و 
مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت 
همواره به مســأله آموزش و هشــدار به موقع نسبت به 
شیوع بیماری اهتمام داشته باشند تا زمینه اوج گیری 

مجدد بیماری به وجود نیاید.«
مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا 

اعالم شد
همچنیــن دکتــر عبــاس شــیراوژن دربــاره مصوبــات 
جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا در صفحه توییتر 

خود نوشت:
»نکات مهم و مصوبات جلسه امروز ستاد ملی کرونا 

:1401/4/4
1- تقدیــر ویــژه و تشــکر صمیمانــه از پزشــکان و 
پرستاران عزیز کشورمان؛ ما مدیون زحمات پرستاران 

و پزشکان هستیم.
2- یک جلوه مهم این قدردانی، پرداخت مطالبات 
و معوقات پرســتاران، پزشــکان و بیمارستان هاســت. 
وزارت بهداشــت، دفتــر ریاســت جمهوری و ســازمان 

برنامه وبودجه پیگیری کنند.
3- توصیــه موکــد بــه اســتفاده از ماســک و رعایــت 
کــن مســقف شــلوغ،  فاصله گــذاری اجتماعــی در اما
و  عمومــی  نقلیــه  وســایل  پرازدحــام،  و  پرتــردد 
بیمارســتان ها. در شــهرهای زرد و آبــی )فعــال همــه 
کن )به خصوص فضاهای  (، در سایر اما شهرهای کشور

( الزامی به استفاده از ماسک وجود ندارد. باز
کســن یــادآور  کید بــر تزریق یک نوبت وا 4- توصیــه ا
ســال 1401 در کلیه گروه های ســنی باالتر از 12 ســال که 
کسن شان گذشته است.  6 ماه از آخرین نوبت تزریق وا
کسن های آنفلوآنزای هر ساله و اینکه تا اواسط  مانند وا
تابستان جاری هم تزریق شــود. در این صورت سطح 
ایمنی جامعه در آستانه سال تحصیلی، سفر  اربعین و 

آغاز فصل پاییز به سطح خوبی می رسد.«

رئیس جمهوری دستور پیگیری معوقات کادر درمان  را به وزیر بهداشت داد

رئیسی:  روند نزولی بیماری کرونا 
موجب عادی انگاری نشود

»ســیدرضا فاطمی امیــن« در نشســت خبــری بــه 
مناســبت فرا رســیدن دهه »تولید و تجــارت« اظهار 
داشــت: »بخش صنعت، معدن و تجارت 25درصد 
تولیــد ناخالــص داخلی کشــور را تشــکیل می دهد و 

این بخش با تنوع بسیاری مواجه است.«
او بیان داشــت: »تنوع و گســتردگی ایــن بخش ها 
گر نتوانیــم یــک الگــوی کالن و راهکار  ســبب شــده ا
یکپارچــه و منســجم اتخــاذ کنیــم، بــا چالش هــای 

زیادی مواجه  شویم.«
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: »بــا توجه به 
، عمــده  کشــور پلتفرم هــای خودرویــی موجــود در 
واردات خودرو مربوط به محصــوالت کمتر از 10هزار 
دالر خواهــد بــود تــا هــم ســبد محصــوالت مــا کامل 
شــود و هــم قابلیــت داخلی ســازی تدریجی داشــته 

باشند.«
ســیدرضا فاطمی امین افــزود: »آیین نامه واردات 
خودرو 10 بندی اســت که در دولت مطرح شده و بر 
ســر یکی از بندهای آن بحث و بررسی وجود داشت 

که در حال رفع و رجوع است.«
او پیش بینی کرد: »از زمان ابالغ آیین نامه خودرو، 

واردات نخستین دسته از خودروها دستکم دو ماه 
به طــول بینجامد.« وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
ادامــه داد: »واردات خــودرو بــا دو دلیــل پرکــردن 
شــکاف عرضه و تقاضا و همچنین کامل کردن ســبد 

محصوالت داخلی در دستور کار است.«
 فاطمی امیــن بیان داشــت: »ســال گذشــته کمتر 
از 900هزار دســتگاه خودرو در کشــور تولید شــد، اما 
تقاضا بین 1.5 تا 1.6میلیون دستگاه بود. همچنین 
عدم انجــام واردات از ســال 97 و وجــود چندیــن 
میلیــون خــودرو فرســوده در کشــور یــک تقاضــای 
انباشــته را بــرای آن ایجاد کرده اســت که بــه تفاوت 
و  کارخانــه ای  تــا 100 درصــدی قیمــت  قیمــت 40 

بازاری در برخی از خودروها انجامیده است.«

او گفت: »امسال برای تولید بیش از یک میلیون و 
600هزار دســتگاه خودروی سواری، وانت، تجاری و 
سنگین برنامه از خودروسازان گرفته شده است که 

بخشی از تقاضا را تامین خواهد کرد.«
وزیر صنعــت، معدن و تجارت یادآور شــد: »ســبد 
محصــوالت موجود در کشــور ناقص اســت. با توجه 
بــه اینکه ســه پلتفــرم خوب مربــوط بــه خودروهای 
کــه اتفاقــا  کشــور داریــم  شــاهین، تــارا و ال 90 در 
همین محصــوالت قیمت های باالیی دارنــد و دیگر 
پلتفرم هــا قابــل توســعه نیســتند، بنابرایــن در نظــر 
داریم محصوالت اقتصادی به طــور مثال زیر 10هزار 
دالر که با قدرت خرید مردم تناســب داشته باشند، 

وارد کنیم.«
او ادامــه داد: »اینکه ایــن خودروها از کدام کشــور 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  کار  شــود،  وارد 
نیســت، اما باید چنــد قید همچــون خدمات پس از 
فروش، انتقال فنــاوری و کیفیت و اســتاندارد الزم را 

داشته باشد.«
فاطمی امیــن تصریــح کــرد: »واردات خودروهــای 

دست دوم و کارکرده ممنوع است.«

عمده خودروهای وارداتی در محدوده کمتر از 10هزار دالر خواهد بود

  ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم
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هالل

 پیام تبریک وزیر کشور به دکتر کولیوند
در پی کسب جایزه »هنری داویسون«

 هالل احمر ایران الگوی
 سایر جمعیت های جهانی است

 وزیر کشور در پیامی کسب عالی ترین نشان فدراسیون صلیب سرخ 
جهانی)هنری داویسون( را به رئیس و امدادگران جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت.
احمد وحیــدی در این پیام آورده اســت: »افتخار ایران اســالمی به 
وجود نیروهــای کارآمد، انقالبــی، مردمی و جان برکــف در بزنگاه های 
حساس و تاریخی کشور است که با نیتی الهی و ایمانی سرشار از عشق 
به خدا و انسانیت در حوادث مختلف و بحران های طبیعی و انسانی 
یاری بخــش همنوعان خــود هســتند.« او در ادامــه این پیــام با بیان 
اینکه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که براساس اعالم 
نهادهای بین المللی ازجملــه پنج جمعیت فعال و پیشــرو در عرصه 
امدادگری و نجات بخشی اســت؛ افزوده: » هالل احمر ایران پیشگام 
و الگوی ســایر جمعیت های هالل احمــر در جهان امروزی اســت که 
در شرایط تحریم های ظالمانه جبهه استکبار، با همت واال و اراده ای 
استوار قادر به فتح قله های رفیع افتخار خدمت رسانی به مردم شده 
اســت.« وزیر کشــور در بخش دیگر این پیام ماندگاری و نوعدوســتی 
هالل احمر ایران را، الهام گرفته از دین مبین اســالم برشــمرده و آورده 
اســت: »آموزه دین اســالم بــر یاریگــری و حمایت از مظلومان اســت و 
ک و بهره گیری از  امروز هــم جوانان برومند این ســرزمین بــا ایمانی پــا
چشــمه زالل حق و حقیقت مکتب اسالم و شهیدان ســرافراز انقالب 
اســالمی، پیشــگام صیانــت از حیــات بشــریت در حــوادث مختلــف 
درون وبرون کشــور هســتند.« وحیــدی همچنین با اشــاره بــه نظاره 
حضور فعاالنــه جمعیــت هالل احمــر ایــران در حوادثی نظیــر ریزش 
ســاختمان متروپل، زلزله و ســیالب های اخیر در اســتان خوزستان، 
کرمان و هرمزگان آورده اســت: » بی شــک، هالل احمر در این حوادث 
بــرگ زریــن دیگــری را در کارنامــه پرافتخــار نظــام جمهوری اســالمی 
ایران در مســیر خدمت به مردم ثبت کــرد.« او در ادامه ضمن تبریک  
دریافــت عالی تریــن نشــان فدراســیون صلیب ســرخ جهانــی )هنری 
داویســون( به یکایک فعاالن جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران و رئیس کارآمد و انقالبی این ســازمان )دکتر کولیوند( از خداوند 
متعال عزتمندی افزون تر و توفیق بیشتر برای این جمعیت  ارزشمند 
و تاثیرگــذار در مســیر خدمت به مــردم عزیز ایران اســالمی را مســألت 

داشته است.

سخنگوی دولت:
  هالل احمر

 نماد نوعدوستی ایرانیان است
علــی بهــادری جهرمــی در پیامــی از تالش هــای اخیــر جمعیــت 
هالل احمــر قدردانــی کــرد. علــی بهــادری جهرمــی، ســخنگو و دبیــر 
هیــأت دولــت بــا اشــاره بــه تالش هــای اخیــر جمعیــت هالل احمــر 
گفت: »هالل احمــر نماد نوعدوســتی ایرانیان اســت. اعطــای جایزه 
»هنری داویســون« و پذیرش پیشــنهاد ایران برای تاسیس صندوق 
بین المللــی کمک هــای بشردوســتانه از ســوی کشــورهای جهــان، 
پاسداشت خدمات عام المنفعه ملی و بین المللی هالل احمر به رغم 

تحریم های ظالمانه است.«

رئیس سازمان داوطلبان
»نذر آب« امسال با تمرکز بر طرح های 

اقتصادی کم آب بر و زودبازده اجرا می شود
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با اشــاره بر اهمیت 
تحرک بخشی در زیرساخت های مناطق متاثر از خشکسالی کشور، 
خاطرنشــان کــرد: »طبــق رایزنی هــا و توافقــات صورت گرفتــه بــا اتاق 
بازرگانی، اصناف، معادن و کشاورزی ایران، امسال کارآفرینی و ارتقای 
کید بیشــتری بر طرح هــای اقتصادی  تــاب آوری در ایــن مناطق با تا
کم آب بــر و زودبــازده در اولویت هــای اهداف برنامه ملی »نــذر آب5« 
قــرار می گیرد.« وحید ســلیمی با بیــان اینکه پس از خشکســالی های 
گون، شرایط اشتغال در منطقه  متعدد و طوالنی طی ســال های گونا
متاثــر از خشکســالی در اســتان های جنوبــی و جنوب شــرقی کشــور 
از کشــاورزی، دامپــروری و صیــادی فاصله هــای زیادی گرفته اســت، 
توضیح داد: »نبود اشتغال،  اصلی ترین عامل مهاجرت های گسترده 
از اســتان های مذکــور اســت کــه  نتیجه اش، حاشیه نشــینی، ســطح 
زندگــی روبه پاییــن و روی آوردن به شــغل هایی بــا رهــاورد مالی اندک 
اســت.« او آســیب اجتماعی را از دیگر تبعات آن دانســت و افــزود: »به 
این منظور، سازمان داوطلبان در قالب اجرای برنامه ملی »نذر آب5« 
ک گذاری منابــع ملی و فکری  درصدد اســت تا با هم افزایی و به اشــترا
اتاق بازرگانی، اصناف، معادن و کشــاورزی ایران و به خصوص جامعه 
نیکوکاری ابرار، با ایجاد شــغل هایی  برای نگهداشــت جمعیت فعال 
و جویــای کار در این مناطق و همچنین اجــرای طرح های اقتصادی 
کم آب بــر و زودبــازده، اقدامــات گســترده ای را انجــام دهــد.« رئیــس 
ســازمان داوطلبان جمعیــت هالل احمر گفت: »خوشــبختانه میان 
جمعیت هالل احمر و اتاق بازرگانی، اصناف، معادن و کشاورزی ایران، 
همگرایی، تعامل و هم افزایی  از زمان شیوع کرونا صورت گرفته است و 
امضای تفاهمنامه در سطح ملی،  نشــان از عزم جدی برای کمک به 
مناطق کمتر توسعه یافته است که  تداوم این همکاری می تواند منشأ 

اقدامات مفید و راهگشایی در حوزه محرومیت زدایی باشد.«

فاطمــه عســگری نیا| پایــگاه امدادونجات 
جــاده ای آزادراه تهــران – شــمال کــه اســفند 
سال 98 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت 
به نام »شــهیدمحمود مــرادی غیاث آبادی« 
نامگذاری شــد. حــاال بعــد از گذشــت حدود 
ســه ســال از افتتــاح ایــن پایــگاه، جمعیــت 
هالل احمــر اســتان تهــران بــا دعــوت از پــدر 
و مــادر شــهید مــرادی غیاث آبــادی بــه ایــن 
پایــگاه، ضمن گرامیداشــت یادوخاطــره این 
کــرد.  شــهید امدادگــر، از والدیــن او تجلیــل 
و  پــدر  غیاث آبــادی«  مــرادی  »هدایــت اهلل 
»صدیقــه کریمی« مــادر شــهید غیاث آبادی 
با حضور در این پایگاه، بــه مرور خاطره های 
خــود بــا فرزنــد شهیدشــان پرداختنــد و از 
جمعیــت هالل احمر بــه عنــوان نماد ایثــار و 
ازخودگذشــتگی یاد کردند و اظهار داشــتند: 
»کار جمعیت هالل احمر نوعی جهاد اســت 
و همــه کســانی کــه در ایــن جبهــه خدمــت 

می کنند ادامه دهنده راه شهدا هستند.«

از خودرو که پیاده شــدند، چشــم بــه تابلوی 
پایــگاه دوختنــد. نــام محمــود غیاث آبــادی بر 
ســینه تابلــوی پایــگاه امدادونجــات جــاده ای 
آرام  را  انــگار دل شــان  آزادراه تهــران– شــمال 
کرد. هــر دو همراه بــا جمعــی از هالل احمری ها 
وارد ســاختمان شــدند. راحت وآســوده بودند. 
انــگار وارد خانــه پسرشــان شــده اند. صدیقــه 
کریمی، مادر شــهید به این حس وحال اعتراف 
کــرد: »در هیــچ مکانــی چنیــن حــس راحتــی و 
آشــنایی نداشــتم. اینجا  خانه پســرمان اســت 
و برایــم آشناســت. انــگار حضــور محمــود را در 
گوشــه وکنارش حس می کنم.« چشم به عکس 
محمــودش مــی دوزد انگار بغضی کهنــه در گلو 
داشته باشد. ســفره دل برای حاضران باز کرده 
گر بود، اســتاد اخالق من  و می گوید: »محمود ا

می شد.«

استاد اخالق بود
از فعالیت های داوطلبانه محمود شــهیدش 
می گوید: » سن وسالی نداشت اما همیشه دلش 
می خواســت در مســیر کمــک بــه دیگــران قدم 
بــردارد. عضــو انجمن اســالمی بــود و داوطلبانه 
ضعیــف  درس ومشــق  در  کــه  بچه هایــی  بــه 
بودنــد، درس مــی داد. محافــل دوســتانه اش 
دربــاره اخالق مــداری آنقــدر برای همــه جذاب 
کــه حتــی مدیــر مدرســه اش  و شــنیدنی بــود 
هــم در ایــن دورهمی هــا شــرکت می کــرد و از او 
می آموخــت.« کمــک بــه دیگــران و دســتگیری 

از نیازمنــدان دغدغه همیشــگی محمــود بود. 
مادر شهید این را می گوید و اشک از چشم های 
غمبارش جــاری می شــود. همینطــور که حرف 
را  محمــود  خــودش  عالــم  در  انــگار  می زنــد، 
می بیند: »آنقدر فکــر مردم و نیازمنــدان بود که 
گــر دو مدل  هیچ وقت غذای ســیر نمی خورد و ا
غذا سر سفره می دید به شدت عصبانی می شد 
و می گفت اسراف حرام اســت.« حرف های مادر 
شــهید تمام نشــده که پدرمحمود می گوید: »او 
یک امدادگر داوطلب در جبهه های جنگ بود و 
امروز همه امدادگران و داوطلبان، ادامه دهنده 
راه شــهدایی چون محمود ما هســتند.« شغل 
هالل احمری ها نوعــی جهاد اســت هدایت اهلل 
کــه چشــم بــه  مــرادی غیاث آبــادی در حالــی 
عکس پسر شــهیدش دوخته از شغل کارکنان و 
داوطلبان هالل احمر به عنوان جهاد یاد می کند 
و می گویــد: »یــک روز شــهدای ما بــرای دفــاع از 
کیان کشور و کاهش آالم هموطنان شان در برابر 
حمله دشــمنان در جبهه ها حاضر شــدند و به 
شــهادت رســیدند. حاال داوطلبان و امدادگران 
جمعیت هالل احمــر در هر بحــران و حادثه ای 
برای کاهش آالم مردم شان در جبهه حمایت از 

آنها، حاضر می شوند و این عین جهاد است.«

هالل احمــر در آزمــون امدادگــری جنــگ، 
سربلند بود

چند ســالی هســت کــه جمعیــت هالل احمر 
پایگاه هــای  نامگــذاری  بــا  تهــران  اســتان 
نــام  بــه  خــود  تازه تاســیس  امدادونجــات 
شــهدای امدادگــر می کوشــد هــم نام وخاطــره 
ایــن شــهدا را زنده نگــه دارد هم فرهنــگ ایثار و 
ازخودگذشتگی را در میان امدادگران داوطلب 
خــود رواج دهــد. موضــوع مهمی که شــاخصه 
اصلــی امدادگــران داوطلب را شــامل می شــود. 
»مهدی ولی پور«، رئیس سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر، نیز در این مراســم ضمن 
گرامیداشت یادوخاطره شــهدای 8 سال دفاع 
مقــدس به خصــوص شــهدای امدادگــر گفت: 
»جمعیــت هالل احمر بــا تقدیم صدها شــهید 
امدادگــر توانســت از آزمون مهــم امدادگــری در 
جنگ ســربلند بیــرون آید. شــهدایی کــه ثابت 
کردنــد امدادگــر در هر شــرایطی امدادگر اســت؛ 
یــک روز در زلزلــه، یــک روز در ســیالب و روز 
دیگــر در جبهــه. امدادگــران و داوطلبــان فعلی 
جمعیــت هالل احمــر نیز بــا ازخودگذشــتگی و 
ایثار در راه کمک به همنوعان، ادامه دهنده راه 

شهدای 8 سال جنگ تحمیلی هستند.« 

 ما مدیون شهدا هستیم

جمعیــت  مدیرعامــل  فتحــی«،  »شــاهین 
هالل احمــر اســتان تهــران نیــز بــا بیــان اینکــه 
خانواده هــای  و  شــهدا  مدیــون  همــواره  مــا 
پایگاه هــای  نامگــذاری  هســتیم،  آنهــا 
امدادونجــات بــه نــام شــهدا را یکــی از راه هــای 
زنــده نگه داشــتن یادوخاطره شــهدا برشــمرد و 
اظهار داشــت: »جمعیــت هالل احمــر در طول 
8 ســال دفاع مقــدس با تقدیم شــهدای زیادی 
تحت عنوان شــهدای امدادگــر جلــوه ای از ایثار 
ایــن  در  فعــال  امدادگــران  ازخودگذشــتگی  و 
جمعیت ملی را به تصویر کشــید. شــهدایی که 
در شرایط سخت جنگ با خدمت به رزمندگان 
کید بر  از جــان خــود گذشــتند.« او در ادامه بــا تا
ضرورت ترویج فرهنگ شــهادت و ایثار در میان 
نســل ســوم و چهارم انقالب گفــت: »امدادگران 
جوانــی کــه به صــورت داوطلبانــه وارد جمعیت 
هالل احمــر می شــوند بایــد بــا ایــن فرهنــگ از 

طریــق مــرور زندگینامــه شــهدا آشــنا شــوند و 
نامگذاری پایگاه های امدادونجات فتح بابی در 

این باره است.«

ارایه خدمات چندمنظوره امدادی 
امدادونجــات  معــاون  رضایــی«،  »مرتضــی 
جمعیــت هالل احمــر اســتان تهــران در گفت وگو 
بــا »شــهروند« می گویــد: »پایــگاه امدادونجــات 
جاده ای تهران – شمال در 98/12/25 همزمان 
با افتتاح اتوبان مشــغول خدمات شد. این محور 
کوهســتانی اســت هــم تفریحــی. به خاطــر  هــم 
همین، خدمات چندمنظوره ای را بــه مردم ارایه 
می کننــد.  با فعال شــدن ایــن پایگاه امدادگــران و 
نجاتگــران جمعیــت هالل احمر خدمــات خوبی 
را در ماموریت هــای کوهســتان، جــاده، کمک به 
پیــدا شــدن گمشــده ها و ... ارایــه کرده انــد.« بــه 
گفته او در این پایگاه روزانه پنج امدادگر مشــغول 
امدادرسانی در حوادث و ماموریت های امدادی  

هستند.

