
چهارشــنبه| 29 تیــر 1401 | 20 ذی  الحجــه Jul 2022 |  1443 20 | ســال دهــم | شــماره 2577 | 12 صفحــه
www. s h a h r v a n d - n ewspa pe r. i r

11

4

6

2

3

2

کاری اعظم را  فدا
فراموش نکنید

ویزیت رایگان، 
زکات علم این 
پزشکان است

درآمد هنگفت 
 فوتبال به جیب

 چه کسی می رود؟

سخت ترین روز 
صنعت برق ایران

کاخ سفید باید 
 زیاده خواهی ها 

 و تردیدها را 
کنار بگذارد

 تفاهم
  4 میلیارد دالری

 با روسیه

 گفت وگوی »شهروند« با 
خانواده مادری که به خاطر نجات یک کودک 

به دل آتش زد و جان باخت

بزرگ ترین تفاهمنامه تاریخ صنعت نفت 
ایران با گازپروم امضا شد

 دندان پزشکان مجتمع هالل ایران 
هوای بیماران نیازمند را دارند

امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل: 

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را  به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

ویژه3

برای اولین بار »شهروند«  پرونده پزشکی
و پشت صحنه مرگ کیارستمی را کالبدشکافی می کند

از کیوسک های مطبوعاتی تهران بخواهید

چه کیس عباس را کشت؟

500 یورو کشورهای با ویزا، 300 یورو بدون ویزا

سهمیه ارز مسافرتی آب رفت!
: معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

ثبت نام در سامانه سماح شرط عبور از مرز برای زیارت اربعین است
رئیــس کانــون صرافــان از کاهش ســقف 
فروش ارز مســافرتی برای کشورهای با ویزا 

خبر داد.
کامــران ســلطانی زاده بــا اعــام کاهــش 
سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای 
ارز  فــروش  کــرد: »ســقف  اظهــار  ویــزا  بــا 
مســافرتی برای کشــورهای با ویــزا )هوایی 
ـ کــد ۵۱( مبلــغ ۵۰۰ یــورو یــا معــادل آن بــه 
ســایر ارزها تعیین شــده و برای کشورهای 
بــدون ویــزا نیــز ۳۰۰ یــورو یــا معــادل آن به 
ســایر ارزهاســت.« او افزود: »متقاضیان و 
مسافران خارج از کشور می توانند حسب 
نیاز خود )خرید ارز مسافرتی با ارائه مدارک 
تعیین شده تا سقف ۵۰۰ یورو یا ۲هزار یورو 
سرفصل ســایر از طریق بازار توافقی اقدام 
کننــد.« پیــش از این نیــز، بانک مرکــزی در 
اواخر ســال گذشته ســهمیه ارز مسافرتی 
را کاهــش داد و میــزان فــروش ارز توســط 
شــرکت های صرافی بابت مســافران باالی 
۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای 
کشــورهای با ویزا به صورت هوایی معادل 
۲هــزار یــورو، بــرای کشــورهای بــدون ویزا 

به صــورت هوایــی ۳۰۰ یورو و مســافرتی به 
صورت زمینی، ریلــی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو 
یا معــادل آن به ســایر ارزهــا را تعییــن کرد. 
اطاعیه بانــک مرکزی به صرافی هــا درباره 

فروش ارز مسافرتی به شرح زیر است:
ارزی  مصــارف  ســاماندهی  بــه  نظــر 
خدماتــی و روان ســازی معامــات خریــد و 
فروش ارز در شــبکه صرافی های کشور و با 
عنایت بــه تعمیق بازار معامــات ارز با نرخ 
توافقی و همچنین فروش ارز به اشــخاص 
حقیقی تا ســقف ۲هــزار یورو در ســرفصل 
سایر )کد ۲۴(، ســقف فروش ارز مسافرتی 
برای کشــورهای با ویــزا )هوایی - کــد ۵۱(، 
موضــوع اباغیــه شــماره ۳۰۱۴۰۵ مــورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۴، مبلــغ ۵۰۰ یــورو یــا معــادل 
آن به ســایر ارزها تعیین می شــود. بدیهی 
است متقاضیان و مسافران خارج از کشور 
می توانند حســب نیاز خود از یکی از طرق 
فــوق )خریــد ارز مســافرتی بــا ارائه مــدارک 
تعییــن شــده تــا ســقف ۵۰۰ یــورو یــا ۲هزار 
 یورو ســرفصل ســایر از طریق بازار توافقی(

 اقدام کنند.

 ، معــاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور
را شــرط  نــام در ســامانه ســماح  ثبــت 
عبــور از مرز بــرای زیارت اربعین دانســت 
و گفــت: داشــتن گذرنامــه و تزریــق ۲ ُدز 
کســن یادآور بر اساس اعام  کسن یا وا وا
ســامانه ایــران مــن، دیگــر مــدارک مورد 

نیاز برای زایران است.
 به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت 
، مجیــد میراحمــدی در حاشــیه  کشــور
نود و دمین نشست ستاد مرکزی اربعین 
حســینی که امروز بــا حضور اســتانداران 
کرمانشاه، ایام، سیســتان و بلوچستان 
و نمایندگان دســتگاه ها در محل وزارت 
کشــور برگــزار شــد، ایــن مطلــب را مطرح 
کــرد. وی اظهــار کــرد: بخشــی از جلســه 
امــروز  مربوط به توافق های انجام شــده 
با ستاد اربعین عراق بود که از مهم ترین 
آنها، بازگشــایی مرز خســروی و استفاده 
زائــران عزیــز حســینی از ایــن مــرز بــرای 

زیارت عتبات عالیات بود.
اربعیــن  مرکــزی  ســتاد  رئیــس 
بــر  کیدهــا  افــزود: تمــام تا حســینی)ع( 

این محور بود که این مرز قبل از مراســم 
اســتفاده  مــورد  و  بازگشــایی  اربعیــن 
ضعــف  نقــاط  تــا  گیــرد  قــرار  طــرف  دو 
دقیــق بررســی  مــورد  آن  خاءهــای   و 

 قرار گیرد.
آمادگــی  از  همچنیــن  میراحمــدی 
دولت ایران در فعال کردن مرز تمرچین 
و باشــماق خبــر داد و گفــت: نظــر دولت 
جمهوری اســامی ایران بر این است که 
عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
از ایــن دو مــرز هــم بــرای زیــارت عتبــات 

عالیات استفاده کنند.
کــرد: زوار حســینی بایــد  وی تصریــح 
در ســامانه ســماح ثبــت نــام کنــد و باید 
نسبت به این امر اهتمام داشته باشند. 
گذرنامــه رســمی، دیگــر شــرط  داشــتن 
بــرای زیــارت عتبــات عالیــات اســت کــه 
حداقل ۶ ماه باید اعتبار داشــته باشــد. 
از ایــن رو، درخواســت داریــم در فرصــت 
باقــی مانده