خبر3

پدر و مادر شهید امدادگر »محمود مرادی غیاث آبادی« مهمان پایگاه امدادونجات جاده ای تهران – شمال شدند

اینجا خانه پسرمان است

شــهید محمــود مــرادی غیاث آبــادی بیســت وپنجم شــهریور 1۳45، در تهــران 
چشــم به جهان گشــود. پدرش، هدایت اهلل و مادرش،صدیقه نام داشت. تا پایان 
متوســطه در رشــته بــرق درس خواند و دیپلــم گرفت. بعــد از اخذ دیپلم و شــرکت 
در مرحله اول کنکور سراســری به عنــوان امدادگر به مدت یک ماه در بیمارســتان 
امام خمینی )س( آموزش دید و رخت امدادگــر هالل احمر  را تن کرد و راهی جبهه 
شــد. ســی ویکم شــهریور 1۳۶۳، در چنگوله بــر اثر اصابــت گلوله توســط نیروهای 

عراقی شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران   است.
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راضیــه زرگــری | 26 ژوئــن روز جهانــی مبــارزه با 
مواد مخدر نام گرفته اســت. مبارزه با مواد مخدر 
کــه در ظاهــر بســیار ســاده و در  عنوانــی اســت 
عمل بســیار پیچیده اســت. در کشــور ما از اوایل 
دهه 90 کــه پــای مخدرهــای روانگردان باز شــد، 
مفهــوم مبــارزه بــا مــواد مخــدر بســیار پیچیده تر 
از قبــل شــد. حشــیش، شیشــه و گل، ســه مخدر 
روانگردان و توهم زا هســتند که بیشترین مصرف 
را در پایین تریــن گــروه ســنی مصرف کننــدگان در 
ایــران دارنــد. در ایــن میــان در چنــد ســال اخیــر 
ک  گل از شیشــه هــم پیشــی گرفتــه و بعــد از تریــا
بیشــترین مصرف کننده را دارد، بــا این تفاوت که 

مصرف کنندگان گل بیشتر نوجوانان هستند. 
»از اوِل اول که بخواهم برایتان بگویم، پیدایش 
گل، بــه ســال های خیلی خیلــی دور برمی گــردد. 
می گوینــد چوپانی گلــه اش را بــه چرا بــرده بوده و 
می دیده یکســری از گوســفند و بزهــا از بوته های 
خاص که تغذیه می کنند، یکی دو ســاعت شــاد و 
شــنگول هســتند. چوپــان کنجکاو می شــود و آن 
گیــاه را مصــرف می کنــد و می بینــد چقــدر حالش 
خوب و فکرش باز می شود.« امید، توزیع کننده و 
لش برای القای  فروشنده گل اســت. او در استدال
مفیــد بــودن ایــن مخــدر گیاهــی بــه »شــهروند« 
می گویــد: »طــب ســنتی کشــور چیــن بــر مبنــای 
ماری جوانــا می چرخد و در خیلی از کشــورها هم 
مصرف آن آزاد اســت. یعنی دنیا دارد به این فهم 
می رســد که این مــاده فقط برای ِچــت کردن مغز 
و یکی دو ســاعت رو هوا بودن نیست، بلکه فکر را 

باز می کند.«
مخدر ُگل از مشتقات »ماری جوانا« و زیردسته 
»کانابیس هــا« یــا همان گیاه شــاهدانه اســت که 
ســده ها برای مصرف های صنعتی و طبی و برای 
اثــرات روانگــردان یــا برانگیختگی ذهنــی حاصل 
از آن کشــت می شــده اســت. گل به دلیل تشــابه 
عالیم و حالت هایی که برای مصرف کننده ایجاد 
می کند، بــه عنوان یک ماده توهم زا نیز شــناخته 
می شــود که تقریبــا اوایل دهــه 90 بــرای اولین بار 
وارد ایران شد و رفته رفته در کشور تولید هم شد. 
این مخــدر توهــم زا را خیلی ها به غلــط اعتیادآور 
نمی داننــد. دسترســی آســان و ارزان بــودن، گل 
را امــروز بــه بحــران مــواد مخــدر در ایــران تبدیل 
کرده است؛ از طبقات متوســط جامعه تا جوانان 
تحصیلکرده و نوجوانــان؛ مصرف کننده های گل 
آنقــدر آشــکار و عیان هســتند کــه با گشــتی کوتاه 
گعده هــای نوجوانانــی  در پارک هــای پایتخــت، 
را می بینیــد کــه یــک ســیگار را دســت بــه دســت 
می کننــد، در حالــی کــه بویــی متفــاوت از ســیگار 

همه اطراف را برداشته است.
 

اصطالحــش بیــن گل بازهــا این اســت تیکت 
باز شده

»گلی که االن در کشــور ما هست درصد »تی اچ 
ســی« آن خیلی باالســت؛ گل هایی کــه در خارج 
کشــت می کننــد درصــد »ســی  بــی  دی« باالتــری 

دارند.« این فروشــنده گل می گویــد: »گلی که تی 
اچ ســی باالتری دارد، گلبول های سفید مغز را به 
کنش وامی دارد. ســی بی دی وقتی در ترکیبات  وا
گل زیاد باشد، باعث می شود بیشتر بفهمید و به 

اصطالح مغزتان باز شود.«
امید عالوه بر توضیح دربــاره ترکیبات این ماده 
مخدر از تاثیراتش هم می گویــد: »بعضی از گل ها 
مصرف کننــده را بــه کره خــوری می انــدازد و مغــز 
را ســنگین می کنــد. بیشــتر تــوی خودت هســتی 
و گیــج و منــگ. نــوع دیگــر امــا اصطالحــش بیــن 
گل بازها این اســت کــه می گویند تیکت باز شــده. 
ســرحال و شــاداب می شــوی با ذهنی سراســر پر 
از ایده های نو.« گل ها به اندازه موی ســر انســان  
نژاد دارنــد. »بهترینش اوجی اســت. مثــل بنز در 
ماشــین ها. البتــه گل هــم مثــل نوشــیدنی های 
الکلــی می مانــد؛ باید به بدنت بســازد. هــر چقدر 
گر به بدن طرف  گی های خوبش بگوییــم، ا از ویژ

نسازد، برایش بدترین چیز دنیا می شود.«
واحــد شــمارش آن پیپــر یا همــان کاغذ اســت؛ 
یعنی همان وســیله ای که برای مصرف اســتفاده 
می شــود.»از 10-15 هــزار تومان شــروع می شــود 
تــا 150-200 هزار تومــان. در هــر بار اســتفاده هم 
حداقــل 10-12 پــک می طلبــد. هــر یــک پیپــر را 
می توانید در یــک روز مصرف کنید. هرچه جنس 

مرغوب تر باشد، قیمت گران تر می شود.«
 

گل می کشند که ریلکس شوند و هپی
 . مصرفش هم به شکل سیگار است و هم جویز
جویــز همــان چپــق قدیمی هاســت. بعضی هــا با 
گل کیک درســت می کننــد. ایــن توزیع کننده گل 
می گویــد: »گیــاه را داخــل مــواد کیــک می ریزنــد 
و بعــد از پخــت کیــک، همــان حالت هایــی کــه با 
مصــرف مــواد پیــش می آیــد، تجربــه می شــود و 
بعضی هــا هــم روغنــش را می گیرنــد. االن در دنیا 

جدیــد  تجربه هــای  می خواهنــد  کــه  خیلی هــا 
ریلکسشن داشــته باشند، سراغ گل می روند. گل 

می کشند که ریلکس شوند و هپی.«
النــاز ارشــد کامپیوتــر می خواند؛ یکی دو ســالی 
اســت که مصرف کننــده گل محســوب می شــود. 
او می گویــد گل برایــش آرامش بخــش اســت: »دو 
مدل گل کــه در ایــران بیشــترین مصــرف را دارد، 
کــه فازهــای  همــان indoor  و outdoor هســتند 
مختلفــی دارنــد. یکی اصطالحــا برای آرام شــدن 
و لش کردن اســت و دیگــری برای انــرژی مثبت و 

های شدن.«
»در گوشــه و کنــار همــه پارک هــا هســتند« از او 
دربــاره دسترســی مخــدر گل می پرســیم. »مثــال 
در پارک هــای مرکــز شــهر یک چــرخ ســاده بزنیم 
صد تــا کاســب گل هســتند که کســی هــم جلوی 
کارشــان را نمی گیــرد. برخــی از دکه هــا و مغازه هــا 
گل، حشــیش و ...  کاســبی خــود  کنــار  هــم در 
می فروشــند. قیمتش هم از گرمــی ۳0 هزار تومن 
هســت تا گرمی 250 هزار تومــن. البته این قیمت 
عمده فروشــیش بــود. قیمــت پــک حــدودا برای 

7/1 گرم میشه 200 تومن.«

 دومین مخدر پرمصرف در ایران، گل است

در ایــران بــر اســاس آخریــن شیوع شناســی در 
ک رایج ترین ماده مصرفی اســت و  دســترس، تریا
بیش از 50 درصد مصرف مواد در کشــور را شامل 
می شود. فرزانه ســهرابی، پژوهشگر حوزه اعتیاد 
در این بــاره می گوید: »دومین مــاده پرمصرف به 
ویژه میان نســل جــوان در حال حاضر گل اســت 
و شیشــه ســومین ماده مصرفی در کشــور اســت، 
ک بایــد بــه ایــن نکتــه  امــا در مــورد مصــرف تریــا
مهم نیز اشــاره کرد کــه این ماده چــون به صورت 
ســنتی و از زمان هــای دور مصرفــش رایــج بــوده، 
ک مصرف  می تــوان گفت بیشــتر افــرادی که تریــا
می کنند،در رنج ســنی 40 تا 60 سال هستند.« به 
گفتــه این پژوهشــگر حــوزه اعتیاد، در ایــن میان 
مقبولیت ماده ای در جامعــه به نحوه مصرف آن 
ک سخت  نیز برمی گردد، چون شــیوه مصرف تریا
اســت، یعنی نیــاز به این اســت که فــرد در مکانی 
مشــخص و بــا ابــزاری ویــژه مصــرف کنــد، گرایش 
جوانــان بــه آن را کمتــر کــرده، در مقابــل از آنجــا 
کــه مصــرف مــوادی ماننــد گل و شیشــه راحت تر 
اســت، میــان جوانــان رایج تــر اســت و گروه هــای 
ســنی جــوان را بیشــتر در معــرض تهدیــد قــرار 

می دهد.
نظارت هــا در حــوزه توزیــع مواد مخــدر ضعیف 
اســت. ســتاد مبارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور ما 
قدمــت چندین ســاله دارد و چند دســتگاه مهم 
هم عضــو و تصمیم گیرنــده در آن هســتند. با این 
کی مثل گل  حال چــرا مصرف مواد مخــدر خطرنا
که اثرات روانی زیــادی دارد و تاثیــرات بلندمدت 
آن می توانــد نســل آینــده را بــه خطــر بینــدازد، 
این قــدر در ایــران زیــاد شــده اســت؟ ســهرابی 
می گویــد: »نظــارت اصلــی بــر دوش معلمــان و 
والدین اســت. معلمــان و والدین بایــد از حاالت 
چهــره و تمرکز بچه هــا، مصرف مــواد اعتیــادآور را 

تشخیص دهند.«

ُگل اولین ماده مصرفی نوجوانان است
بی قراری، اضطراب، افســردگی، افت تحصیلی، 
از  تندخویــی  و  بی حوصلگــی  بی نظمــی، 
جملــه نشــانه های مصــرف مــواد اعتیــادآور در 
، مشــاور تحصیلــی  کرمان پــور نوجوانــان اســت. 
در دبیرســتان های شــمال شــهر تهــران اســت. 
و  »معلم هــا  می گویــد:  توضیحــات  ایــن  بــا  او 

مســئولین مدرســه به خوبــی می تواننــد بفهمند 
ندارنــد  عــادی  وضعیــت  دانش آمــوزان  کــدام 
و موضــوع را بــا خانواده هــا در میــان بگذارنــد. 
اینکــه دانش آمــوزی در طول ســاعت های کالس 
مضطــرب و تندخــو می شــود و مکررا به ســرویس 
بهداشــتی می رود و بــا حالــی کامال متغیــر بیرون 
یــا  گل  کــه  می دهــد  نشــان  مشــخصا  می آیــد، 
حشیش مصرف می کند.« او معتقد است مصرف 
مــواد مخــدر توهــم زا در نوجوانان بیشــتر از روی 
کنجــکاوی اســت و بعضی هــا هم برای ســرخوش 
شــدن این مواد را مصــرف و یکدیگــر را به مصرف 

آن ترغیب و تشویق می کنند.
اعتیــاد  حــوزه  محققــان  بــه  ســاله   10 تجربــه 
می گویــد رونــد مصــرف مخــدر گل در ایــران زیاد 
شــده و عمومــا نوجوان هــا و جوان هــا هســتند 
که بــرای شــروع اعتیــاد ابتدا به ســراغ یــک ماده 
روانگــردان و ســبک مثــل گل می رونــد و بعــد از 
چنــد ســال مصــرف، تــازه بــه ســمت مــواد دیگــر 
ک همیشه  ک ســوق پیدا می کنند. تریا مثل تریا
بعــد از گل قــرار دارد. »ســن مصــرف گل در ایران 
پایین آمــده؛ البته ســن مصرف این مــاده مخدر 
در همــه جــای دنیــا پاییــن اســت امــا اینکــه در 
ایــران هــم ســن مصــرف پاییــن آمــده بایــد زنگ 
خطــری بــرای خانواده هــا و مســئولین باشــد.« 
رنج ســنی مصرف کننــدگان گل در ایــران به گفته 
ســعید صفاتیــان، کارشــناس اعتیــاد از 14 تــا 21 
ســال اســت: »ماده تــی اچ ســی در ُگل از موادی 
همچون حشــیش بیشتر اســت. به همین دلیل 
عوارض شــدیدتری در بدن افــراد ایجاد می کند. 
میــزان مصــرف مــاده ُگل در کشــورهای مختلف 
متفاوت اســت و در ایران هم تقریبا بعد از مخدر 
ک، باالتریــن مصــرف را بــه خــود اختصــاص  تریــا
مصــرف  نوجوانــان  گــروه  در  ویــژه  بــه  و  داده 
بیشــتری دارد؛ یعنــی ُگل اولیــن مــاده مصرفــی 

آنهاست.«
این محقق حــوزه اعتیاد  می گوید: »متاســفانه 
مــا تحقیقــات علمــی زیــادی دربــاره آمــار مصرف 
مــواد مخــدری مثل گل در کشــور نداریــم. مرجع 
این تحقیقات ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســت؛ 
بهزیســتی و آموزش و پرورش هــم اعضای همین 
کــه در تصمیم گیری هــای ســتاد  ســتاد هســتند 

مبارزه با مواد مخدر هم دخیل هستند.«

15 درصــد نوجوانــان تمایــل به مصــرف مواد 
مخدر دارند

صفاتیان می گوید: »ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
تحقیقاتــی انجام داده اســت کــه می گوید حدود 
15 درصد افراد باالی 15 ســال بــه نوعی تمایل به 
مصرف مــواد مخــدر در ایــران دارند. همیــن آمار 
بحرانی بودن موضوع را نشان می دهد و اهمیت 
بــه آن از ســوی همــه دســتگاه های  پرداختــن 
نظارتــی و حمایتــی را بیشــتر می کنــد. ولــی اینکه 
اساســا چــرا نوجوان هــا ســراغ مخــدری مثــل گل 
و  شــخصیتی  عوامــل  از  نظــر  می روند،صــرف 
خانوادگی و فشــارهای روانی و محیطی، در وهله 
اول به دلیل کنجکاوی نوجوان اســت. بچه ها در 
ســنین 14-15 ســالگی بیشــتر از روی کنجــکاوی 
کــه  کــه ببیننــد چــه هســت  ایــن کار را می کننــد 
گر مصرف کنی تفکرت عوض می شــود  می گویند ا

». و  حالت بهتر
 دلیل دیگر کــه نوجوانان و جوانان را به ســمت 
موادی مثل گل ســوق می دهد، دسترسی آسان 
و قیمــت پایین اســت: »دسترســی بــه گل خیلی 
آســان اســت، از فضای مجازی تا دکه های سطح 
شــهر و فروشــنده هایی که در پارک هــا می پلکند. 
بــه عــالوه قیمــت این مــاده مخــدر هــم تأمینش 
را بــرای نوجوانــی که پــول توجیبــی اش را از پدر و 

مادر می گیرد، سخت نیست.«
کــه صفاتیــان بــه  عامــل روانــی مهــم دیگــری 
آن اشــاره می کنــد ناامیــدی اســت: »بســیاری از 
نوجوان هــای امــروز جامعــه مــا از آینــده ناامیــد 
هســتند؛ وضعیــت اقتصــادی بــد، خانواده های 
از هــم پاشــیده و فشــارهای اجتماعی و اســترس 
نوجــوان را از آینــده ناامیــد می کند و او بــه دنبال 

چاره ای برای رسیدن به آرامش است.«

ک بیشترین مصرف کننده را دارد همه چیز درباره مخدر »ماری جوانا« در ایران  که بعد از تریا

ل بازها« باال رفت!
ُ

گ آمار »

سن مصرف گل در ایران پایین 
آمده؛ البته سن مصرف این ماده 

مخدر در همه جای دنیا پایین 
است اما اینکه در ایران هم سن 

مصرف پایین آمده باید زنگ 
خطری برای خانواده ها و مسئولین 

باشد

کز  به گفتــه  صفاتیان  محقق حــوزه اعتیاد، بیشــترین مراجعه به مرا
ک اســت و اعتیــاد بــه گل درمان  تــرک اعتیاد بــه واســطه مصــرف تریا
دارویی جایگزین ندارد. »گل جزو مواد روانگردان محســوب می شود 
و درمــان دارویــی نــدارد و تاثیراتــش هــم بیشــتر بــر اعصــاب و روان و 
ک و هروئیــن درمان دارویــی  توهم زایــی اســت. مخدرهــا مثــل تریــا
گل و شیشــه،  گل نــه. »رونــد تــرک  جایگزیــن دارنــد امــا شیشــه و 
روان درمانــی چند ماهه  اســت که ممکن اســت تا یک ســال هم طول 
بکشــد اما عموما مصرف کننــدگان گل به دنبال درمــان نمی روند زیرا 

درمانش زمانبر و سخت است.«
چــه راهکاری می تــوان برای کاهــش مصرف مواد مخــدری مثل گل 
ارائه داد؛ صفاتیان معتقد اســت: »صرف نظــر از محدود کردن عرضه 
و توزیــع این مواد در ســطح شــهر و فرهنگ ســازی بــرای خانواده ها و 
جوانان، همت جدی از ســوی مســئولین است که متاســفانه کارایی 
چندانی نداشته و هر دوره هر مدیری می آید یکسری طرح و پژوهش 
می دهد که نیمه کاره رها می شــود. از طرفی سیســتم نظارتی که برای 

مدیران و روســای ســازمان ها وجود دارد، درســت کار نمی کنــد. باید 
در هــر دوره از مدیران و مســئوالن گزارش کار بخواهنــد. در این حوزه 
برنامــه ای قطعــی و تاثیرگــذار اســت کــه کارشناســان تحصصــی حوزه 
در آن ورود و آن را تاییــد کننــد و البتــه پیگیری و الزام اجرایی داشــته 
باشــد. با این حال مدیران حوزه مواد مخدر کارشناس و صاحب نظر 
نیســتند و اجــازه نمی دهنــد کارشناســان وارد دفتــر کارشــان شــوند. 
وقتــی ایــن ارتباطات وجــود ندارد دیگــر نبایــد انتظار معجره داشــته 
باشــیم.« این محقق حوزه مواد مخدر با اشــاره به تاثیرات بلندمدت 
این مــواد بــر روان مصرف کننــدگان می گویــد: »آن چیزی کــه در مورد 
گل مــن می بینم مثال جوانــی بعد از 10 ســال مصرف گل بــه مطب من 
مراجعــه می کند، افســرده اســت و توهــم دارد، هزیان گویــی و اختالل 
شــخصیت دارد. این آدم نمی تواند زندگــی را مدیریت کند، نمی توان 
بچه یا نوزاد را به او ســپرد و آدمی که چند سال گل کشیده در رانندگی 
مشکل پیدا می کند. شخصیتی که این مشکالت را دارد چه آینده ای 

برایش متصور می شویم؟«

عمومامصرفکنندگانگلبــهدنبالدرماننمیروند
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شــهروند| امیــد ابراهیمــی یکــی از ســتاره های باتجربــه تیم ملی 
فوتبال محســوب می شود؛ هافبک سابق اســتقالل که چند سالی 
اســت در لیگ قطر توپ می زند، حــاال در تب و تاب اســت تا دومین 

جام جهانی دوران فوتبالش را تجربه کند.
ابراهیمــی در دوران حضــور کارلــوس کــی روش و در جــام جهانــی 
روسیه یکی از نفرات اصلی تیم ملی ایران در میانه میدان محسوب 
می شد؛ او حاال در 35 ســالگی با کوله باری از تجربه امیدوار است در 
بین 23 بازیکن نهایی ایــران در جام جهانی 2022 هــم قرار بگیرد و 

بتواند مسافر قطر شود.
ابراهیمی که تجربــه خوبی از بازی در کشــور قطر دارد و یک ســال 
دیگر نیز در الوکره ماندگار است، نگرانی هایی بابت وضعیت تیم ملی 
گان اســکوچیچ و تصمیماتش حمایت می کند و  دارد. او البته از درا
معتقد است هجمه های ایجاد شده علیه سرمربی تیم ملی منطقی 

نیست.
خبرنــگار »شــهروند« با امیــد ابراهیمــی درباره شــرایط خــودش، 
اوضاع تیم ملی و برخی مســائل دیگر هم کالم شده که مشروح این 

مصاحبه را در ادامه می خوانید:
  از اردوی قطر شــروع کنیم؛ انتقادهای زیادی به شرایط اردو 

وجود داشت.
من فکر می کنم که همه چیز از لغو بازی با کانادا شــروع شد. این 
مســاله باعث شــد تا فدراســیون فوتبال در عمــل انجام شــده قرار 
بگیرد و برنامه های تیم ملی کامال به هم بخورد. کنسلی این بازی 
گهانی بود و در زمان اندکی که وجود داشت، عمال نمی شد بهتر از  نا
این کاری انجام داد. از طرف دیگر، دست فدراسیون فوتبال برای 
انتخاب حریف دوستانه هم با توجه به مسابقات رسمی در سراسر 
جهان بسته اســت و همین موضوع کار را برای فدراسیون دشوار 

کرد. در وضعیتی که وجود دارد تنها گزینه تیم ملی، قطر بود که اردو 
برگزار شــود، اما فکر می کنــم اردوی طوالنی در شــرایط جوی دوحه 
کمی بازیکنان را خســته کرد، اما همان طور که گفتم چاره ای وجود 

نداشت.
  فکــر نمی کنی تیم ملــی ایــران باید با شــرایط بهتــری مهیای 

حضور در جام جهانی شود؟
قطعا همین طور است. مگر شــما فکر می کنید ما بازیکنان و کادر 
فنی و حتی مدیران فدراسیون دوست دارند شرایط این طور باشد. 
به هرحال ما در کشورمان محدودیت هایی داریم. همه ما دوست 
داریم که با تیم های بزرگ بازی دوستانه انجام دهیم و اردوی خوب 
در اروپا داشته باشیم، اما در شرایط کنونی نمی توانیم مثل تیم های 
بــزرگ اروپایــی آماده ســازی مان را انجــام بدهیــم و به نوعــی باید با 

شرایط کنار بیاییم.
  کم بودن بازی های تدارکاتی به تیم ملی ضربه نمی زند؟

من می بینم که خیلی ها شرایط را با 4 سال پیش یا حتی سال های 
دورتر قبــل از جام جهانی مقایســه می کنند، اما واقعا این مقایســه 
درست نیست. در دوره پیش، از چند ماه قبل، بازی ها، شرایط اردو 
و برنامه های تیم ملی مشــخص بود، اما االن شــرایط ســخت است 
و البته که برنامه ریزی هم انجام نشــده اســت. از طــرف دیگر، زمان 
زیادی برای آماده ســازی نیســت و مــا فقط یک فیفــادی و چند روز 

قبل از جام جهانی برای آماده سازی و هماهنگی زمان داریم.

  بازیکنــان تیم ملــی در اردوی قطر گالیه هایشــان را به گوش 
وزیر ورزش رساندند. فکر می کنی تغییری حاصل شود؟

 فکر می کنم همه ارگان ها از جمله وزارت ورزش باید کمک کنند. 
تیم ملی نیاز به برنامه ریزی درست، اردوی مناسب و بازی تدارکاتی 
خوب دارد. واقعا حیف اســت جام جهانی را به این راحتی از دست 
بدهیم. بازی در جام جهانی بســیار دشــوار اســت، مــن تجربه اش 
را دارم، اما متاســفانه ما هنــوز نمی دانیم برنامه مــان برای فیفادی 
بعدی که حدود دو ماه دیگر است، چیست. اینها قطعا به تیم ملی 

ایران آسیب می زند.
  در این حال و هوا، اسکوچیچ هم مخالفان زیادی پیدا کرده 
اســت. بــه نظــرت جدایــی او در ایــن مقطع بــه صــالح تیم ملی 

است؟
اصال این طور نیســت. من از هجمه هایی که علیــه کادر فنی تیم 
ملی به وجــود آمد، تعجب می کنم. آقای اســکوچیچ به عنوان یک 
مربی با تیم ملی خوب کار کرده و نتایج خوبی هم کسب کرده است. 
فرامــوش کرده اید که تیم ایــران بعد از مــارک ویلموتــس در دور اول 
انتخابی جام جهانی چقدر شرایط سختی پیدا کرده بود. شما در آن 
مقطع از هر کس می پرسیدید حتی امیدی به صعود به جام جهانی 
نداشت، اما آقای اسکوچیچ با اعتماد به نفس کار را در دست گرفت 
و توانست صعود مهمی را رقم بزند. ایشان زحمات زیادی کشیده و 

برایم عجیب است که این حجم از انتقاد برای چیست.
  به نظــرت با اســکوچیچ در جام جهانی نتیجه الزم را کســب 

می کنیم؟
گر ما در جام جهانی نتیجه نگیریم، قطعا همه نگاه ها به سمت  ا
اســکوچیچ و بازیکنــان خواهد بــود، اما آیــا در شــرایط کنونی مقصر 
نداشــتن برنامه و بازی دوستانه اسکوچیچ است؟ مشکل ما جای 
دیگــری اســت و همــه هــم ایــن را می داننــد. مگــر اســکوچیچ باید 
بــازی دوســتانه هماهنــگ کنــد؟ او کارش را انجام می دهــد و مربی 
فوتبال فهــم خوبی هم هســت. بقیــه موضوعات هــم هجمه های 
نادرســت و غیرمنصفانه ای اســت که برخی افــراد با اهــداف خاص 
مطــرح می کنند. همــه بایــد از ایشــان حمایت کنیــم و از هــواداران 
فوتبال هــم می خواهم اجازه بدهنــد اســکوچیچ کارش را با آرامش 

انجام بدهد.
  تــو در جــام جهانــی قبلــی یکــی از نفــرات تاثیرگــذار تیم ملی 
بودی؛ حاال در 35 سالگی دوباره شانس حضور در جام جهانی 

را داری؛ به این مهم می رسی؟
برای هر بازیکنی افتخار اســت در تیم ملی باشــد. خوشــحالم که 
کنون در تیم ملی حضور دارم. امیدوارم بهترین عملکرد را داشــته  ا
باشــم و باز هــم در خدمــت تیم ملــی ایران باشــم. من تمــام تالش 
خودم را در ماه های باقیمانده انجام می دهم تا یکی از نفرات مورد 

اعتمــاد ســرمربی باشــم و در لیســت نهایی بازیکنــان بــرای حضور 
در جام جهانــی قرار بگیرم. بــا این حال، همه چیز به نظر ســرمربی 

بستگی دارد و امیدوارم بهترین تصمیمات اتخاذ شود.
  وضعیتت با الوکره به کجا رسید؛ ظاهرا در فوتبال قطر ماندگار 

هستی.
بله، مــن یک ســال دیگر بــا الوکــره قــرارداد دارم و مشــکلی در این 
خصــوص نیســت. بــه فوتبالــم در قطر ادامــه می دهــم و امیــدوارم 

روزهای خوبی را در لیگ ستارگان سپری کنیم.
  حرف پایانی؟

امیــدوارم همه مســئوالن کمک کنند تــا تیم ملی شــرایط خوبی 
قبل از جام جهانی پیدا کند. یادم هست قبل از جام جهانی روسیه 
همه مســئوالن و بازیکنان و کادر فنی و اجرایی متحد بودند و همه 
هرچه در توان داشتند، گذاشتند تا تیم ملی با بهترین شرایط عازم 
روسیه شود و نتیجه این موضوع هم بازی های خوبی بود که شما 
کش، اســپانیا و پرتغال دیدید.  از تیم ملی مقابل تیم های بزرگ مرا
االن متاسفانه این اتفاقات کمرنگ است و فکر می کنم آن اتحادی 
که همــه ســراغش را می گیریم، وجــود نــدارد. تیم ملــی در وضعیت 
حساسی است و فقط امیدوارم در ماه های باقیمانده تا جام جهانی 

همه مشکالت رفع شود و با روحیه خوبی عازم جام جهانی شویم.

درگیری معاون وزیر و رئیس فدراسیون جلوی جمع!
جزییات جدال لفظی علیرضا دبیر و محمد پوالدگر در مجمع فدراسیون کشتی

محمــد پوالدگــر کــه چنــد ماهــی اســت بــه عنــوان 
معــاون قهرمانــی وزیــر ورزش و جوانان انتخاب شــده، 
چالش های متعددی را تجربه کرده اســت؛ او صبح روز 
شنبه یک طرف درگیری با علیرضا دبیر بود، اتفاقی که 
بازتــاب وســیعی در فضای مجازی و رســانه ای داشــته 

است.
درگیری خصوصی، عمومی شد!

در حالی که چنــد روز قبل در جلســه ای میان رئیس 
فدراســیون کشــتی و معــاون وزیــر ورزش در وزارتخانه، 
بر ســر بودجه کشــتی جدال لفظی به وجود آمــده بود 
و خبــر آن هم به بیــرون درز کرد، دیــروز مجمع عمومی 
فدراسیون کشــتی نیز با حضور پوالدگر و دبیر آغاز شد. 
بعد از ورود پوالدگر به مجمع، علیرضا دبیر حتی حاضر 
نشد از جای خود بلند شــود، مشخص بود که اعضای 
مجمــع به خاطــر صفر شــدن بودجه کشــتی از ســوی 
وزارت ورزش به شــدت به انتقاد خواهنــد پرداخت. در 
همان ابتدا اعضای مجمع سعی داشتند حتی ریاست 

پوالدگر بر مجمع را هم زیر سوال ببرند.
شروع ماجرا با حرف های تند دبیر

علیرضا دبیــر، رئیــس فدراســیون کشــتی در ابتدای 
مجمع با اشــاره به اساسنامه فدراســیون کشتی که به 

تاییــد اتحادیه جهانــی هم رســیده، گفــت: »بر همین 
اساس برای انتخاب رئیس مجمع باید توسط اعضای 
کنشی  مجمع رأی گیری انجام شود.« این مساله که با وا
از سوی پوالدگر همراه نبود، با انتقاد چند تن از روسای 
هیات هــا ادامــه پیــدا کــرد. خیرآبــادی، رئیــس هیــات 
کردســتان گفــت: »بایــد مشــخص شــود معــاون وزیــر 
دوست یا دشمن کشتی اســت. ما 111 قهرمان جهان و 
المپیک داریــم و ۸0 درصد مدال های ورزش ما توســط 
کشتی به دست آمده است. آیا بودجه کشتی متناسب 
این افتخارات است؟ ابتدا باید مشخص کنیم آیا ایشان 
دوســت یا ضد کشــتی اســت بعــد درباه رئیــس مجمع 

تصمیم گیری کنیم.«
موســایی، رئیس هیات فــارس نیز گفت: »آیا کشــتی 
برای وزارت ورزش مهم است؟ وقتی ۸0 درصد مدال ها 
برای کشتی است، باید چنین برخوردی شود و بگویند 
بودجه کشــتی را می خواهند قطــع کنند؟ وزیــر ورزش 
باید مشــخص کنــد تکلیف شــان با کشــتی چیســت؟ 
رســول خــادم بــه خاطــر همیــن مواضــع وزارت رفــت و 

مجمع اجازه نمی دهد دیگر دبیر برود.«
پوالدگر مجبور به پاسخگویی شد

کنش  محمــد پوالدگــر، معــاون وزیــر ورزش نیــز در وا

بــه انتقــاد برخــی اعضــای مجمع فدراســیون کشــتی، 
گفت: »دوســتان زود و یک طرفه قضــاوت کردند و این 
نشــان دهنده کم لطفــی آنهاســت. من حتی شــنیدم 
برای این جلســه فقط خبرنگاران کشتی نویس دعوت 
شــده اند و خبرنــگاران غیــر کشــتی دعــوت نشــده اند. 
ایــن کار یک طرفه اســت و درســت نیســت و این یعنی 
خودگویی و خودخندی. ما امروز دستور جلسه داریم 
و برای همه شما فرستاده شــده است. هر چیزی غیر از 

آن درست نیست.«
حسابرسی کشتی، جنجال درست کرد

بــا اینکه با اصرار دبیــر و به گفته او به خاطــر احترام به 
وزیــر ورزش، پوالدگــر به عنــوان رئیس مجمــع انتخاب 
شد، اما در گزارش حسابرسی این جنجال ها ادامه پیدا 

کرد.
بعد از ایرادهایی که شکرشــکن، مشــاور حسابرســی 
کنش به ارائه گزارش  وزارت ورزش در امور مجامــع در وا
حسابرس فدراسیون کشتی گرفت، دبیر بار دیگر از کوره 
در رفت و گفت: »آقای شکرشــکن ما صحبت از بودجه 
میلیاردی داریم، اما شما بر ســر دو امضا حرف می زنی. 
بگو دنبــال چــه هســتی.این بندهــا را کــه می گویــی آیا 
مســتند آن را داری. با کلمات بازی نکن برادر من. شما 

یکسری ایراد گرفتی که من می گویم اشتباه است.«
خواســتار  دبیــر  خزانــه دار،  گــزارش  تصویــب  بــرای 
رأی مجمــع شــد و رو بــه پوالدگــر پرســید کــه شــما رأی 
نمی دهی؟ معاون وزیر ورزش نیز در پاسخ گفت: »شما 
توهیــن کــردی و هــر وقــت دل تــان می خواهــد حــرف 

می زنید. من واقعا متاسفم.«
قهر پوالدگر از مجمع

در نهایــت ماجــرا بــه جایی رســید که محمــد پوالدگر 
از مجمــع فدراســیون کشــتی قهــر و ســالن را تــرک کرد! 
پوالدگــر کــه حســابی ناراحــت بــود، در مســیر خروجی 

ثانیه هایی مقابل دوربین های تلویزیونی صحبت کرد 
و گفت: »متاســفانه دبیــر با هوچی گری نگذاشــت یک 
مســاله ســاده حل شــود. یک ســاعت حرف زدنــد، اما 
اجازه ندادند من حرف بزنم، پس دلیلی برای ماندن در 

مجمع نیست.«
این پایان ماجرا نبود و علیرضا دبیر نیز بعد از مجمع 
عمومی فدراسیون صحبت های تندی علیه پوالدگر بر 
زبان آورد. به نظر می رســد این مســاله ادامه دار باشد و 
باید دید در روزهای آینده چه اتفاقات جدیدی در این 

خصوص رخ خواهد داد.

امید ابراهیمی در گفت وگو با »شهروند«: تیم  ملی در حساس ترین وضعیت قرار دارد

بگذارید اسکوچیچ کارش را بکند
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کنش سازمان هواپیمایی  وا
 به بلیت ۹میلیون تومانی پرواز نجف

درپی انتشــار خبــری دربــاره قیمت 9میلیــون تومانــی پرواز 
کــه  کــرد  کشــوری اعــام  تهران-نجــف ســازمان هواپیمایــی 
در حــال حاضــر قیمــت بلیــت رفت وبرگشــت ایــن پــرواز در 
ســایت های معتبــر حــدود 6میلیــون تومــان اســت، امــا در 
زمان هــای خــاص مانند ماه محــرم و ایــام اربعین بــا همکاری 
ایرالین هــا نرخــی را تعییــن می کنیــم تــا بــرای زائــران ســفر بــه 

عتبات عالیات تسهیل شود.
درپی انتشار خبری درباره قیمت 9میلیون تومانی بلیت رفت 
و برگشــت پرواز تهران–نجف که از سوی برخی رسانه ها منتشر 
شــد، حســن خوشــخو، معــاون هوانــوردی و امــور بین الملــل 
ســازمان هواپیمایی کشــوری در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: 
که بازیگران  »پروازهای خارجی تابع قیمت گذاری نیستند، چرا
دیگری مانند شرکت های هواپیمایی خارجی در این سیستم 
وجود دارنــد و طبق نظام حقوق حمل ونقــل هوایی نمی توان 
برای آنها تعیین تکلیف کرد. بنابراین معموال پروازهای خارجی 
گــر بخواهیــد نرخــی تعییــن  بــا نــرخ آزاد تعییــن می شــوند و ا
کنیــد تنها بــه زیــان ایرالین هــای داخلــی بــوده و در ایــن میان 

شرکت های خارجی سود خواهند کرد.«
او اضافــه کــرد: »البته پروازهــای نجف برای ایرانی ها و ســایر 
کشورهای اســامی خارج از نظامات تعیین شده برنامه ریزی 
که دارای ابعاد اعتقادی و دینی است. بنابراین  می شــود، چرا
همــواره برنامه ریــزی مشــخصی به ویــژه در زمان هایــی مانند 
، محــرم و اربعیــن انجام می شــود تا نیــاز و تقاضای  عید نــوروز
که اولویت نخست  ســفر به عراق در این ایام تامین شــود، چرا
برای مــا فراهم کردن بســتری بــرای تامیــن تقاضای زائــران در 

این ایام است.«
خوشــخو با بیان اینکه اربعین سال گذشــته بیش از ۸5هزار 
زائــر ایرانــی به عــراق ســفر کرده انــد، اظهــار کــرد: »همــواره در 
ایــن ایــام بــا شــرکت های هواپیمایــی و ســازمان حــج و زیارت 
جلســات متعــددی برگزارمی کنیــم و توافقاتی انجام می شــود 
که هیچ کدام قانون و وظیفه نیســت. ســازمان هواپیمایی به 
نمایندگی از دولت به گونــه ای مدیریت می کند تا قیمت بلیت 
هواپیمــا و ســفرهای هوایی در شــأن زائــران ایرانی باشــد. اما 
ابتدا باید آماری به صورت حدودی یا دقیق به دست ما برسد 
تا بتوانیم شــرکت های هواپیمایی را آماده کنیــم و با آنها برای 

رسیدن به نرخی مشخص همکاری کنیم.«
معــاون هوانــوردی و امــور بین الملــل ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری گفــت: »در ایــن زمینــه هنــوز ابهاماتــی وجــود دارد، 
کــه اعام شــده امســال مرزهــای زمینی بــاز خواهد شــد و  چرا
ممکن اســت نیازی بــه ویزا هــم نباشــد. بنابراین این مســأله 
تابع این اســت که چه تعــداد از زائران با هواپیما به عراق ســفر 

خواهند کرد.«
او با بیــان اینکه مردم باید بلیت پرواز را برای ســفرهای خود 
به ویژه برای انجام زیارت از سایت های معتبر خریداری کنند، 
گفت: »در حــال حاضر قیمــت بلیت رفت وبرگشــت پروازهای 

نجف تقریبا به حدود 6میلیون تومان می رسد.«

 نمایشگاه کاالهای ایرانی
 همزمان با جام جهانی قطر

رئیس ســازمان توســعه تجــارت با بیان اینکه ســال گذشــته 
۸5درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت گفت: »همزمان 
، نمایشــگاه عرضه کاالهــای ایرانی  با جام جهانــی فوتبال قطر

در این کشور برگزار خواهد شد.«
ک دیــروز در نشســت  بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا پیمان پــا
کنــون فعال ترین رایــزن بازرگانــی ما در  خبــری با بیــان اینکــه ا
گفــت: »شــبکه محلــی گســترده ای در  عــراق مســتقر اســت،  
بصره، اقلیم کردســتان، نجف و کربا ایجاد شــده  اســت. چند 
مرکــز تجــاری نیــز در شــهرهای مختلــف و مهــم عــراق ایجاد و 
بیشــترین حجــم نمایشــگاه ها در چنــد ســال اخیــر در عــراق 

برگزار شده است.«
او از افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی در سال های اخیر 

خبر داد که بیشترین میزان رشد مربوط به عراق بوده است.
رئیس ســازمان توســعه تجارت همچنین از برگزاری نشست 
تجاری با قطــر خبر داد و گفــت: »با کمک اتاق مشــترک ایران 
و قطــر ۷0 نفــر از تجــار ایرانی بــا تجار این کشــور مرتبط و آشــنا 
شده اند. یکی از خواسته های امیر قطر هم برگزاری نمایشگاه 
فــرش و صنایع دســتی در این کشــور اســت که فرصــت خوبی 
بــرای صــادرات خواهــد بــود. پــس همزمــان بــا جام جهانــی 
فوتبــال قطــر نمایشــگاه عرضــه کاالهــای ایرانی در این کشــور 

برگزار خواهد شد.«
بــه  صــادرات  100درصــدی  رشــد  از  ک همچنیــن  پیمان پا
ترکیــه خبر داد و گفــت: »این روند در ســه ماه ابتدای امســال 
به صــورت  ترکیــه  بــه  صــادرات  بــرای  اســت.  داشــته  ادامــه 
استان به اســتان در حال کار کردن هســتیم و یــک توافق نامه 

تهاتر با این کشور در حال نهایی شدن است.«

حسام خراســانی|  مدیریت یا هدفمندی 
دیرینــه  چالش هــای  از  پنهــان  یارانــه 
کــه  اســت  بــوده  کشــور  در  اقتصــادی 
دولت هــای مختلــف در چنــد دهــه اخیــر 
ســعی در رفــع آن داشــته اند. موضوعــی که 
بــار دیگر بــا توزیــع جدیــد نــان در پایتخت 
گذشــته  روز  چنــد  در  اســتان ها  ســایر  و 
رسانه ای شــد. به گزارش »شــهروند«، مرور 
دقیــق آمارهــا و گزارش های کارشناســی نیز 
از خســارات متعدد یارانه پنهان به اقتصاد 
و ضــرورت ســاماندهی و توزیــع عادالنــه 
یارانه هــا در کشــور  خبــر می دهــد. به طــور 
گزارشــات قیمــت  مثــال، براســاس همیــن 
یک کیســه آرد در بازار داخلی و کشور های 
همســایه دارای اختــاف 600هــزار تومانــی 
اســت؛ اختــاف قیمتی کــه فرصــت قاچاق 
گران فراهــم ســاخته اســت.  را بــرای ســودا
ح  دولــت ســیزدهم بــه همیــن منظــور طــر
هوشمندسازی یارانه آرد و نان را در دستور 

کار خود قرار داده است.

میلیونــی  قاچــاق  از  غیررســمی  آمارهــای 
آرد در کشــور خبــر می دهنــد. هــر کیســه آراد 
یارانــه ای کــه حــدود 40هــزار تومان در کشــور 
قیمت گذاری شــده است، در آن ســوی مرزها 
خریدوفــروش  تومــان  600هــزار  بــه  نزدیــک 
کســب وکار  رونــق  یعنــی  ایــن  می شــود؛ 

قاچاقچیان. 

»نان« ما در خانه می ماند
آرد  قاچــاق  میــزان  از  رســمی  آمــار  گرچــه  ا
کنون منتشــر نشــده اســت، اما فعاالن حوزه  تا
گری در ایــن  بخــش  بازرگانــی بــر وجــود ســودا
صحــه  می گذارند. علی شــریعتی، عضــو هیأت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن 
یکــی  آرد  »قاچــاق  گفــت:  دراین بــاره  ایــران 
از هــزاران مــوردی اســت کــه اتفــاق می افتــد. 
کســتان و عــراق.« بــه نــگاه  در افغانســتان، پا
کارشناســان موضوع قاچاق کاالهای یارانه ای 
داشــتن  بــا  و  کشــور  پهنــاوری  بــه  توجــه  بــا 
همســایگان متعــدد، موضوعی غیرقابــل انکار 
اســت و ضرورت دارد کــه دولت ها  بــرای توزیع 

عادالنه یارانه ها برنامه ریزی داشته باشند. 

 کنترل مصرف 
دولــت ســیزدهم در آخریــن اقــدام خــود در 
اصاح نظام پرداخت، طرح هوشمندســازی 
یارانــه آرد و نــان را اجرایی کرده اســت. در این 
طرح که حاال ردپایش به پایتخت نیز رسیده، 
قرار اســت تمامی نانوایی ها به دســتگاه های 
کارت خوان مخصوص مجهز شــوند. در طرح 
دولت، مردم تعداد نان درخواستی خود را در 
کارت خوان های هوشــمند ثبت کــرده، کارت 
می کشــند و از حســاب خریــدار همــان نــرخ 
معمولی نان کم می شود و پول نان یارانه ای را 
پرداخت می کنند. از آنجا کــه نانوایی آرد را به 
قیمت آزاد خریده اســت، دولت مابه التفاوت 
مبلغ نــان یارانــه ای تا قیمــت اصلی نــان را به 
حســاب نانوایــی واریــز می کنــد؛ ایــن فرآینــد 
میزان مصرف نان در کشــور را شفاف و روشن 

می سازد. 
کــه بیــژن نوروزمقــدم، رئیــس  موضوعــی 
در  نیــز  تهــران  ســنتی  نانوایــان  اتحادیــه 
گفت وگو با »شهروند« بر آن صحه می گذارد. 
آمارهــا و  نانوایــان ســنتی  اتحادیــه  رئیــس 
ارقام هــای مطرح شــده در مورد قاچــاق آرد 
در کشــور را نمی پذیــرد امــا معتقد اســت که 
شــفافیت و داشــتن آمــار مشــخص میــزان 
گفتــه  بــه  کــرد.  خواهــد  کنتــرل  را  مصــرف 
گرچــه در برخــی از نانوایی هــا  نوروزمقــدم ا

کارتخوان هــای  طریــق  از  نــان  فــروش 
شــکل  امــا  می شــود،  انجــام  هوشــمند 
پرداخــت یارانــه نــان بــه نانوایــان تــا تکمیل 

کامل طرح تغییری نخواهد کرد.  

گفتــه نوروزمقــدم در ایــن طــرح،  بنــا بــه 
دولــت بــا هــدف کمــک هزینــه اجاره بهــا به 
نانوایــان و تشــویق آنهــا بــرای اســتفاده از 
بــه  هوشــمند،  کارتخــوان  دســتگاه های 
کنش های  میــزان 15درصــد از مبلــغ کل ترا
کارت خــوان  دســتگاه  از  کــه  را  روزانــه ای 
پایــان  انجــام شــده، در  هوشــمند جدیــد 
، محاســبه و به حســاب شــخصی  همان روز

نانوا واریز می کند.

ح   استقبال نانوایان از طر
گرچه  طرح هوشمندســازی یارانــه آرد و نان ا
بــا اســتقبال نانوایــان همــراه شــده اســت، امــا 
برخــی از نانوایــان ابهامــات و پرســش هایی را 
درباره نحوه اجرای ایــن طرح مطرح می کنند. 
»مرتضی اســدی« یکی نانوایــان جنوب تهران 
در گفت وگــو بــا »شــهروند« دو موضــوع نحــوه 
فروش نــان بــه افــرادی کــه تابعیــت غیرایرانی 
هســتند و همچنیــن وضعیــت فــروش نــان به 
صنف ها را مطرح می کند. پرسش ها و ابهاماتی 
کــه »شــهروند« در گفت وگو بــا میثــم جعفری، 
دبیر اطاع رسانی ســتاد نان آن را بررسی کرده 
اســت. او در پاســخ بــه ایــن ابهامــات می گوید: 
»تمام ایــن موضوعات در این طرح ســنجیده 
وزارت  بــا  الزم  هماهنگی هــای  اســت.  شــده 
صمــت بــرای فــروش نــان بــه صنــوف صــورت 
گرفتــه اســت و جای هیــچ نگرانی نیســت. این 
کــرده  وزارتخانــه فهرســتی از صنــوف را تهیــه 
اســت.« میثــم جعفــری، دبیــر اطاع رســانی 
ســتاد نــان در مورد فــروش نــان به افــرادی که 
تابعیــت غیرایرانــی دارنــد نیــز تصریــح کــرد که 
هماهنگی های الزم با وزارت کشــور در این باره 
صورت گرفته اســت. دبیر اطاع رســانی ســتاد 
نــان در پایــان بــا رد شــایعات مطرح شــده در 
کیــد کــرد: »خانــوار هیچ  رســانه های معانــد تا
محدودیتی برای خرید نان نخواهند داشت.«

خبرنامه3

ح توزیع هوشمند  نان در پایتخت و سایر استان ها گزارش »شهروند« از  جزئیات طر

حساب »نان« شفاف شد
ح مصرف را کنترل خواهد کرد رئیس اتحادیه نانوایان تهران  : این طر

دبیر اطاع رسانی ستاد نان: هماهنگی های الزم با وزارت صمت برای فروش نان به صنوف صورت گرفته است

هماهنگی های الزم با وزارت 
صمت برای فروش نان به 

صنوف صورت گرفته است و 
جای هیچ نگرانی نیست. این 

وزارتخانه فهرستی از صنوف را 
تهیه کرده است

هوشمندسازی نان با »سایا   نان   كارت«
 دســتگاه کارت خــوان نــان، »ســایا نــان کارت« نــام دارد کــه بــا دســتگاه های عــادی 
متفاوت اســت و طوری تعریف شــده کــه وقتی فــردی به نانوایــی مراجعــه می کند، نوع 
نــان، قیمــت و... مشــخص می شــود. کارت شــما هــم تعریــف شــده اســت و مشــخص 
می شود که چه کسی، در چه ساعتی، چه میزان نان خریداری کرده و تمام مشخصات 
ثبــت می شــود. در ایــن دســتگاه قســمتی هــم بــرای کنجــد و پاســتیك تعریف شــده و 
گانه مشخص و ثبت می شود. این دستگاه کارت خوان مجهز به سیستم  قیمتش جدا
جی پی اس اســت و نمی توانــد از نانوایی جابه جا شــود. به گزارش پایگاه طاالع رســانی 
کنون در 40 روز گذشــته از اجرای پــروژه 2۸هزار و 500 نانوایی در کشــور به  ســتاد نان تا
دســتگاه کارت خوان هوشــمند مجهز شــده اند ، ۸0هــزار نانوایی در کشــور وجود دارد 
و 24 هــزار تــن آرد روزانه در کل کشــور به ایــن نانوایی ها توزیع می شــود. در ۳0 اســتان 
عملیات نصب دســتگاه ها و آموزش به نانوایان آغاز شــده و به زودی فــاز اول این پروژه 

به اتمام می رسد.
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گزارش

 به ناز مقدســی| نقشــه، »شــهرک زیتون« را نشان 
می دهــد؛ شــهرکی کــه نامــش مصــدر صلح اســت. 
زیتون، نماد صلح و آرامش، اما حاال شــهرکی به نام 
خــودش در شــرقی ترین نقطــه تهــران دارد کــه ۳۷ 
ســال مالکانــش، عمــر خــود را در دادگاه هــا ســپری 
کردند تا براســاس ۲۲ حکم قضائی اثبات کنند راهی 

به غیر از صلح وجود نخواهد داشت. 
خودشان می گویند دادســتان کل کشور می گوید 
حق با آنهاســت، اســتاندار هم حق را به آنهــا داده و 
حتی وزیر هم گفته اســت حق با شماســت، اما این 
حق نه تنها ســه دهه از آنها سلب شده، بلکه هنوز 

هم بالتکلیف است. 

4 هزار مالک بدون ملک
کــه  مالــکان شــهرک زیتــون، صبــح روز جمعــه ای 
گذشــت، در حالی که آفتــاِب یکی از گرم تریــن روز های 
ســال بر زمین های خالی پشــت بزرگراه یاسینی تابیده 
بود، با چادر و گاز پیک نیک و وسایل اولیه زندگی آمده 

بودند که دیگر بمانند. 
زنــان و مردانــی کــه در همه ســال های ازدســت رفته 
زندگی شــان، باز هم کورســوی  امیدی به تغییر اوضاع 
داشــتند، امــا بــا وجــود گذشــت نزدیک بــه 15 ســال از 
فرمــان مقــام معظــم رهبــری درمــورد تعیین تکلیــف 
دولت هــای  کارشــکنی  و  زیتــون  شــهرک  مالــکان 
قبلــی گذشــته اســت، حــاال نا امیــد از افزایــش کرایه ها 
و اجاره نشــینی بــه چادرنشــینی روی زمین هایــی کــه 
برایــش ســند ۶ دانگ منگولــه دار دارنــد، پنــاه آوردند. 
همه این تصاویر در حالی کنار هم چیده می شود که از 
ارتفاع زمین های شهرک زیتون، پایتخت با آن برج ها و 

ساختمان های بلند زیر پایت خودنمایی می کند.
 اینجــا امــا در گوشــه شــهر تهــران هیــچ چیــز مثــل 
زندگــی عادی مــردم پایتخت نشــین نیســت. بیــش از 
4هــزار مالک بدون ملــک و 200 خانــواده ای که مجبور 
خانه هایــی  خشت به خشــت  مجــوز  بــدون  شــدند 
بســازند تــا فقــط ســرپناهی برایشــان باشــد، بــدون 
حــق آب، بــرق، بهداشــت و امنیــت. زندگی شــان در 
خانه های ســیمانی و دبه هــای آب و جمع کردن هیزم 
بــرای گرم شــدن در زمســتان ســپری می شــود، آن هم 
نــه در دورفتاده تریــن نقطــه کشــور، بلکــه درســت در 
صدمتــری بزرگراه یاســینی، پایین تــر از ترمینال شــرق 
تهــران کــه اتفاقــا آن هــم قربانــی همیــن اتفــاق اســت 

ک ثبتــی مشــابهی کــه بــا زمین هــای  و بــه دلیــل پــا
 شــهرک زیتون دارد، تا به امروز نتوانســته افتتاح شود. 
در میــان جمعیــت مــرد میانســالی کــه کاه لبــه داری 
پوشــیده تا آفتــاب آن ظهــر داغ صورتش را نســوزاند، از 
تصمیمــی می گوید که هیــأت امنای شــهرک زیتون به 
کمک دکتر حبیبی، رئیس این هیأت پیشنهاد دادند: 
»امروز نهضت ما شروع شــد. بعد از ۳۷ سال ما از همه 
نهاد ها نا امید شــده ایم. شــما ببینیــد، همه مــا باالی 
۷0ســال ســن داریم؛ هیچ کس نایــی نــدارد، 200 نفر از 
ما به رحمــت خدا رفتند و عن قریب اســت کــه همه ما 
کمیت تکلیــف مــا را هر چــه زودتر  هــم برویــم. بایــد حا
روشن کند. بار ها هم مقام معظم رهبری به دولت های 
گذشــته تذکر دادند که کار ما را انجــام دهند، ولی هیچ 
عزمی وجود نداشــت یا نمی خواهند این کار را بکنند. 
ما هم ســند ۶ دانــگ داریــم و همه کار هایی کــه انجام 
می دهیم، قانونی اســت. االن مــا روی زمین خودمان 
 ایســتادیم آن وقت یک نفــر از شــهرداری می آیــد برای 
مــا قلــدری می کنــد. در را بســتند نمی گذارنــد مــا یــک 
آب و چــای و چــادر بیاوریــم. ۳۷ ســال مالــک رســمی 
کمیتی  این زمین ها هســتیم. ۳۷ ســال نهاد هــای حا
و دولت هــا بــه مــا قــول امــروز و فــردا می دهنــد، ولــی 

نتوانسته اند این مسأله را حل کنند و ما پیر شدیم.«

 ما را شرمنده خانواده مان کردند
در آن روز جمعــه همــه آمده بودنــد، از زنــان و مردان 
و مالــکان ایــن زمین هــا گرفتــه تــا وراث مالکانی کــه در 
این ســال ها بــه رحمت خــدا رفتنــد. »یک دانــه موی 
ســفید توی ســرم نبــود ایــن زمیــن را بــه مــن دادند.« 
اینهــا را مــردی از میان جمعیت می گویــد و به اینجا که 
می رســد بغضــش می شــکند: »االن مســتاجرم ماهی 
۳میلیون اجاره می دهم. 200میلیون پول پیش دادم 
آن وقت چی؟! در این ســن با عروس و داماد و نوه توی 
 5۷ متــر جــا زندگــی می کنــم. خــدا را خــوش می آید؟«
حــرف اغلب مــردم این اســت: »این چه ظلمی اســت 

کثر مالکان این زمین هــا رزمنده های  که به ما شــده؟ ا
جنــگ، نیــروی انتظامــی، خانــواده شــهدا و جانبازان 
هستند. وقتی هم که می رویم جایی حرفی بزنیم به ما 

برچسب های دیگری می زنند.«
در میــان جمعیتــی کــه دور هــم جمــع شــدند تــا 
صدایشــان را بــاز هــم به گــوش مســئوالن برســانند، 
مــردی میانســال دیگری در پاســخ به این ســوال که 
واقعــا مســئول کیســت؟ اینگونــه توضیــح می دهــد: 
»سوال تان، سوال خوبی بود. مسئول کیست؟ سال 
۸1 هیأت دولت مصوب کرد این زمین تملک شــود. 
ســازمان محیط زیســت به نمایندگــی از دولت وقت 
گهــی تملــک زد. ۶ ســال مــا در دادگاه هــا دوندگــی  آ
گهــی تملک  کردیــم تــا توانســتیم ثابــت کنیــم ایــن آ
فاقد وجاحت قانونی اســت. ما االن تصمیم گرفتیم 
از موضــع قدرت عمل کنیم. دیگــر گدایی کردن حق 
گــذاری ایــن  گــر وا خودمــان از امــروز متوقــف شــد. ا
زمین ها به ما اشــتباه بوده، قوه قضائیه، ثبت اسناد 

ک کشــور بایــد بررســی می کــرده و ســند صادر  و امــا
نمی کــرد. وقتی ســند صادر شــده اســت، ایجاد حق 
می شود. وقتی ایجاد حق شــد، شما از سایر نعمات 
دیگر محروم می شــوی. یعنــی چون زمین بــه نام ما 
در سامانه درج شــده، حتی نتوانستیم در همه این 
ســال ها وام بگیریــم و یــک جــای دیگــری را بخریــم. 
آن روزی کــه به ما احتیاج داشــتند تا برویــم جبهه و 
شــیمیایی شــدیم، به ما این زمین را دادند، االن که 
40 ســال از آن گذشــته، قیمت مســکن ســر بــه فلک 
کشــیده. صاحبخانه مــن کرایــه اش را از ۶میلیون به 
9میلیون رســانده، دیگر اجازه نمی دهیم که کسانی 
ک و شــهرک ما تعیین تکلیف کنند.  بیایند و برای خا
گر نتوانم از ملک شــخصی خودم، در ســرزمین  من ا
خــودم دفــاع کنــم، از کشــورم هــم نمی توانــم دفــاع 
کنم. بنابراین صدای ما را رســا و محکم به مســئوالن 
برســانید. از این بــه بعد مــا بــا شــما کاری نداریم، ما 
، زیــر زمین، ســوله و  شــهرک مان را بــا ســنگ و چــادر

کانکس به هر شکلی مسکونی می کنیم که بعد از ۳۷ 
ســال صاحبخانه شــویم! با آبروی ما بازی کردند. ما 

را شرمنده خانواده مان کردند.«

می گویند اینجا حریم محیط زیست است
دکتر حبیبی، رئیس هیأت امنای شــهرک زیتون نیز 
به میان جمعیت آمده اســت و با لحنی محکم شــروع 
به ســخنرانی می کند: » پشت ســر ما شــهر تهران است 
و فاصلــه ما از شــهر تهــران 100 متــر هم نیســت. در کنار 
مــا اتوبــان شــهید یاســینی، شــهید خــرازی و ترمینال 
شــرق تهران قــرار دارد. امــا   بــا 22 حکم قضائــی داخل 
ک اصلــی 44۸1 تحویــل وزارت  محدوده شــهری. پــا
راه و شهرسازی شده و ما همچنان باتکلیف هستیم. 
22 حکــم قضائــی تمــام ادعا هــای محیط زیســت را 
رد می کنــد، ولــی آقایــان همچنــان می گوینــد اینجــا 
حریــم محیط زیســت و اراضــی چهار گانــه اســت. مــن 
کشــور،  کل  کنــم از دادســتان  می خواهــم نقل قــول 

گزارش   »شهروند« از پرونده ۳۷ ساله مالکان شهرک زیتون 

آمده ایم که بمانیم؛ نگذاشتند!
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گزارش

  بعد از دستور  مقام معظم رهبری، 
کارگروهی در دولت وقت تشکیل 
شد و سه چهار سال تالش کردند 

که تمامی مسائل را حل کنند. بعد از 
آن به این نتیجه رسیدند که دولت 

نه توان مالی این را دارد که این 
زمین ها را از مردم خریداری کند و 
نه زمین معوض هم ارزش داشتند 

که بدهند.

 ایشــان می فرمایند محال اســت ثبت بدون اســتعام 
از دستگاه های مختلف، ســند صادر کند. وقتی سند 
تفکیکی منگوله دار بــرای مردم صادر می شــود، یعنی 
تمامــی اســتعامات گرفتــه شــده. علــت اینکــه اینجــا 
همچنان باتکلیف است، ارزش و مرغوبیت آن است، 
می خواهند باســتی هیلزش کننــد مثل لواســان برای 
از مــا بهتــران. ولــی چون دســت یــک مشــت کارمند و 

بازنشسته افتاده، اجازه این کار را به آنها ندادیم. 
چه کســی باید به داد مردم برســد؟ می گویند دستور 
مقام معظم رهبری ســمعا و طاعتا، 14 ســال از دستور 
مقام معظم رهبری می گــذرد و همچنان ما باتکلیف 
هستیم. بعد از دستور  ایشان، کارگروهی در دولت وقت 
تشکیل شــد و ســه چهار ســال تاش کردند که تمامی 
مسائل را حل کنند. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که 
دولت نه توان مالی این را دارد که این زمین ها را از مردم 
خریداری کند و نه زمین معوض هم ارزش داشــتند که 
بدهند. بنابراین در این کارگروهی که باالترین مقامات 
کشــور در آن حضــور داشــتند، تصمیــم بر این شــد که 
۳0درصــد ســاخت و ۷0درصــد فضای ســبز خصوصی 
ایجــاد شــود. علــت اینکــه مــردم ما همچنــان بایــد در 
این شــرایط ســخت مســکن، اجاره نشین باشــند را ما 
نمی دانیم! یک نفر هم نیســت که پاســخگو باشد. ما 

سند منگوله دار داریم. 

امروز که شرایط مسکن بغرنج شده و یکی از معضات 
بزرگ مملکت مان است، آیا ما که مالک زمین هستیم 
و زمین مــان هــم قابلیــت ساخت وســاز دارد، نباید به 
مــا جــواز ساخت وســاز و تغییــر کاربــری بدهنــد؟! گیر 
کار کجاســت؟ پــول بایــد بدهیــم؟ خــب بگوییــد پول 
کشــور می گویــد  کل  بدهیــد، می دهیــم. دادســتان 
حق با شماســت، اســتاندار می گوید حق با شماست، 
وزیــر می گویــد حق بــا شماســت، وکیــل می گویــد حق 
با شماســت. این حــق را چه کســی بایــد ادا کنــد؟ این 
چادر ها که می بینید از فقر و بدبختی مردم است. این 
مردمی که امــروز در ایــن اوج گرما که حتی امــروز اعام 
شــد گرم ترین روز شــروع فصل گــرم اســت، آمده اند به 
اینجا کــه در چادر زندگی کنند، پیامی برای مســئوالن 
کشــور دارد. در گوشــه شــرقی پایتخــت 4هــزار مالــک 

مستاصل همچنان باتکلیف هستند.«

زمین ۲00 میلیونی در ازای زمین 15 میلیاردی
صــدای صلوات فرســتادن جمعیت پشت به پشــت 
هم شنیده می شود. عقربه های ساعت هر چه به نیمه 
ظهر نزدیک تر می شود، تعداد بیشتری از مالکان از راه 
می رســند. یکی دیگر از مالکان در گوشــه ای از چادرها  
ایســتاده و در حالی کــه قطره های عرق از ســر و صورت 
جمعیــت پاییــن می ریــزد، از زمینــی می گویــد کــه در 
حاشیه شهر تهران روی گســل قرار گرفته و دولت های 
قبل نهایتا همین زمین را در ازای زمین شــهرک زیتون 
بــه آنهــا پیشــنهاد دادنــد: »چنــد ســال پیش بــا آقای 
اســامی، وزیــر دولــت قبل جلســه ای داشــتیم کــه در 

آن جلســه نشســتیم و صحبــت از واصفجــان شــد. 
ع که اصا قابل  واصفجان، یک قبرستانی اســت لم یزر
ســکونت نیســت. حتی این منطقه مشــکل آبرســانی 
دارد. با  ایشــان صحبت کردیم و گفتیم آقــای وزیر آنجا 
روی گســل اســت. حتی خطر ریــزش کــوه دارد. ما هم 
گر قرار اســت مــا را آنجا ُبکشــید، بیایید  بــه آنها گفتیم ا
همین جا تیرباران کنید! چرا به ازای زمین های باارزش 
خودمان در شــرق تهــران، مــا را به منطقــه ای می برید 
که روی گســل قرار گرفتــه و اصا قابل مقایســه با اینجا 
نیســت. اینجا کــف قیمتــش 15میلیــارد اســت، یعنی 
یک زمیــن ۳00 متری در اینجــا 15میلیــارد ارزش دارد. 
پول بازنشســتگی، سنگرســازان بی ســنگری است که 
۳0، 40 سال خدمت کردند و االن هم بازنشسته شدند 
و ســرپناه هــم ندارنــد. خاصــه وزیــر گفتنــد مــن قول 
گــر ایــن زمین ها روی گســل بــود، نباید آنجا  می دهم ا
ساخت وساز شود که آقای عبدالملکی رفتند و نقشه ها 
را آوردند و اثبات کردیم که روی گســل اســت. اما ظاهرا 
برخی گوش های شــان را گچ گرفته انــد و نمی خواهند 
حقیقــت را بشــنوند. االن هــم به تازگــی یــک پیوســت 
حقوقی نوشــته اند مبنی بر اینکه رضایت مالک شرط 
اســت. ما به آقایان می گوییــم اینکه نوشــته اید تا قیام 
قیامت مشکل ما را حل نمی کند، چون ما به واصفجان 
قیمتــش  کــف  منطقــه  آن  داد.  نخواهیــم  رضایــت 
200میلیــون تومــان اســت، زمیــن 15میلیــاردی مــرا 
می خواهند بگیرند این زمین را بدهند! این قابل قبول 
نیســت و هیچ مالکی نمی پذیرد. ما اینجا را قبرســتان 

می کنیم، اما تحویل نمی دهیم. 

)صــدای صلــوات( اینجــا آمدند بهانــه کردنــد و یک 
گــزارش مهندسی شــده دادنــد بــه ســازمان بازرســی 
گــزارش اینجــا باالتریــن  رهبــری و براســاس همیــن 
نقطه اش هــزار 550 متر اســت. زمین های شــمال بله 
باالی 1۸00متر اســت و رهبــری روی زمین هــای باالی 
1۸00 متر خیلی حســاس هســتند، ولی اینجا باالترین 
نقطــه اش 1550متر اســت، مانعــی وجود ندارد. شــما 
یک کیلومتر باالتر بروید، باســتی هیلز درســت کردند. 
تمــام مســئوالن و فرماندار ســابق در ساخت وســاز ده 

ترکمند نقش داشتند، چرا آنها یکم باالتر از زمین های 
ما بســازند، ما نتوانیم بسازیم؟ ما رســیده ایم به نقطه 
آخر؛ هیچ راهی نداریم، هزاران جلسه رفتیم، تجمعات 
فــراوان کردیــم، ولی هیچ کــس نخواســت صدای مــا را 
بشنود. اینها داعش نیستند، اینها مسلمان هستند، 
سنگرســازان بی ســنگر همیــن مملکت هســتند. چرا 
برق و آب شــان را قطع می کنید؟ اینها بــرق ندارند. 200 
نفــر دارنــد در ایــن شــرایط روی زمین های خودشــان 
زندگی می کنند. رهبری به همه مســئوالن دولت های 
گذشته دستور داده اند که مشکل مالکان را حل کنند، 
اما واقعیتش این اســت که ظاهرا یک مافیایی پشــت 
این زمین قرار گرفته که یک مافیای بسیار قوی است. 
رهبری فرمودنــد به ما خانــه و زمین بدهنــد، نه اینکه 
در بیابان واصفجان و روی گســل یک زمیــن بی ارزش 
بدهند. تازه همان هم وجود ندارد. االن 1۳ ســال از آن 
زمان می گــذرد و یک لودرگذاشــته اند و یــک کانکس و 

هیچ کاری هم برای آن زمین انجام نمی دهند. 

 »سرجنگلداری اســتان تهران به نمایندگی از دولت 
جمهوری اســامی رفته اســت در دفتر خانه 144، کل 
زمیــن 240 هکتــاری را به نــام تعاونی کــرده، تعاونی نیز 
به استناد این ســند مادر، اســناد تفکیکی 4هزار و 200 

مالک را تفکیک کرده و تحویل شان داده است.
 زمین ها تحویل ما اســت، نقاط اربعه هم مشــخص 
اســت و ما بــرای گرفتن هر ســندی بیش از چند ســال 
در دادگاه هــا بودیــم.« اینهــا را یکــی دیگــر از مالــکان 
در  و  می دهــد  توضیــح  زیتــون  شــهرک  زمین هــای 
تکمیــل گفته هایــش می گویــد: »محیط زیســت پــس 
از ناامیــدی از طــرح دعــاوی حقوقــی در دادگاه هــا، 
متوســل شــدند کــه برونــد حکــم حکومتــی بگیرنــد 
بــرای قلع وقمــع مالــکان. غافــل از اینکــه رهبــر معظم 
انقاب اســامی چنین اجــازه ای به آنها نــداد، هرچند 
کــه دولت هــا دســتور رهبــری را هــم اجرایــی نکردنــد. 
دولت هــا هــم فرقــی نمی کنــد، از دولــت چپ و راســت 
کاری انجــام ندادنــد.  از ســال ۸1 تــا االن هیچ کــدام 
 مــا هــم دیگــر جان مــان بــه لب مــان رســیده اســت.«
تهــران شــهر  گوشــه  در  ســیمانی   خانه هــای 
فاصله شــهرک زیتون تا نیاوران و تجریش و پاســداران 
گرچه شهرک نشد،  کمتر از 10 دقیقه است. شهرکی که ا
اما برخــی از خانواده ها توانســتند با هزار دردســر برای 
خودشان سرپناهی بسازند. سرپناهی که نه تنها هیچ 
امکان رفاهی و شهری ندارد، بلکه از ترس اینکه شبانه 
آن را تخریب نکنند، حتی نتوانسته اند مسافرت بروند. 
یکی از مالکان این خانه ها زندگی اش را اینگونه روایت 
می کنــد: »همــه می داننــد که مــن 1۷، 1۸ ســال اســت 
کن هســتم. پســرم کوچک بود کــه بدون  که اینجا ســا
امکانــات رفاهــی، آب، برق و گاز، پســرم را وفــق دادیم و 
بزرگ کردیم. او حاال قهرمان جهان و المپیک هم شده 

است. 
ما انتظار زیادی از مسئوالن نداریم. حداقل یک برق 
کنان بدهند تا تعیین تکلیــف نهایی. باز  موقت به ســا
هم با این وجود، ما مطیع امر رهبر هستیم. هرچه رهبر 
دستور بدهند، ما مطیع شان هستم. من چون جانباز 
شــیمیایی هســتم، خودم را با این شــرایط وفق دادم، 
چــون نمی توانــم بــروم در آپارتمــان و در بین جمعیت 

زندگی کنم.«
کت تر هستند.  زنان در میان جمعیت ســخنران سا
اما همه آنها زنانی هســتند که جامعه بــه آنها می گوید 
»زنان سرپرســت خانــوار«. یکــی از این زنان که ســفت 
چادرش را گرفته، با چشــمانی غمگیــن در حالی که به 
دوربیــن نگاه می کند تا شــاید بعــد از ۳۷ ســال و آمدن 
و رفتــن دولت ها، این بــار صدایش به گوش مســئوالن 
دولــت ســیزدهم برســد، می گویــد: »حــرف دل مــن از 
طرف خانم های سرپرســت خانوار این شــهرک اســت 
که هم مستاجر هستند و هم ۳۷سال بین دولت های 
مختلــف بودنــد کــه مــا را بردنــد و آوردنــد، واقعــا دیگــر 
خسته و له شــدیم. دیگر کافه هســتیم با این شرایط 
گرانــی و اجاره هــای بــاالی مســکن. ما هــم دیگــر توان 
اجاره نشینی را نداریم، آمده ایم که اینجا بمانیم. به داد 
گر مقام معظم رهبری، حل این مشکل را به  ما برسند. ا
دولت ها سپردند، دولت آقای احمدی نژاد با ۳0درصد 

ساخت موافقت کردند. خب چه اشکالی دارد؟ 
بهترین شــهرک اســامی را مــا اینجا بزنیــم. با فضای 
ســبز ۷0درصد. مــا توقع ارتفاع ســازی هم نداریــم که از 
این معضات شــهر و اجاره نشــینی نجات پیدا کنیم. 
نمی دانم آقای رئیســی شــما می توانید این کار را برای 
ما انجام دهید؟ و به گوش رهبری برســانید؟ خواهش 
می کنیــم بــه داد ایــن مــردم برســید. مــن بچــه ام دو 
ســال داشــت این زمین را خریدیم االن فوق لیســانس 
کثــر خانواده ها اجاره نشــین هســتند.«  گرفته اســت. ا

در میــان پچ پچه هــای جمعیــت مــردی جلــو می آیــد 
که بگویــد مــن خواســته ای نــدارم: »فقط خواســته ام 
ایــن اســت کــه یکــی از مســئوالن، یــک مــاه بــا همیــن 
کنــد. هیــچ چیــزی  وضعیــت بیایــد و اینجــا زندگــی 
بیشــتر از این نمی خواهــم. ببینم می تواند بــدون آب 
و بــرق، بــدون یخچــال، بــدون کولــر، بدون بهداشــت 
می توانــد  گــر  ا کنــد؟  زندگــی  شــهری  خدمــات  و 
مــا.« چشــم های  تخــم  روی  بگــذارد  را   قدمــش 

بر اساس این گزارش میدانی »شهروند«؛ چند ساعت 
بعــد، ماموران بــه محل تجمــع ایــن خانواده هــا آمده 
و از زنــان و مــردان مالــک شــهرک زیتون خواســتند به 

خانه هایشان برگردند!

 نزدیک به ۱۵ سال از فرمان مقام 
معظم رهبری درمورد تعیین تکلیف 

مالکان شهرک زیتون و کارشکنی 
دولت های قبلی گذشته است، 
حاال نا امید از افزایش کرایه ها و 

اجاره نشینی به چادرنشینی روی 
زمین هایی که برایش سند ۶ دانگ 

منگوله دار دارند، پناه آوردند

یخچه پرونده 37 ساله سرخه حصار تار
اهالی شهرک زیتون سرخه حصار تهران ۳۷ سال است، علیرغم صدور سند شش دانگ به علت عدم تعیین 
تکلیف سازمان محیط زیست و تعاونی وزارت جهاد کشاورزی و مشخص نشدن زمین جایگزین مناسب، بدون 
آب و برق شهری زندگی می کنند. این در حالی است که 4 هزار مالک دیگر این شهرک به دلیل عدم صدور پروانه 

ساخت از دهه ۶0 تا کنون باتکلیف هستند.
امــا ماجــرا به ســال 59 برمــی گــردد. در آن زمان بوســتان ســرخه حصار در شــرق تهران، در فهرســت ســازمان 
محیط زیست به عنوان "بوســتان ملی" ثبت شــد . در ســال های ابتدایی دهة شــصت، وزارت جهاد کشاورزی 
گذار کرد و شرکت تعاونی جهاد کشاورزی با بیش از 4 هزار  زمین های سرخه حصار را به کارمندان وزارتخاتة خود وا
عضو اقدام به ساخت و ساز در این زمین ها نمود. اقدامی که پس از ساخت صد واحد با مخالفت محیط زیست 
کنان و شهرداری و محیط زیست شد. در همه این سال ها  روبرو شــد و منجر به درگیری طوالنی مدت میان سا
از جمع آوری سیم های برق از شهرک و تخریب خانه ها توسط مسئولین تا مقاومت و پیگیری اهالی گرفته تا در 
نهایت بعد از گرفتن احکام متعدد از دیوان عدالت اداری کار به گرفتن حکم حکومتی رســید. بر این اساس در 
سال ۸۷ ســازمان بازرسی کل کشــور در راســتای تصرف اراضی محیط زیست با مســئوالن نامه نگاری کرده و در 
نهایت مصوب می شود که مسکن یا زمین جایگزین به اهالی شهرک زیتون داده شود. در دولت دوازدهم نیز بعد 
گذاری اراضی معوض در واصفجان شهر جدید  از اجرای مصوبه شــورای عالی شهرســازی و معماری مبنی بر وا
پردیس به آن دســته از مالکان زمین و اعضای تعاونی مسکن شهرک زیتون ســرخه حصار تصویب شد. این در 
حالی اســت که مالکان شــهرک زیتون به هیچ عنوان زمین های واصفجان در پردیس را هم ارزش با زمین های 
تهران ندانسته و بعد از تحقیقات کارشناســی نیز به دلیل قرار گرفتن این منطقه بر روی گســل زلزله زیر بار این 
مصوبه نرفتند.در نهایت با گذشت بیش از ۳0  سال از این دعوای حقوقی در مالکان شهرک زیتون می گویند که 
با22 حکم قضایی به نفع مالکین، دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت کردند. اما، بعد 
گذاری قسمتی از زمین ها به تعداد قابل توجهی از افراد، مشخص شد که این منطقه در حریم تهران قرار دارد  از وا

و امکان ساخت و ساز در آن نیست. و این ماجرا همچنان ادامه دارد.....
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گزارش

 به ناز مقدســی| نقشــه، »شــهرک زیتون« را نشان 
می دهــد؛ شــهرکی کــه نامــش مصــدر صلح اســت. 
زیتون، نماد صلح و آرامش، اما حاال شــهرکی به نام 
خــودش در شــرقی ترین نقطــه تهــران دارد کــه ۳۷ 
ســال مالکانــش، عمــر خــود را در دادگاه هــا ســپری 
کردند تا براســاس ۲۲ حکم قضائی اثبات کنند راهی 

به غیر از صلح وجود نخواهد داشت. 
خودشان می گویند دادســتان کل کشور می گوید 
حق با آنهاســت، اســتاندار هم حق را به آنهــا داده و 
حتی وزیر هم گفته اســت حق با شماســت، اما این 
حق نه تنها ســه دهه از آنها سلب شده، بلکه هنوز 

هم بالتکلیف است. 

4 هزار مالک بدون ملک
کــه  مالــکان شــهرک زیتــون، صبــح روز جمعــه ای 
گذشــت، در حالی که آفتــاِب یکی از گرم تریــن روز های 
ســال بر زمین های خالی پشــت بزرگراه یاسینی تابیده 
بود، با چادر و گاز پیک نیک و وسایل اولیه زندگی آمده 

بودند که دیگر بمانند. 
زنــان و مردانــی کــه در همه ســال های ازدســت رفته 
زندگی شــان، باز هم کورســوی  امیدی به تغییر اوضاع 
داشــتند، امــا بــا وجــود گذشــت نزدیک بــه 15 ســال از 
فرمــان مقــام معظــم رهبــری درمــورد تعیین تکلیــف 
دولت هــای  کارشــکنی  و  زیتــون  شــهرک  مالــکان 
قبلــی گذشــته اســت، حــاال نا امیــد از افزایــش کرایه ها 
و اجاره نشــینی بــه چادرنشــینی روی زمین هایــی کــه 
برایــش ســند ۶ دانگ منگولــه دار دارنــد، پنــاه آوردند. 
همه این تصاویر در حالی کنار هم چیده می شود که از 
ارتفاع زمین های شهرک زیتون، پایتخت با آن برج ها و 

ساختمان های بلند زیر پایت خودنمایی می کند.
 اینجــا امــا در گوشــه شــهر تهــران هیــچ چیــز مثــل 
زندگــی عادی مــردم پایتخت نشــین نیســت. بیــش از 
4هــزار مالک بدون ملــک و 200 خانــواده ای که مجبور 
خانه هایــی  خشت به خشــت  مجــوز  بــدون  شــدند 
بســازند تــا فقــط ســرپناهی برایشــان باشــد، بــدون 
حــق آب، بــرق، بهداشــت و امنیــت. زندگی شــان در 
خانه های ســیمانی و دبه هــای آب و جمع کردن هیزم 
بــرای گرم شــدن در زمســتان ســپری می شــود، آن هم 
نــه در دورفتاده تریــن نقطــه کشــور، بلکــه درســت در 
صدمتــری بزرگراه یاســینی، پایین تــر از ترمینال شــرق 
تهــران کــه اتفاقــا آن هــم قربانــی همیــن اتفــاق اســت 

ک ثبتــی مشــابهی کــه بــا زمین هــای  و بــه دلیــل پــا
 شــهرک زیتون دارد، تا به امروز نتوانســته افتتاح شود. 
در میــان جمعیــت مــرد میانســالی کــه کاه لبــه داری 
پوشــیده تا آفتــاب آن ظهــر داغ صورتش را نســوزاند، از 
تصمیمــی می گوید که هیــأت امنای شــهرک زیتون به 
کمک دکتر حبیبی، رئیس این هیأت پیشنهاد دادند: 
»امروز نهضت ما شروع شــد. بعد از ۳۷ سال ما از همه 
نهاد ها نا امید شــده ایم. شــما ببینیــد، همه مــا باالی 
۷0ســال ســن داریم؛ هیچ کس نایــی نــدارد، 200 نفر از 
ما به رحمــت خدا رفتند و عن قریب اســت کــه همه ما 
کمیت تکلیــف مــا را هر چــه زودتر  هــم برویــم. بایــد حا
روشن کند. بار ها هم مقام معظم رهبری به دولت های 
گذشــته تذکر دادند که کار ما را انجــام دهند، ولی هیچ 
عزمی وجود نداشــت یا نمی خواهند این کار را بکنند. 
ما هم ســند ۶ دانــگ داریــم و همه کار هایی کــه انجام 
می دهیم، قانونی اســت. االن مــا روی زمین خودمان 
 ایســتادیم آن وقت یک نفــر از شــهرداری می آیــد برای 
مــا قلــدری می کنــد. در را بســتند نمی گذارنــد مــا یــک 
آب و چــای و چــادر بیاوریــم. ۳۷ ســال مالــک رســمی 
کمیتی  این زمین ها هســتیم. ۳۷ ســال نهاد هــای حا
و دولت هــا بــه مــا قــول امــروز و فــردا می دهنــد، ولــی 

نتوانسته اند این مسأله را حل کنند و ما پیر شدیم.«

 ما را شرمنده خانواده مان کردند
در آن روز جمعــه همــه آمده بودنــد، از زنــان و مردان 
و مالــکان ایــن زمین هــا گرفتــه تــا وراث مالکانی کــه در 
این ســال ها بــه رحمت خــدا رفتنــد. »یک دانــه موی 
ســفید توی ســرم نبــود ایــن زمیــن را بــه مــن دادند.« 
اینهــا را مــردی از میان جمعیت می گویــد و به اینجا که 
می رســد بغضــش می شــکند: »االن مســتاجرم ماهی 
۳میلیون اجاره می دهم. 200میلیون پول پیش دادم 
آن وقت چی؟! در این ســن با عروس و داماد و نوه توی 
 5۷ متــر جــا زندگــی می کنــم. خــدا را خــوش می آید؟«
حــرف اغلب مــردم این اســت: »این چه ظلمی اســت 

کثر مالکان این زمین هــا رزمنده های  که به ما شــده؟ ا
جنــگ، نیــروی انتظامــی، خانــواده شــهدا و جانبازان 
هستند. وقتی هم که می رویم جایی حرفی بزنیم به ما 

برچسب های دیگری می زنند.«
در میــان جمعیتــی کــه دور هــم جمــع شــدند تــا 
صدایشــان را بــاز هــم به گــوش مســئوالن برســانند، 
مــردی میانســال دیگری در پاســخ به این ســوال که 
واقعــا مســئول کیســت؟ اینگونــه توضیــح می دهــد: 
»سوال تان، سوال خوبی بود. مسئول کیست؟ سال 
۸1 هیأت دولت مصوب کرد این زمین تملک شــود. 
ســازمان محیط زیســت به نمایندگــی از دولت وقت 
گهــی تملــک زد. ۶ ســال مــا در دادگاه هــا دوندگــی  آ
گهــی تملک  کردیــم تــا توانســتیم ثابــت کنیــم ایــن آ
فاقد وجاحت قانونی اســت. ما االن تصمیم گرفتیم 
از موضــع قدرت عمل کنیم. دیگــر گدایی کردن حق 
گــذاری ایــن  گــر وا خودمــان از امــروز متوقــف شــد. ا
زمین ها به ما اشــتباه بوده، قوه قضائیه، ثبت اسناد 

ک کشــور بایــد بررســی می کــرده و ســند صادر  و امــا
نمی کــرد. وقتی ســند صادر شــده اســت، ایجاد حق 
می شود. وقتی ایجاد حق شــد، شما از سایر نعمات 
دیگر محروم می شــوی. یعنــی چون زمین بــه نام ما 
در سامانه درج شــده، حتی نتوانستیم در همه این 
ســال ها وام بگیریــم و یــک جــای دیگــری را بخریــم. 
آن روزی کــه به ما احتیاج داشــتند تا برویــم جبهه و 
شــیمیایی شــدیم، به ما این زمین را دادند، االن که 
40 ســال از آن گذشــته، قیمت مســکن ســر بــه فلک 
کشــیده. صاحبخانه مــن کرایــه اش را از ۶میلیون به 
9میلیون رســانده، دیگر اجازه نمی دهیم که کسانی 
ک و شــهرک ما تعیین تکلیف کنند.  بیایند و برای خا
گر نتوانم از ملک شــخصی خودم، در ســرزمین  من ا
خــودم دفــاع کنــم، از کشــورم هــم نمی توانــم دفــاع 
کنم. بنابراین صدای ما را رســا و محکم به مســئوالن 
برســانید. از این بــه بعد مــا بــا شــما کاری نداریم، ما 
، زیــر زمین، ســوله و  شــهرک مان را بــا ســنگ و چــادر

کانکس به هر شکلی مسکونی می کنیم که بعد از ۳۷ 
ســال صاحبخانه شــویم! با آبروی ما بازی کردند. ما 

را شرمنده خانواده مان کردند.«

می گویند اینجا حریم محیط زیست است
دکتر حبیبی، رئیس هیأت امنای شــهرک زیتون نیز 
به میان جمعیت آمده اســت و با لحنی محکم شــروع 
به ســخنرانی می کند: » پشت ســر ما شــهر تهران است 
و فاصلــه ما از شــهر تهــران 100 متــر هم نیســت. در کنار 
مــا اتوبــان شــهید یاســینی، شــهید خــرازی و ترمینال 
شــرق تهران قــرار دارد. امــا   بــا 22 حکم قضائــی داخل 
ک اصلــی 44۸1 تحویــل وزارت  محدوده شــهری. پــا
راه و شهرسازی شده و ما همچنان باتکلیف هستیم. 
22 حکــم قضائــی تمــام ادعا هــای محیط زیســت را 
رد می کنــد، ولــی آقایــان همچنــان می گوینــد اینجــا 
حریــم محیط زیســت و اراضــی چهار گانــه اســت. مــن 
کشــور،  کل  کنــم از دادســتان  می خواهــم نقل قــول 

گزارش   »شهروند« از پرونده ۳۷ ساله مالکان شهرک زیتون 

آمده ایم که بمانیم؛ نگذاشتند!
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گزارش

  بعد از دستور  مقام معظم رهبری، 
کارگروهی در دولت وقت تشکیل 
شد و سه چهار سال تالش کردند 

که تمامی مسائل را حل کنند. بعد از 
آن به این نتیجه رسیدند که دولت 

نه توان مالی این را دارد که این 
زمین ها را از مردم خریداری کند و 
نه زمین معوض هم ارزش داشتند 

که بدهند.

 ایشــان می فرمایند محال اســت ثبت بدون اســتعام 
از دستگاه های مختلف، ســند صادر کند. وقتی سند 
تفکیکی منگوله دار بــرای مردم صادر می شــود، یعنی 
تمامــی اســتعامات گرفتــه شــده. علــت اینکــه اینجــا 
همچنان باتکلیف است، ارزش و مرغوبیت آن است، 
می خواهند باســتی هیلزش کننــد مثل لواســان برای 
از مــا بهتــران. ولــی چون دســت یــک مشــت کارمند و 

بازنشسته افتاده، اجازه این کار را به آنها ندادیم. 
چه کســی باید به داد مردم برســد؟ می گویند دستور 
مقام معظم رهبری ســمعا و طاعتا، 14 ســال از دستور 
مقام معظم رهبری می گــذرد و همچنان ما باتکلیف 
هستیم. بعد از دستور  ایشان، کارگروهی در دولت وقت 
تشکیل شــد و ســه چهار ســال تاش کردند که تمامی 
مسائل را حل کنند. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که 
دولت نه توان مالی این را دارد که این زمین ها را از مردم 
خریداری کند و نه زمین معوض هم ارزش داشــتند که 
بدهند. بنابراین در این کارگروهی که باالترین مقامات 
کشــور در آن حضــور داشــتند، تصمیــم بر این شــد که 
۳0درصــد ســاخت و ۷0درصــد فضای ســبز خصوصی 
ایجــاد شــود. علــت اینکــه مــردم ما همچنــان بایــد در 
این شــرایط ســخت مســکن، اجاره نشین باشــند را ما 
نمی دانیم! یک نفر هم نیســت که پاســخگو باشد. ما 

سند منگوله دار داریم. 

امروز که شرایط مسکن بغرنج شده و یکی از معضات 
بزرگ مملکت مان است، آیا ما که مالک زمین هستیم 
و زمین مــان هــم قابلیــت ساخت وســاز دارد، نباید به 
مــا جــواز ساخت وســاز و تغییــر کاربــری بدهنــد؟! گیر 
کار کجاســت؟ پــول بایــد بدهیــم؟ خــب بگوییــد پول 
کشــور می گویــد  کل  بدهیــد، می دهیــم. دادســتان 
حق با شماســت، اســتاندار می گوید حق با شماست، 
وزیــر می گویــد حق بــا شماســت، وکیــل می گویــد حق 
با شماســت. این حــق را چه کســی بایــد ادا کنــد؟ این 
چادر ها که می بینید از فقر و بدبختی مردم است. این 
مردمی که امــروز در ایــن اوج گرما که حتی امــروز اعام 
شــد گرم ترین روز شــروع فصل گــرم اســت، آمده اند به 
اینجا کــه در چادر زندگی کنند، پیامی برای مســئوالن 
کشــور دارد. در گوشــه شــرقی پایتخــت 4هــزار مالــک 

مستاصل همچنان باتکلیف هستند.«

زمین ۲00 میلیونی در ازای زمین 15 میلیاردی
صــدای صلوات فرســتادن جمعیت پشت به پشــت 
هم شنیده می شود. عقربه های ساعت هر چه به نیمه 
ظهر نزدیک تر می شود، تعداد بیشتری از مالکان از راه 
می رســند. یکی دیگر از مالکان در گوشــه ای از چادرها  
ایســتاده و در حالی کــه قطره های عرق از ســر و صورت 
جمعیــت پاییــن می ریــزد، از زمینــی می گویــد کــه در 
حاشیه شهر تهران روی گســل قرار گرفته و دولت های 
قبل نهایتا همین زمین را در ازای زمین شــهرک زیتون 
بــه آنهــا پیشــنهاد دادنــد: »چنــد ســال پیش بــا آقای 
اســامی، وزیــر دولــت قبل جلســه ای داشــتیم کــه در 

آن جلســه نشســتیم و صحبــت از واصفجــان شــد. 
ع که اصا قابل  واصفجان، یک قبرستانی اســت لم یزر
ســکونت نیســت. حتی این منطقه مشــکل آبرســانی 
دارد. با  ایشــان صحبت کردیم و گفتیم آقــای وزیر آنجا 
روی گســل اســت. حتی خطر ریــزش کــوه دارد. ما هم 
گر قرار اســت مــا را آنجا ُبکشــید، بیایید  بــه آنها گفتیم ا
همین جا تیرباران کنید! چرا به ازای زمین های باارزش 
خودمان در شــرق تهــران، مــا را به منطقــه ای می برید 
که روی گســل قرار گرفتــه و اصا قابل مقایســه با اینجا 
نیســت. اینجا کــف قیمتــش 15میلیــارد اســت، یعنی 
یک زمیــن ۳00 متری در اینجــا 15میلیــارد ارزش دارد. 
پول بازنشســتگی، سنگرســازان بی ســنگری است که 
۳0، 40 سال خدمت کردند و االن هم بازنشسته شدند 
و ســرپناه هــم ندارنــد. خاصــه وزیــر گفتنــد مــن قول 
گــر ایــن زمین ها روی گســل بــود، نباید آنجا  می دهم ا
ساخت وساز شود که آقای عبدالملکی رفتند و نقشه ها 
را آوردند و اثبات کردیم که روی گســل اســت. اما ظاهرا 
برخی گوش های شــان را گچ گرفته انــد و نمی خواهند 
حقیقــت را بشــنوند. االن هــم به تازگــی یــک پیوســت 
حقوقی نوشــته اند مبنی بر اینکه رضایت مالک شرط 
اســت. ما به آقایان می گوییــم اینکه نوشــته اید تا قیام 
قیامت مشکل ما را حل نمی کند، چون ما به واصفجان 
قیمتــش  کــف  منطقــه  آن  داد.  نخواهیــم  رضایــت 
200میلیــون تومــان اســت، زمیــن 15میلیــاردی مــرا 
می خواهند بگیرند این زمین را بدهند! این قابل قبول 
نیســت و هیچ مالکی نمی پذیرد. ما اینجا را قبرســتان 

می کنیم، اما تحویل نمی دهیم. 

)صــدای صلــوات( اینجــا آمدند بهانــه کردنــد و یک 
گــزارش مهندسی شــده دادنــد بــه ســازمان بازرســی 
گــزارش اینجــا باالتریــن  رهبــری و براســاس همیــن 
نقطه اش هــزار 550 متر اســت. زمین های شــمال بله 
باالی 1۸00متر اســت و رهبــری روی زمین هــای باالی 
1۸00 متر خیلی حســاس هســتند، ولی اینجا باالترین 
نقطــه اش 1550متر اســت، مانعــی وجود ندارد. شــما 
یک کیلومتر باالتر بروید، باســتی هیلز درســت کردند. 
تمــام مســئوالن و فرماندار ســابق در ساخت وســاز ده 

ترکمند نقش داشتند، چرا آنها یکم باالتر از زمین های 
ما بســازند، ما نتوانیم بسازیم؟ ما رســیده ایم به نقطه 
آخر؛ هیچ راهی نداریم، هزاران جلسه رفتیم، تجمعات 
فــراوان کردیــم، ولی هیچ کــس نخواســت صدای مــا را 
بشنود. اینها داعش نیستند، اینها مسلمان هستند، 
سنگرســازان بی ســنگر همیــن مملکت هســتند. چرا 
برق و آب شــان را قطع می کنید؟ اینها بــرق ندارند. 200 
نفــر دارنــد در ایــن شــرایط روی زمین های خودشــان 
زندگی می کنند. رهبری به همه مســئوالن دولت های 
گذشته دستور داده اند که مشکل مالکان را حل کنند، 
اما واقعیتش این اســت که ظاهرا یک مافیایی پشــت 
این زمین قرار گرفته که یک مافیای بسیار قوی است. 
رهبری فرمودنــد به ما خانــه و زمین بدهنــد، نه اینکه 
در بیابان واصفجان و روی گســل یک زمیــن بی ارزش 
بدهند. تازه همان هم وجود ندارد. االن 1۳ ســال از آن 
زمان می گــذرد و یک لودرگذاشــته اند و یــک کانکس و 

هیچ کاری هم برای آن زمین انجام نمی دهند. 

 »سرجنگلداری اســتان تهران به نمایندگی از دولت 
جمهوری اســامی رفته اســت در دفتر خانه 144، کل 
زمیــن 240 هکتــاری را به نــام تعاونی کــرده، تعاونی نیز 
به استناد این ســند مادر، اســناد تفکیکی 4هزار و 200 

مالک را تفکیک کرده و تحویل شان داده است.
 زمین ها تحویل ما اســت، نقاط اربعه هم مشــخص 
اســت و ما بــرای گرفتن هر ســندی بیش از چند ســال 
در دادگاه هــا بودیــم.« اینهــا را یکــی دیگــر از مالــکان 
در  و  می دهــد  توضیــح  زیتــون  شــهرک  زمین هــای 
تکمیــل گفته هایــش می گویــد: »محیط زیســت پــس 
از ناامیــدی از طــرح دعــاوی حقوقــی در دادگاه هــا، 
متوســل شــدند کــه برونــد حکــم حکومتــی بگیرنــد 
بــرای قلع وقمــع مالــکان. غافــل از اینکــه رهبــر معظم 
انقاب اســامی چنین اجــازه ای به آنها نــداد، هرچند 
کــه دولت هــا دســتور رهبــری را هــم اجرایــی نکردنــد. 
دولت هــا هــم فرقــی نمی کنــد، از دولــت چپ و راســت 
کاری انجــام ندادنــد.  از ســال ۸1 تــا االن هیچ کــدام 
 مــا هــم دیگــر جان مــان بــه لب مــان رســیده اســت.«
تهــران شــهر  گوشــه  در  ســیمانی   خانه هــای 
فاصله شــهرک زیتون تا نیاوران و تجریش و پاســداران 
گرچه شهرک نشد،  کمتر از 10 دقیقه است. شهرکی که ا
اما برخــی از خانواده ها توانســتند با هزار دردســر برای 
خودشان سرپناهی بسازند. سرپناهی که نه تنها هیچ 
امکان رفاهی و شهری ندارد، بلکه از ترس اینکه شبانه 
آن را تخریب نکنند، حتی نتوانسته اند مسافرت بروند. 
یکی از مالکان این خانه ها زندگی اش را اینگونه روایت 
می کنــد: »همــه می داننــد که مــن 1۷، 1۸ ســال اســت 
کن هســتم. پســرم کوچک بود کــه بدون  که اینجا ســا
امکانــات رفاهــی، آب، برق و گاز، پســرم را وفــق دادیم و 
بزرگ کردیم. او حاال قهرمان جهان و المپیک هم شده 

است. 
ما انتظار زیادی از مسئوالن نداریم. حداقل یک برق 
کنان بدهند تا تعیین تکلیــف نهایی. باز  موقت به ســا
هم با این وجود، ما مطیع امر رهبر هستیم. هرچه رهبر 
دستور بدهند، ما مطیع شان هستم. من چون جانباز 
شــیمیایی هســتم، خودم را با این شــرایط وفق دادم، 
چــون نمی توانــم بــروم در آپارتمــان و در بین جمعیت 

زندگی کنم.«
کت تر هستند.  زنان در میان جمعیت ســخنران سا
اما همه آنها زنانی هســتند که جامعه بــه آنها می گوید 
»زنان سرپرســت خانــوار«. یکــی از این زنان که ســفت 
چادرش را گرفته، با چشــمانی غمگیــن در حالی که به 
دوربیــن نگاه می کند تا شــاید بعــد از ۳۷ ســال و آمدن 
و رفتــن دولت ها، این بــار صدایش به گوش مســئوالن 
دولــت ســیزدهم برســد، می گویــد: »حــرف دل مــن از 
طرف خانم های سرپرســت خانوار این شــهرک اســت 
که هم مستاجر هستند و هم ۳۷سال بین دولت های 
مختلــف بودنــد کــه مــا را بردنــد و آوردنــد، واقعــا دیگــر 
خسته و له شــدیم. دیگر کافه هســتیم با این شرایط 
گرانــی و اجاره هــای بــاالی مســکن. ما هــم دیگــر توان 
اجاره نشینی را نداریم، آمده ایم که اینجا بمانیم. به داد 
گر مقام معظم رهبری، حل این مشکل را به  ما برسند. ا
دولت ها سپردند، دولت آقای احمدی نژاد با ۳0درصد 

ساخت موافقت کردند. خب چه اشکالی دارد؟ 
بهترین شــهرک اســامی را مــا اینجا بزنیــم. با فضای 
ســبز ۷0درصد. مــا توقع ارتفاع ســازی هم نداریــم که از 
این معضات شــهر و اجاره نشــینی نجات پیدا کنیم. 
نمی دانم آقای رئیســی شــما می توانید این کار را برای 
ما انجام دهید؟ و به گوش رهبری برســانید؟ خواهش 
می کنیــم بــه داد ایــن مــردم برســید. مــن بچــه ام دو 
ســال داشــت این زمین را خریدیم االن فوق لیســانس 
کثــر خانواده ها اجاره نشــین هســتند.«  گرفته اســت. ا

در میــان پچ پچه هــای جمعیــت مــردی جلــو می آیــد 
که بگویــد مــن خواســته ای نــدارم: »فقط خواســته ام 
ایــن اســت کــه یکــی از مســئوالن، یــک مــاه بــا همیــن 
کنــد. هیــچ چیــزی  وضعیــت بیایــد و اینجــا زندگــی 
بیشــتر از این نمی خواهــم. ببینم می تواند بــدون آب 
و بــرق، بــدون یخچــال، بــدون کولــر، بدون بهداشــت 
می توانــد  گــر  ا کنــد؟  زندگــی  شــهری  خدمــات  و 
مــا.« چشــم های  تخــم  روی  بگــذارد  را   قدمــش 

بر اساس این گزارش میدانی »شهروند«؛ چند ساعت 
بعــد، ماموران بــه محل تجمــع ایــن خانواده هــا آمده 
و از زنــان و مــردان مالــک شــهرک زیتون خواســتند به 

خانه هایشان برگردند!

 نزدیک به ۱۵ سال از فرمان مقام 
معظم رهبری درمورد تعیین تکلیف 

مالکان شهرک زیتون و کارشکنی 
دولت های قبلی گذشته است، 
حاال نا امید از افزایش کرایه ها و 

اجاره نشینی به چادرنشینی روی 
زمین هایی که برایش سند ۶ دانگ 

منگوله دار دارند، پناه آوردند

یخچه پرونده 37 ساله سرخه حصار تار
اهالی شهرک زیتون سرخه حصار تهران ۳۷ سال است، علیرغم صدور سند شش دانگ به علت عدم تعیین 
تکلیف سازمان محیط زیست و تعاونی وزارت جهاد کشاورزی و مشخص نشدن زمین جایگزین مناسب، بدون 
آب و برق شهری زندگی می کنند. این در حالی است که 4 هزار مالک دیگر این شهرک به دلیل عدم صدور پروانه 

ساخت از دهه ۶0 تا کنون باتکلیف هستند.
امــا ماجــرا به ســال 59 برمــی گــردد. در آن زمان بوســتان ســرخه حصار در شــرق تهران، در فهرســت ســازمان 
محیط زیست به عنوان "بوســتان ملی" ثبت شــد . در ســال های ابتدایی دهة شــصت، وزارت جهاد کشاورزی 
گذار کرد و شرکت تعاونی جهاد کشاورزی با بیش از 4 هزار  زمین های سرخه حصار را به کارمندان وزارتخاتة خود وا
عضو اقدام به ساخت و ساز در این زمین ها نمود. اقدامی که پس از ساخت صد واحد با مخالفت محیط زیست 
کنان و شهرداری و محیط زیست شد. در همه این سال ها  روبرو شــد و منجر به درگیری طوالنی مدت میان سا
از جمع آوری سیم های برق از شهرک و تخریب خانه ها توسط مسئولین تا مقاومت و پیگیری اهالی گرفته تا در 
نهایت بعد از گرفتن احکام متعدد از دیوان عدالت اداری کار به گرفتن حکم حکومتی رســید. بر این اساس در 
سال ۸۷ ســازمان بازرسی کل کشــور در راســتای تصرف اراضی محیط زیست با مســئوالن نامه نگاری کرده و در 
نهایت مصوب می شود که مسکن یا زمین جایگزین به اهالی شهرک زیتون داده شود. در دولت دوازدهم نیز بعد 
گذاری اراضی معوض در واصفجان شهر جدید  از اجرای مصوبه شــورای عالی شهرســازی و معماری مبنی بر وا
پردیس به آن دســته از مالکان زمین و اعضای تعاونی مسکن شهرک زیتون ســرخه حصار تصویب شد. این در 
حالی اســت که مالکان شــهرک زیتون به هیچ عنوان زمین های واصفجان در پردیس را هم ارزش با زمین های 
تهران ندانسته و بعد از تحقیقات کارشناســی نیز به دلیل قرار گرفتن این منطقه بر روی گســل زلزله زیر بار این 
مصوبه نرفتند.در نهایت با گذشت بیش از ۳0  سال از این دعوای حقوقی در مالکان شهرک زیتون می گویند که 
با22 حکم قضایی به نفع مالکین، دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت کردند. اما، بعد 
گذاری قسمتی از زمین ها به تعداد قابل توجهی از افراد، مشخص شد که این منطقه در حریم تهران قرار دارد  از وا

و امکان ساخت و ساز در آن نیست. و این ماجرا همچنان ادامه دارد.....
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سالح جنگ جهانی چهارم، چوب و سنگ خواهد بود!
گفت وگو با نوید فرخی به مناسبت انتشار ترجمه یکی از مهم ترین رمان های علمی-تخیلی به نام »جنگ ابدی«

گی کتابی با عنوان »علم برای آنها که از علم گریزانند« به زبان انگلیسی در انگلستان هم منتشر شده است از او به تاز

گر موافق باشید از نویسنده    »جنگ ابدی« نوشته جو  هالدمن. ا
و اهمیتش شروع کنیم تا بعد برسیم به مضامین پرداخته در رمان.

کــه بــه خاطــر  جــو ویلیــام  هالدمــن نویســنده ا ی آمریکایــی اســت 
دســتاوردهای ادبی اش، نشــان اســتاد بزرگ داستان نویســان ادبیات 
گرچه در زیرشاخه   گمانه زن آمریکا را دریافت کرده است. »جنگ ابدی« ا
اپرای فضایی سای-فای طبقه بندی می شود، اما در عمل، الهام گرفته 
از تجربیات خوِد نویسنده در جنگ ویتنام است.  هالدمن در آن جنگ 

مجروح شد و پس از آن، برای همیشه یک فعال ضد جنگ باقی ماند. 
  این  رمان جوایزی نظیر »نبیوال«، »هیوگو« و »لوکاس« را هم برده. 
دربــاره اهمیت این جوایــز در جهان رمان هــای علمی-تخیلی هم 

برایمان بگویید.
ایــن اثر یکــی از برتریــن آثــار تاریخ ادبیــات گمانه زن اســت، چــرا که در 
رخــدادی نــادر برنــده همزمــاِن جوایــز معتبــری ماننــد آنهایی کــه نام 
بردیــد شــده و در لیســت برتریــن آثــار تاریــخ ادبیــات گمانــه زن ماننــد 
ان پــی آر،  ریدســی، پرورایتینگ ایــد، دپَلنــت، تریلیســت، الیف هکــر،  
کر و فیِمس آثرز قرار گرفته است. جایزه  ِبست ساینس فیکشن بوکز، استا
هوگو، قدیمی ترین رقابت میان آثار ادبیات گمانه زن است که به افتخار 
هوگو گرنسبک موسس مجله »داستان های شگفت انگیز« نام گذاری 
شده و از ســوی مجمع جهانی علمی-تخیلی وورلدکان برگزار می شود 
که متشــکل از طرفداران این ژانرهاســت. جایزه نبیوال توسط »انجمن 
نویسندگان ســای-فای آمریکا« برگزار می شــود و برخالف رقابت هوگو، 
شرکت کنندگان خیلی وقت ها خود در بین رأی دهندگان هستند. حال 
که صحبت از موفقیت این اثر شد، بد نیست به این نکته اشاره کنم که 
 هالدمن پیش از انتشار کتاب، آن را به 12 ناشر برای چاپ داد و یازده تای 

اول ردش کردند!   
  جالب اینجاست رمانش به شدت هم قابلیت اقتباس سینمایی 
دارد. چرا تا به حال بر اســاس آن اقتباسی سینمایی انجام نگرفته؟ 
در حالی  که یکــی، دو بار یادم هســت کمپانی های بــزرگ حتی روی 

ساخت فیلمی بر اساس »جنگ ابدی« سرمایه گذاری کرده بودند.
تا جایی که متوجه شــده ام، اختالف بین کمپانی های ســینمایی در 
رایت فیلم موجب این تأخیر شــده است. از نظر خودم پیچیدگی های 
فنی ســاخت یک اثر ســای-فای هم قابل چشم پوشــی نیســت، برای 
مثال ســری »بنیاد«، شناخته شــده ترین مجموعه  ســای-فای تاریخ 
اســت و اولین اقتباس جدی از آن پس از دهه ها در ســال 2021 ساخته 

شد. 
  از »ســای-فای« اســم بردیــد. توضیحــی دربــاره ایــن تعبیــر برای 

مخاطبان می دهید؟ چون شاید عده ای با آن ناآشنا باشند.
Science- در میان ادب دوستان و هواداران ایرانی، در برگردان عبارت
fiction بــه فارســی، اختــالف نظرهایــی وجــود دارد. برخــی همچــون 

آقای جمال میرصادقــی آن را ژانــر »علمی-خیالــی« نامیده اند، برخی 
دیگر همچــون آقای ایــرج فاضل بخششــی آن را ژانــر »دانش-بنیان« 

می نامند. قســمت اعظم بدنه  طرفداران هم به دلیل نام گــذاری رایج، 
آن را ژانــر »علمی-تخیلی« می خوانند. یکی دیگــر از نام هایی که پیش 
از انقالب مرســوم بوده نیز »افسانه علمی« اســت. من بر اساس الگوی 
برگردان ژانرهای مشــابه، عبــارت Science Fiction را »داســتان علمی« 
ترجمه می کنم )چنانکه بین تمام مترجمان توافق  نظر وجــود دارد که 
Crime Fiction، داســتان جنایــی و Horror Fiction داســتان وحشــت 

ترجمه شود(. در ارتباط با عبارت مورِد سوال، باید بگویم بین طرفداران 
پروپاقرص ایــن ژانر، به دلیــل طوالنی بودن عبارت ساینس-فیکشــن 
از مخفف آن یعنی »ســای-فای« استفاده می کنیم. البته آقای محمد 
قصاع هم در آثار خود، عطف به برگردان رایج یعنی علمی-تخیلی، آن را 

»ع-ت« نامیده اند.
گر بخواهم به رمان »جنگ ابدی« برگردم، اول اینکه    در مجموع ا
ترجمه بسیار خوبی داشــت. پاورقی ها کامال محققانه بود و بسیار 
کمک کننده. اما با توجه به اهمیت رمان، این سوال برایم پیش آمد 

که چرا تا به حال ترجمه نشده بود؟
از یک دیدگاه همه جانبه، باید علت عدم انتشــار کتاب را اوال ناشــی از 
رویکرد منفی برخی نهادها نســبت به ادبیات علمــی و ثانیا لزوم حضور 
مترجمی که بــرای برگــردان اثر بــا مفاهیمــی فیزیکی و علمی، آشــنایی 
کافی داشته باشد، قلمداد کرد. در عین حال اطمینان دارم افراد بسیار 

شایسته دیگری هم برای برگردان اثر به فارسی حضور داشتند.
  پرســش بعدی ام درباره زمان انتشــار رمان اســت. رمان اواسط 
دهه هفتاد چاپ شــده. با توجه به اینکه حدود 50 سال است که از 
انتشــار آن می گذرد، چطور هنوز از ایده های آن اســتقبال می شود؟ 
مقصودم را شــاید بایــد این طور بپرســم که آیا رمــان علمی-تخیلی 
به پیشــرفت های فناوری وابســته نیســت؟ یعنــی با گذشــت زمان 
جاذبه های تخیلی تکنولوژیک موجــود در رمان علمی-تخیلی کم 

نمی شود؟
نکته کلیدی در مورد ادبیات علمی این است که باید همیشه مفهوم 
انســانیت را در نظــر داشــت. یــک اثــر گمانــه  زن کــه از مفاهیــم انســانی 
دور شــود، الجــرم اثر بــدی خواهد بــود. »جنــگ ابــدی«، ماهیتی ضد 
جنــگ دارد، بنابراین حتی با وجود اینکه دهه ها از انتشــار آن گذشــته 
اســت، دغدغه هایی که مطرح می کند نسبت به گذشته کم اهمیت تر 
نشــده اند،  چنانکــه در بخشــی از کتاب می آیــد: »حقیقت ایــن بود که 
اقتصــاد زمین به یــک جنگ احتیــاج داشــت. این جنگ ابــدی کمال 
مطلوب به حســاب می آمد و حفــره خوبی برای خالی کــردن کیف پول 
افــراد و در عین حال فرصتی بــرای متحد کردن مردم بــه جای تفرقه به 

شمار می رفت.« 
  چــرا در اغلــب رمان هــای علمی-تخیلــی نظیر همیــن »جنگ 
ابــدی« بــا جهانــی رو بــه اضمحــالل مواجــه هســتیم؟ چرا انســان 
آینــده در این گونه رمان هــا دائم در تقابل با دشــمنی بیگانه )عموما 

موجودات فضایی( روایت می شود؟

جریان غالب آثار سای-فای در حال حاضر، نگرانی نسبت به عواقب 
پیشــرفت فنــاوری و تصمیمــات انســانی در ســال های آتی اســت. این 
جهــاِن رو بــه  نابــودی می تواند ناشــی از خشکســالی باشــد، آن طور که 
ناسا در مورد فالت ایران طی سه دهه آینده پیش بینی کرده یا می تواند 
به دلیــل غلبه هــوش مصنوعی بر انســان باشــد، آن طور کــه »تکینگی 
فنــاوری« پیش بینــی می کنــد یــا بــه خاطــر جنگ هــای بشــریت علیه 
خودش باشــد. اینشــتین می گوید: »من نمی دانم جنگ جهانی سوم 
چگونه رخ می دهد، اما می دانم مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب و 

سنگ به جنگ هم می روند!«
  حاال که به این نقل قول رسیدید، دوست دارم اشاره ای به کتاب 
تألیفی شما هم داشــته باشــم؛ »علم برای آنها که از علم گریزانند«. 
این کتاب تألیف شــما بود و ســال گذشــته منتشــر شــد. اول درباره 
مضمون و علت تألیفش بگویید تا بعد برسم به اتفاق جالب دیگری 

که درباره این کتاب افتاد.
شتاب پیشــرفت علم  و فناوری در دهه های گذشــته به قدری سریع 
بوده است که بین فضای فکری مردم عادی و آنچه در میان آرا و نظرات 
دانش گــران و پژوهشــگران و... می گذرد شــکافی جدی به وجــود آمده 
کثر اســتفاده  اســت. مردم هرچند عــادت کرده انــد از مواهب علم حدا
را ببرنــد، امــا نســبت به خــوِد علــم و تفکــر علمــی دورتــر شــده اند. این 
چالش بیش از همه در بزنگاه ها )مانند همه گیری اخیر( رخ می نماید، 

طوری که افراد به ســادگی در میان گزینه های مختلف فریب شــبه علم 
و خرافه را می خورند. بنابراین علت نگارش کتاب، تالشی کوچک برای 
عالقه مندسازی افرادی است که با علم میانه نزدیکی ندارند. مضمون 
کتاب اشاره ای به برخی از شگفتی های علم و نشان دادن روی جذاب 

آن به دور از پیچیدگی ها و المان های کمابیش زمخت آن است. 
  همین امســال خبر رســید این کتاب در انگلســتان هم از سوی 
کس پابلیشــینگ به زبان انگلیســی ترجمه و چاپ شده.  نشــر ام ا
دربــاره ایــن رونــد بگوییــد کــه چــه اتفاقی افتــاد کتاب تــان بــه زبان 
انگلیسی ترجمه شــد؟ چون به هر حال ناشــران خارجی در انتشار 
آثار ادبــی ما بــه زبان های مختلــف عالقه مندی نشــان می دهند و 
فرهنگ های دیگر هم عالقه مند هستند آثار فرهنگ ما را بخوانند؛ 
منتها در حــوزه علم، کتاب یک مؤلف ایرانی باید بســیار بــه روز و در 
عین حال مستند و محققانه باشد تا برای انتشارش اقدام کنند. در 

مجموع اتفاق جالبی است.
کس پابلیشــینگ ســابقه  آشــنایی  بــرای حــدود یک دهه، با نشــر ام ا
داشتم و در چندین پروژه  کوچک با آنها همکاری کرده ام. پاییز پارسال 
پــس از ترجمه قســمتی از کتاب »علم بــرای آنها که از علــم گریزانند« به 
انگلیسی و ابراز تمایل ناشر، در خالل دی و بهمن سال گذشته محتوای 
آن را بــه طور کامل به انگلیســی برگرداندم و یک بخش هایــی هم به آن 
اضافه کردم. تالشــم این بود که در نســخه انگلیســی به مســائل جالب 
علمی داخل ایران مانند بررســی حیوانات منقرض شــده )همچون ببر 
مازنــدران( یا در شــرف انقــراض )مانند گــوزن زرد ایرانی(، پوشــش های 
گیاهی و جنگلــی بومی کشــور )مانند درخــت چوآِهن دار که در اســتان 
مازنــدران یافــت می شــود(، علــت نام گذاری اســامی ســیاره ها بــه زبان 
فارســی )برای مثال ســیاره تیر – یا همان عطــارد - که به دلیل ســرعت 
کان ما »تیــر« نام گرفته  باالیــش در گردش به دور خورشــید، توســط نیا
اســت(، پدیده های جغرافیایی فالت ایران و ... حتی بیشــتر از نســخه 
فارســی بپردازم. کتــاب پس از گذرانــدن مراحل صفحه آرایــی و طراحی 
جلــد و ضبط نســخه صوتی، در اواســط ماه میــالدی جــاری در بریتانیا 
چاپ شد. متأسفانه دسترسی به نسخه انگلیسی کتاب برای ایرانیان 

داخل کشور هنوز امکان پذیر نیست.

یاســر نوروزی| »جنگ ابدی«؛ کمپانی های بزرگ ســینمایی روی این رمان دست گذاشته بودند و ساخت فیلمی سینمایی بر 
اساس آن را وسوسه انگیز می دانستند. با این حال، اختالف شان سبب شد بر اساس این رمان مهم علمی-تخیلی تا به حال هیچ 
فیلم سینمایی ساخته نشود. هرچند عجیب اینجاســت که ترجمه ای فارسی هم بر اســاس آن انجام نشده بود، با توجه به اینکه 
نویســنده اش، جو هالدمــن، جوایز مهمی در همان ســال ها برای نوشــتن این رمــان گرفته بــود. در مجموع اما باالخــره این کتاب 
امســال با ترجمه نوید فرخی به همت انتشارات »کتابسرای تندیس« منتشر شد. به همین مناسبت سراغ مترجم رفتیم تا بیشتر 
درباره »جنگ ابدی« بدانیم. فرخی متولد ســال 1368 و کارشناســی ارشــد آی تی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. سابقه تألیف 
و ترجمه اش در حوزه تخصصی مهندســی اما برمی گردد به ســال 1390 که از جمله این سوابق می شود به کتاب های »مرجع کامل 
رایانش ابری«، »پیاده ســازی و توسعه  کلود«، »مدل سازی و شبیه سازی رایانش ابری« و »هوش مصنوعی کاربردی به زبان ساده« 
اشاره کرد. او در زمینه علوم عامه فهم هم کتاب هایی نوشته؛ از جمله »پنج مشت محکم علم« و »علم برای آنها که از علم گریزانند« 
)که به تازگی در انگلستان هم منتشر شده(. در حوزه ادبیات داستانی اما عموم ترجمه هایش برمی گردد به ادبیات گمانه زن: »آخرین 
خدمت شــرلوک هولمز«، »پرونده های شــرلوک هولمز«، »شــرلوک هولمــز و بیوه  ســیاه«، »جنگ ابــدی«، »خــواب و دیگر هیچ«، 
»جنگ ریزه«، »نقشه قتل الویس پریسلی«، »خون آشام ساسکس«، »شبح عمارت کراچفیلد« و... فرخی البته آثار تألیفی هم در این 
زمینه دارد؛ از جمله »صلح پایدار« و »گورســتان ناآرام«. او با ناشــران فراوانی هم همکاری داشته؛ از »علوم رایانه«، »دانش بنیان« و 
»قطره« گرفته تا »کتابسرای تندیس«، »علمی-فرهنگی« و...  آنچه در ادامه می خوانید گفت وگویی است با نوید فرخی به مناسبت 

انتشار ترجمه رمان »جنگ ابدی« که به تازگی از سوی انتشارات »کتابسرای تندیس« چاپ شده است.  

، نگرانی  جریان غالب آثار سای-فای در حال حاضر
نسبت به عواقب پیشرفت فناوری و تصمیمات 

انسانی در سال های آتی است. اینشتین می گوید: 
»من نمی دانم جنگ جهانی سوم چگونه رخ 

می دهد، اما می دانم مردم در جنگ جهانی چهارم 
با چوب و سنگ به جنگ هم می روند!«
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حادثه

انتقام گیری خواستگار کینه جو با انتشار 
تصاویر خصوصی 

فردی که با ایجاد صفحات جعلی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
گرامی کرده بود، از سوی پلیس فتا  زنی جوان در چند صفحه اینســتا

دستگیر شد.
ســرهنگ داود معظمی گــودرزی، رئیــس پلیس فتای تهــران بزرگ 
دراین باره گفت: »چندی پیش زن جوانی به پلیس فتای تهران بزرگ 
مراجعه و با طرح شــکایتی اعالم کرد که  فرد یا افراد ناشناسی اقدام به 
انتشار تصاویر خصوصی او در فضای مجازی کرده و با این کار موجب 

برهم زدن آرامش روانی او و خانواده اش و هتک حیثیتش شده اند.«
کی در مقــر انتظامی گفــت: »بنابر  او با اشــاره بــه ادامه اظهارات شــا
کی مدتی قبل فردی ناشــناس او را در فضای مجازی تهدید  گفته شا
گر ایــن کار را  کــرده و از او خواســته که باید بــا او ارتباط داشــته باشــد، ا
کی به این تهدید  نکند تصاویر خصوصی اش را منتشر خواهد کرد. شا
توجهی نکرده تا اینکه متوجه شــده تعدادی صفحه جعلی با تصاویر 
گرام ایجاد شده است.  خصوصی او و نیز نام و شماره تلفنش در اینستا
صفحاتی که موجب برهم خــوردن آرامش و آبروی خانوادگی او شــده 
بود.« معظمی گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع به شکل 
فوری در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت، ادامه داد:  »ماموران 
کی و بررسی همه جوانب پرونده با  با مطالعه مستندات و اظهارات شا
بهره گیری از روش های علمی و فنی کشــف جرم موفق شــدند ردپای 

مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.«
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی با مقام قضائی 
برای دســتگیری این فرد، گفت: »کارشناســان پلیس فتا این فرد را در 
یکی از مناطق جنوبی شهر تهران دســتگیر و به همراه ادله دیجیتال 
به پلیس فتا منتقل کردند. این فرد هم پس از حضور در پلیس فتای 
تهران بزرگ گرچه ســعی داشــت از موضوع اظهار بی اطالعی کند، اما 
کی لب به اعتراف باز کرد و گفت که قصد ازدواج با  پس از رویارویی با شا
کی را داشته اما وقتی با مخالفت او روبه رو شده برای تالفی و انتقام  شا
اقدام به ایجاد این صفحات و انتشار شماره تلفن و تصاویر خصوصی 
او کرده است.« به گفته او، متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

 نجات فرد مفقودشده در ارتفاعات
 کوه شلم ایالم

پیرمرد ۷1 ساله مفقودشده در ارتفاعات کوه شلم ایالم از سوی تیم 
امدادی هالل احمر نجات یافت.

کبری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم  علی اصغر علی ا
در این خصوص گفت: »شــامگاه جمعــه در پی تماس تلفنــی با مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر استان ایالم )شماره 
١١٢( مبنی بر مفقودشدن پیرمرد ۷1 ساله در حوالی ارتفاعات کوه شلم 
شهرستان ایالم، بالفاصله تیم پایگاه امدادونجات کوهستان به محل 
اعزام شــدند. پس از حدود سه ســاعت عملیات جست وجو و نجات 
توسط نجاتگران هالل احمر خوشبختانه فرد مفقودی پیدا و تحویل 
خانواده اش داده شد.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم 
ادامه داد: »نــدای امداد 112 هالل احمر به صورت شــبانه روزی آماده 
پاســخگویی به عموم بــوده و نیرو هــای جمعیت هالل احمر اســتان 

ایالم در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به مردم هستند.«

 دعوای مشتری با صاحب سوپرمارکت
 به قتل منجر شد

یک متصدی ســوپرمارکت در جاده مــالرد در درگیــری جزئی با هل  
دادن مشتری باعث مرگ او شد.

گاهی اســتان البرز درباره  سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آ
جزئیــات ایــن پرونــده گفــت: »شــامگاه 2۸ خــرداد امســال خبر یک 
درگیــری منجــر بــه قتــل در جــاده مــالرد شهرســتان فردیس بــه مرکز 
گاهی برای  فوریت هــای پلیســی 110 اعالم و بالفاصلــه عوامل پلیــس آ
بررســی موضوع بــه محل حادثــه اعزام شــدند. بــا حضور مامــوران در 
محل حادثه مشــخص شــد در پی مشــاجره و درگیری متصدی یک 
سوپرمارکت با مشــتری اش، صاحب ســوپرمارکت اقدام به هل دادن 
مشــتری کرده که او به دلیل برخورد ســرش به زمین دچار مرگ مغزی 

شده و باوجود تالش کادر درمان جانش را از دست داده است.«
گاهی استان البرز با بیان اینکه قاتل در همان ساعات  رئیس پلیس آ
اولیــه پس از قتل شناســایی و دســتگیر شــد، گفــت: »پــس از اعتراف 
متهم بــه قتــل، در این زمینــه پرونده تشــکیل و بــرای انجــام مراحل 
قانونی به مراجع قضائی ارســال شــد.« ســرهنگ نادربیگــی در پایان 
گفت که لحظاتی تامل و غلبــه بر عصبانیت می توانســت از وقوع این 

حادثه تلخ پیشگیری کند.

مرگ تلخ کودک ۷ ساله در ارس
پســربچه ای هفــت ســاله در محــدوده روســتای قلی بیگلــو بخش 
گرمادوز غرق شــد. تیم های جســت وجوی شهرســتان تا ساعت سه 

بامداد برای یافتن جسد تالش کردند.
تا ظهر روز شنبه جست وجو برای یافتن جسد این کودک غرق شده 
بی نتیجه بــوده اســت. گفتنــی اســت روز جمعه نیــز مردی 40 ســاله 
هنگام شنا در سد کزرج بخش کندوان شهرستان میانه جان خود را 
از دست داد. جسد این فرد به همت غواصان آتش نشانی شهرستان 

کشف و از آب بیرون کشیده شد.

ســیما فراهانی | درگیری و اختالف خانوادگی 
باعث شــد، مادر و پســر با همدســتی همدیگر، 
ک را اجرا  نقشــه یک جنایــت خانوادگــی هولنــا
کنند. آنها شــبانه، وقتی پدر خانــواده در خواب 
بود، او را خفه کردند، جسدش را در بیابان های 
گاهی  اطــراف انداختند و خودشــان در پلیس آ
گــزارش مفقــودی را اعــالم کردنــد. پســر جــوان 
چنــدروز پابه پــای خانــواده بــه دنبــال پــدرش 
می گشــت، تا اینکه تیم جســت وجو را به همان 
محلی که جســد پــدرش را دفــن کرده بــود، برد. 
همیــن مســأله باعث شــد تــا تیــم جنایی بــه او 
مشــکوک شــده و در نهایت ایــن مادر و پســر به 

ک اعتراف کردند.  جنایت هولنا
اوایل خرداد امســال بود که پلیــس در جریان 
ناپدید شدن مردی میانســال در اطراف تهران 
قرار گرفت. خانواده این مرد که همسر و پسرش 
بودنــد، بــا مراجعه به پلیــس گفتنــد: »محمود 
برای انجــام یــک کار اداری بــه تهران رفــت. قرار 
بــود معاملــه ای انجــام بدهــد و برگــردد. ولــی 
دیگــر برنگشــت و پاســخگوی تلفــن همراهش 
هــم نبــود. هرچــه تمــاس می گیریــم خامــوش 
اســت. برای همیــن به ماجرا مشــکوک شــدیم 
و تصمیــم گرفتیم کــه شــکایت کنیم.« بــا اعالم 
ایــن شــکایت موضــوع در دســتور کار مامــوران 
قرار گرفــت و تــالش در ایــن خصوص آغاز شــد. 
تیــم جســت وجو، تحقیقــات خــود را در ایــن 
زمینــه ادامــه دادنــد ولــی هیچ اثــر یا نشــانه ای 
از مــرد میانســال نبــود. تااینکــه بعد از گذشــت 
یک هفته پدر محمود با پلیس تمــاس گرفت و 
گفت که جســد پســرش را در بیابان های سمت 
فشــافویه پیدا کــرده اســت.  بالفاصلــه ماموران 
پلیس به محــل موردنظر رفتند. جســد در آنجا 
رها شــده و حتی حیوانات نیــز مقــداری از آن را 
خورده بودند. بالفاصله جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و خبر رســید کــه این مــرد به خاطر 
شــیارهای دور گردنــش، خفــه شــده اســت. در 
حالیکــه تحقیقــات در خصــوص ایــن جنایــت 
ادامه داشــت، مامــوران پلیس به پســر این مرد 
مظنون شــدند. آنها دریافتند که این پدر و پسر 
اختالفــات زیــادی داشــتند و حتــی 10میلیــون 
تومان پول از حساب مقتول به حساب پسرش 
واریز شده است. از طرفی تجسس ها نشان داد 

که مقتــول با همســرش نیز مــدام درگیر بــوده و 
اختالفات خانوادگی زیادی داشتند. 

ک اعترافات هولنا
مقتــول  پســر  کــه  شــد  مشــخص  طرفــی  از 
خــودش، پدربزرگــش را بــه محل کشــف جســد 
بــرده و گفته احتمــاال جســد اینجا باشــد. همه 
اینهــا فرضیــه جنایــت خانوادگــی را قــوت داد. 
دســتور  دادســرا  جنایــی  بازپــرس  بنابرایــن 
بازداشــت پســر 22 ســاله مقتول را صادر کرد. او 
در ابتدا منکر ماجــرا بود و قتل را انــکار کرد. این 
پســر مدعی بــود کــه از هیچ چیــزی خبر نــدارد. 
ولی در ادامــه پرده از راز یــک جنایت خانوادگی 
برداشــت.  او بــه مامــوران پلیس گفــت: »مدت 
زیــادی بود کــه با پدرم اختــالف داشــتم. او پول 
داشــت ولــی به مــن نمــی داد. تمــام دوســتانم 
موتــور و ماشــین های لوکس داشــتند، ولی من 
هربار از پدرم پول می خواســتم طفــره می رفت. 
از طرفــی همیشــه رفتــار بــدی بــا مــن و مــادرم 
داشــت و به هــر بهانه دعــوا بــه راه می انداخت. 
دیگر تحمل این رفتارهایش را نداشــتم. واقعا از 
دستش خســته بودم و نمی دانستم باید چکار 

کنــم. مــادرم هــم همیشــه از دســتش عصبانی 
بود. ما هیچ چاره ای نداشتیم. تااینکه چندروز 
قبل از جنایت، از حساب پدرم 10میلیون تومان 
پول برداشتم و به حســاب خودم کارت به کارت 
کــردم. پــدرم وقتی فهمیــد، جنجــال به پــا کرد. 
دعوای شــدیدی به راه انداخت و مــرا کتک زد. 
او مــرا تحقیــر کــرد و گفت کــه عرضه هیــچ کاری 

نداری.«

عذاب وجدان داشتم
او در ادامه اعترافاتش گفت: »آن شــب خیلی 
ناراحت شــدم. تااینکه با مادرم نشستیم و درد 
دل کردیــم. به دنبــال راه چــاره می گشــتیم و در 
نهایــت تصمیــم گرفتیــم او را بــه قتل برســانیم. 
نیمه های شــب بود که به ســراغ پدرم رفتیم. او 
خــواب بود که من پای او را گرفتــم و مادرم هم با 
دســتانش او را خفه کرد. بعد از آن، جسد را الی 
پتو پیچیدیم و داخــل خودرو گذاشــتیم و آن را 
در بیابان هــای اطراف رهــا کردیم. بعــد از آن به 
پلیس مراجعه کردیم تا کســی به ما شک نکند. 
اما عذاب وجدان داشتم. این عذاب داشت مرا 
دیوانه می کرد. از طرفــی پدربزرگم خیلی بی قرار 

بود و امید داشــت کــه او زنده باشــد. من خودم 
پابه پــای او بــه جســت وجوی پــدرم می رفتــم. 
برای اینکه این پیرمرد آرام بگیرد و بتواند جسد 
پســرش را دفــن کند، یــک روز بــه او گفتم شــاید 
تصــادف کرده و جســدش در اطراف باشــد. او را 
به همیــن بهانه به ســمت همان بیابانــی بردم 
که جســد را آنجا رها کــرده بودیم. می خواســتم 
پدربزرگم آرام بگیرد. چون خیلی بی تاب پسرش 
بود. ولی فکر نمی کردم همین کارم باعث شــود 
تا ماموران به من مظنون شوند. حتی یک شب 
قبل هم به همانجا رفتم تا ببینم جسد هنوز در 

آن بیابان است که دیدم همانجاست.«
بــا این اعترافــات، مادر این پســر نیز دســتگیر 
شد و در بازجویی ها گفت: »من شوهرم را خفه 
کــردم. پســرم او را نکشــت. فقط پاهای شــوهرم 
را گرفته بود. شــوهرم، مــردی بود که مرتــب ما را 
اذیت می کرد و من از رفتارهایش با پسرم خیلی 
عــذاب می کشــیدم. هرچــی هــم می گفتــم بــا 
خودم دعوا می کرد. برای همین تصمیم به قتل 
گرفتیم.« در حــال حاضر نیز هــر دو متهم روانه 
بازداشتگاه شدند و تحقیقات در خصوص این 

جنایت همچنان از سوی پلیس ادامه دارد.

زلزله در کیــش، باعث ایجاد رعب  و وحشــت 
در بیــن مــردم شــد. تــرس زیــاد مــردم، باعــث 
شــد تا آنها هنــگام فــرار آســیب ببیننــد و دچار 
مصدومیت شوند. این در حالی است که حال 

دو مصدوم نیز وخیم اعالم شده است. 
تیرمــاه  شــنبه 4  روز  صبــح  ســاعت 0۸:0۷ 
زلزلــه ای بــه بزرگــی 5/۶ ریشــتر بخش هایــی 
از هرمــزگان را لرزانــد. ایــن زلزلــه در فاصلــه 24 
کیلومتــری بندر چــارک، 2۶ کیلومتــری جزیره 

کیش و 5۶ کیلومتری جناح رخ داد.
مهرداد حسن زاده، مدیرکل مدیریت بحران 
هرمزگان پــس از ایــن حادثه گفــت: »تیم های 
ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه اعزام شــده اند 
احتمالــی  خســارت های  بررســی  حــال  در  و 
کانــون اصلــی زلزلــه داخــل دریــا و  هســتند. 
حدفاصــل بنــدر چــارک و جزیــره کیــش بــوده 

است.«

مصدوم شدن ۲۳ نفر 
همچنیــن، ســعید پــورزادی، رئیــس ســتاد 
مدیریت بحران کیــش در این باره گفت: »پس 
از وقــوع زمین لرزه 2۳ نفــر به علت مصدومیت 
بــه بیمارســتان کیــش مراجعه کردنــد که حال 
دو نفــر از آنهــا بــر اثــر ســقوط از ارتفاع مســاعد 

نیست.«
پــورزادی همچنیــن، بــا اشــاره بــه احســاس 
شدن شــدت زمین لرزه در جزیره کیش و بیان 
اینکــه ادارات دولتــی و دســتگاه های اجرایــی 

جزیره تعطیل شــدند، ادامه داد: »دانشگاه ها 
نیز روز شــنبه تعطیل شــدند اما با توجــه به در 
پیش بودن کنکور سراســری برای بررسی همه 

جوانب جلسه اضطراری برگزار خواهد شد.«
دکتر مصطفــی نادعلــی، رئیس بیمارســتان 
کیش دربــاره یکی از دو مصــدوم بدحال گفت: 
بــه  ارتفــاع  از  به دلیــل ســقوط  »ایــن جــوان 
کنــون درحال  بیمارســتان منتقــل شــد و هم ا
اغلــب  اســت.  پزشــکی  خدمــات  دریافــت 
مراجعــان هنــگام تــرک منــزل یــا فــرار دچــار 
مصدومیــت شــده اند. کمبــود دارو در جزیــره 
کیش وجــود ندارد و به منظور خدمات رســانی 
بهتــر تجهیــزات اورژانســی ازجملــه آمبوالنس 
کــی  خورا ضــروری  اقــالم  می یابــد.  افزایــش 
ازجملــه آرد، آب آشــامیدنی و دارو نیز به اندازه 
کافــی در جزیره کیــش وجود دارد. مشــکلی در 

تامین ســوخت وجود ندارد و شــبکه آب وبرق 
نیــز پایدار اســت. ایــن زمین لرزه ســبب ترس و 
وحشــت مــردم شــده و نیروهــای امــدادی در 

حالت آماده باش هستند.«
سلحشــور، مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
هرمــزگان  نیز بــا بیان اینکه تیم هــای عملیاتی 
بــه صــورت میدانــی در حــال بررســی مناطــق 
زلزلــه زده هســتند و تــا ایــن لحظــه گزارشــی از 
خســارت اعــالم نشــده اســت، گفــت: »آمــاده 
خدمت رســانی بــه آســیب دیدگان احتمالــی 

هستیم.«

وحشت مردم
گفــت:  نیــز  بندرلنگــه  فرمانــدار  مــرادزاده، 
»طبق بررسی های اولیه صورت گرفته، زلزله در 
شهرســتان بندرلنگه خســارت جانی نداشــته 

و ســبب ترس و وحشــت مــردم و ترک خوردگی 
برخی منازل مسکونی شــده است. تاسیسات 
آب، برق و تلفن در شهرســتان بندرلنگه وصل 
اســت.« همچنین، رحیمی، بخشدار شیبکوه 
گفــت: »زلزلــه مشــکل خاصــی در ایــن بخــش 
ایجاد نکــرده و وضعیت آرام اســت. برق و تلفن 

این بخش نیز وصل است.«
میــراث   کل  اداره   معــاون  نــوروزی،  عبــاس 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان 
از تخریــب قلعــه آل علــی بــر اثــر زلزلــه در بنــدر 
چارک خبــر داد و گفت: »قلعــه آل علی متعلق 

به دوره قاجاریه است.«
همچنیــن از صبــح روز شــنبه، پــس از وقــوع 
زلزلــه 5/۶ ریشــتری در بنــدر چــارک، چندین 
پس لــرزه زیــر 4 ریشــتر نیــز در ایــن منطقــه رخ 

داده است.

خبر3 گزارش »شهروند« از ماجرای قتل مرد میانسالی که جسدش در بیابان رها شده بود 

ک مادر و پسر به جنایت شبانه اعتراف هولنا

پس از زمین لرزه 5/6 ریشتری، نوجوانی خودش را از 4 طبقه به پایین پرت کرد

ترس و لرز در کیش
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گو گفت و 

به ناز مقدســی| ایــن روز هــا اخبار خوبــی از زمین 
بــه گوش نمی رســد؛ زمیــن بیــش از 1۰ روز اســت که 
کنان کیــش و بندرچــارک می لــرزد و از  زیر پــای ســا
آن زلزله افغانســتان با تلفات بیش از هزار کشــته و 
ســه هزار مجروح، صحنه های دلهــره آور و تلخی را 
به تصویر می کشد. همین هم شــده که در چندروز 
کــه  هرجایــی  اجتماعــی،  شــبکه های  در  اخیــر 
تصویری یا خبری از زلزله منتشــر می شود، کاربران 
نیز بــا حجم زیــادی از اطالعات با یکدیگــر در حال 
بحث و بررســی هســتند. با همه اینها صبــح دیروز 
بــا وقــوع دوبــاره زمین لــرزه 5/6 ریشــتری در کیش 
دوبــاره وحشــت به جــان مردم افتــاد. اخبــاری که 
از شــبکه های اجتماعــی به گوش می رســد نشــان 
می دهــد ایــن زلزلــه کــه تــا االن بزرگ تریــن مقیاس 
زمین لرزه هــای چنــدروز گذشــته در ایــن منطقه را 
بــه خــودش اختصــاص داده باعــث شــده ادارات 
کیــش تعطیــل شــوند، برخــی  و بازار هــای جزیــره 
از کیشــوندان بــا اســترس خودشــان را به فــرودگاه 
برسانند و عده ای دیگر مانند چندهفته گذشته به 

پارک ها و فضای باز جزیره پناه بیاورند. 
پژوهشــگاه  اســتاد  ع،  زار مهــدی  دکتــر 
زلزله شناسی که چندســال پیش نیز در یادداشتی 
بــا تیتــر »لرزه خیــزی افغانســتان و ریســک زلزلــه؛ 
یک میلیــون نفــر در کابــل در حریــم گســل زند  گی 
می کننــد« در روزنامــه ۸ صبــح ایــن کشــور  زلزله در 
پیش بینــی  را  افغانســتان  جنوب شــرقی  مناطــق 
گفت وگــو بــا »شــهروند« وضعیــت  کــرده بــود، در 
زمین لرزه هــای پی درپــی در بندرچــارک و جزیــره 
حرف هــای  ادامــه،  در  او  کــرد.  بررســی  را  کیــش 
دســت اولی از گســل های پرخطر پایتخت دارد که 
ظاهرا ســنجش کیفــی وضعیت آنها نیــاز به بودجه 

کنون محقق نشده است.  کالنی دارد که تا

کنان  کــه ســا آقــای دکتــر، بیــش از 1۰ روز اســت 
مناطق جنوبی کشــور ازجمله بندر چارک و کیش، 
کــه در روز چندیــن بــار هــم رخ  زمین لرزه هایــی 
می دهد را تجربه می کننــد؛ همزمان با این اتفاق در 
چندروز گذشته متاسفانه زلزله مرگبار افغانستان و 
تصاویری که از آن منتشر می شود بسیاری از مردم 
را در خصــوص ایــن حادثــه طبیعــی نگران تــر کــرده 
اســت. آیا اساســا بین فعالیت گســل افغانستان با 
گســلی که باعث لرزیــدن زمین در مناطــق جنوبی 

کشور می شود، شباهتی وجود دارد؟ 
اوال چنــد موضــوع وجــود دارد. یکــی اینکه آیــا زلزله 
در افغانســتان با زلزله کیش مرتبط است؟ یا شباهت 
دارد؟ جواب هر دو سؤال منفی است؛ مرتبط نیست 
و شــباهت هــم نــدارد. زلزلــه افغانســتان در مــرز بین 
هندوکوش، گسل گردیز در موقعیت مرز ورقه ای بین 
ورقه های اوراســیا و هنــد اتفاق افتــاد و بزرگــی آن هم 
1 /۶ ریشــتر بود که عمق کمی هم داشــت. متاسفانه 
همیــن عمق کــم هم باعث شــد کــه میزان تلفــات در 
آن منطقــه زیــاد شــود. آن منطقــه، حتــی خانه های 
شــهری اش هم بافــت روســتایی دارد و خیلــی راحت 
می توان فهمیــد که در چنین شــرایطی قطعــا تلفات 
زیاد اســت. البته بــرآورد خود من این اســت کــه اینها 
به نوعی شــانس هم آورده اند که زلزله افغانســتان زیر 
گر  که ا یک شــهر چند 10هزار نفری اتفاق نیفتــاد؛ چرا
این اتفاق رخ می داد قطعا تلفات بسیار بیشتر از این 
بود، اما زلزله در جزیره کیش در محل مرز کوهســتان 

گــرس اتفاق افتاده اســت و اینکه به صورت خوشــه  زا
گی هــای آن  یــا کالســتر روی می دهــد مربــوط بــه ویژ
منطقه اســت.  کیــش و چارک منطقه ای اســت که در 
آن گنبد های نمکی وجــود دارد، زلزله هایی با بزرگای 
4 تــا 5 ریشــتر کــه در 10 روز گذشــته در ایــن مناطــق 
گر به صورت خوشــه ماننــد رخ نداده  اتفــاق افتادند ا
بود، فــرض کنیــد زلزله ای بــا بــزرگای 5/۶ ریشــتر هم 
می توانســت اتفاق بیفتــد. در حالی که خوشــبختانه 
اینطور نشــده و نشــان می دهد که زمین انرژی جمع 

شده را به تدریج ر ها می کند. 

وضعیــت  از  گذشــته  چنــدروز  در  کــه  اخبــاری 
کنان جزیــره کیــش بــه گــوش می رســد نشــان  ســا
می دهــد مــردم بســیار نگــران هســتند و در حالــی 
کــه در این مــدت اغلــب آنهــا در بیــرون از خانه ها 
و پارک هــا بــه ســر می بردنــد، زلزلــه 5/6 ریشــتری 
صبح شــنبه بســیاری از آنها را نگران تر کرده است. 
شــما ادامه روند این زمین لرزه ها را چطــور ارزیابی 

می کنید؟ 
وقتــی بزرگــی زلزلــه بیشــتر از 5 اســت، طبیعتــا هــم 
وحشــت وهراس ایجاد می کند و هم اینکه به هر حال 
خسارت محدودی را هم رقم می زند. از طرف دیگر در 
جزیره کیش، ســاختمان های مرتفع زیادی ســاخته 
کنان  شــده اســت. بنابراین احســاس زلزلــه برای ســا
طبقات باالتر ساختمان ها به مراتب بیشتر از طبقات 
همکف است. گاهی در طبقات باالی ساختمان ها تا 
چندبرابــر طبقات همکف تکان های شــدید را تجربه 
می کنیــد؛ بنابرایــن می توان فهمیــد که چرا مــردم در 
بندر چارک و کیش دچار وحشــت شده اند اما عمده 
کنان  بیشــتر ایــن تــرس و وحشــت ها مربــوط بــه ســا
جزیره کیش است که طبیعتا ســاختمان های بلند و 
برج های بیشتری نسبت به بندر چارک دارد. همین 
هــم شــده کــه بیشــتر گزارش هــا از نگرانــی و وحشــت 

مردم مربوط به جزیره کیش است. 

یکی دیگر از موضوعات ترس و نگرانی مردم بحث 
ســونامی در کیش است. آیا احتمال اینکه از طریق 

فعال شــدن این گســل و زمین لرزه هــای پرتکرار در 
کیش و بنــدر چارک، احتمال وقوع ســونامی وجود 

دارد؟ 

یک تغییر مکان قائم در کف دریا می تواند منجر به 
گر ما در این منطقه یک تغییر مکان  سونامی شــود. ا
قائــم ببینیم امــکان وقوع ســونامی وجــود دارد مثل 
ســونامی ژاپن، اما اتفاق و پیامد این زمین لرزه هایی 
کــه در مناطــق خلیج فــارس روی می دهــد اوال بــه 
صــورت گســترش قائــم به ســمت دریــا نمی رســد، به 
ایــن دلیل که توضیح دادم توده هــای نمک در زمین 
مناطق هرمز، مانع این می شوند که زمین لرزه به کف 
زمین برسد. دومین مسأله این است که خلیج فارس 
مخصوصا سمت ایران، خیلی کم عمق است و همین 

کم عمق بودنش مانع از وقوع سونامی می شود. یعنی 
گر هم فرض کنیم که تغییــر مکان قائم هم رخ دهد،  ا
بــاز هم کم عمــق بــودن خلیج فــارس در ایــن منطقه 
مانــع از ایجــاد موج هــای چنــد 10 متــری می شــود. 
گــر ایــن اتفــاق هــم می افتــاد نهایتــا  بنابرایــن حتــی ا
امواجی با ارتفــاع کوتاه ایجاد می شــد و در حد همان 

جزر و مد می آمدند و می رفتند. 

پاســخ ســؤالم را نگرفتــم؛ بــا ایــن توضیحــات آیــا 
احتمال وقوع سونامی  در جزیره کیش وجود دارد 

یا نه؟ 
احتمالش خیلی خیلی  کم است. مگر اینکه زلزله ای 
در بیــرون از خلیج فــارس اتفاق بیفتد و امــواج ارتفاع 
گرفتــه بــه ســمت ســواحل خلیج فــارس بیاینــد. مثال 
ممکن اســت که زلزلــه ای در دریای عمــان رخ دهد و 
کید می کنم  موجب سونامی شــود. بنابراین باز هم تا
گرس  که در نتیجه فعالیت گسل منطقه کوهستانی زا
کــه در دو هفته اخیر مناطــق جنوبی کشــور را لرزانده 

است احتمال وقوع سونامی خیلی خیلی کم است. 

ایــن روز ها به دلیــل همزمانی زلزله افغانســتان و 
زمین لرزه های جنوب ایران به نظر می رسد نگرانی 
از وقــوع زمین لرزه هــای مرگبــار در ذهن بســیاری از 
مردم پایتخت نیز دوباره زنده شده است. بنابراین 
گــر روزی زلزلــه ای شــبیه زمین لرزه  فرض کنیــم کــه ا
افغانســتان بــا همان عمــق و ریشــتر در تهــران رخ 
دهد؛ به نظر شــما میــزان آسیب وخســارت چقدر 

خواهد بود؟ 
بــه نظــر مــن ایــن نــوع مقایســه چنــدان دقیــق و 
درســت نیســت. بــه ایــن دلیــل کــه شــرایط بافت و 
زیرســاختی کــه در افغانســتان وجــود دارد بــا ایران 
افغانســتان  در  واقــع  در  اســت.  متفــاوت  بســیار 
گــر هــم در جایــی  یــا زیرســاختی وجــود نــدارد یــا ا
زیرســاختی باشــد، یــک زیرســاخت توســعه نیافته 
و بی کیفیــت اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مــا در 
زیرســاخت ها  ســری  یــک  هرحــال  بــه  کشــورمان 
کــم  کــه مــدرن هســتند. از طــرف دیگــر ترا داریــم 

جمعیتــی کــه در تهــران وجــود دارد قابــل مالحظه 
اســت و طبیعتا بــا والیت هــای پکتیکا و خوســت در 
جنوب شرق افغانســتان تفاوت دارد. بنابراین، این 
مقایسه الزاما درست نیســت. هرچند که به هرحال 
گر زلزلــه ای با بزرگای  می تــوان اینگونه تصور کرد که ا

  ۶/1 ریشــتر در تهــران رخ دهــد بــه هرحــال بســیار 
آســیب زا خواهــد بــود. نــوع آســیب هایش قطعــا بــا 
زلزلــه ای کــه در افغانســتان اتفــاق افتــاد، متفــاوت 
خواهد بــود و احتماال در بســیاری از جنبه ها مانند 
میزان و گستردگی خســارت خیلی زیاد خواهد بود. 
بنابراین متاسفانه در این شرایط باید این یادآوری 
تلخ را در خصوص وضعیت گسل ها و احتمال وقوع 
زلزله در تهران داشــته باشــیم؛ چاره ای هم نیست؛ 

این یک واقعیت است. 

بله دقیقا. به هرحال سال هاســت کارشناســان 
زیادی در رابطه با گســل های پرریســک تهران نیز 
هشــدار داده انــد.  حــال گســل های تهــران چطور 

است؟ 
گی و مشــخصاتی که تا  گســل های تهران همــان ویژ
به حال درباره آنها شــنیده ایم، دارند. مشــخصاتی که 
مربوط به احتمال رخداد زلزله شــدید گفته شــده نیز 
وجــود دارد. زمانــی کــه در اردیبهشــت ســال 99 زلزله 
دماونــد و تهــران را داشــتیم، خیلــی تــالش کردیم که 
شــرایط به کار مطالعاتی و پژوهشــی ختم شــود اما به 
هرحال در این دو ســال به دلیل شرایط کرونا و هزینه 
مالی که این پروژه ها دارند این اتفاق نیفتاد. هرچند  
ما بــا همــه امکانــات محــدودی کــه داریم و بــا همان 
ریتم کمی که می توانستیم پیش برویم، مشغول کار و 
گر بخواهیم کار جدی در رابطه  تحقیق هستیم، اما ا
با گســل های تهران انجام بدهیم، مشــخصا نیازمند 
ســرمایه گذاری مالی هســتیم. یعنی باید یک بودجه 
کار اختصــاص داده شــود  قابل توجهــی بــرای ایــن 
تــا بتوانیــم وضعیت کیفــی گســل های تهــران را مورد 

سنجش قرار دهیم. 

گســل ها چه نــوع ســنجش کیفی نیــاز دارنــد و آیا 
تا به حــال ســنجش کیفی انجام شــده یا بــه دلیلی 
هزینه بــر بــودن از طریــق دیگــری ایــن مطالعــات 

انجام می شود؟ 
حــال  در  همــواره  کــه  ســنجش ها  یکســری 
انجام شــدن هســتند. ثبت داده هــای لرزه نگاری 
همچنــان اتفــاق می افتــد ولی مثال گســل شــمال 
تهران یا گسل مشاء نیاز به سنجش های سنگین 
ژئوفیزیــک بــه همــراه مدلســازی دارند تــا متوجه 
شــویم استرســی که در این گســل ها جمع شــده، 
بیشــتر در کــدام مناطــق تهــران اســت. بنابرایــن 
بگذاریــم.  دقیــق  لرزه نــگاری  شــبکه  یــک  بایــد 
اینها هــم نیازمند تامیــن بودجه وســرمایه گذاری 
کــه ســرمایه را  اســت. خیلــی واضــح هــم بگویــم 
هــم دولت هــا بایــد پرداخــت کننــد. دلیلــش هم 
معلــوم اســت؛ بخــش خصوصــی بــرای تحقیــق و 
پژوهــش در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری نمی کند. 
بنابرایــن می خواهــم بگویــم االن ُمد شــده اســت 
و می گوینــد بــرای همه کار هــا اسپانســر بگیرید در 
حالی که این نــوع کار های پژوهشــی و تحقیقاتی 
کــه ســرمایه زیــادی هــم الزم دارنــد در هیچ جــای 
دنیا موردتوجه اسپانسر ها نیستند. واقعیت این 

است بودجه پژوهشی خیلی محدود است. 

گفت وگوی »شهروند« با استاد پژوهشگاه زلزله شناسی درباره   احتمال وقوع  زمین لرزه شدید یا سونامی در کیش

خلیج فارس برای سونامی کم عمق است

 خلیج فارس مخصوصا سمت 
ایران، خیلی کم عمق است و 

همین کم عمق بودنش مانع از 
وقوع سونامی می شود. یعنی 

گر هم فرض کنیم که تغییر  ا
مکان قائم هم رخ دهد، باز 

هم کم عمق بودن خلیج فارس 
در این منطقه مانع از ایجاد 

موج های چند 10 متری می شود

بندر چارک کیش


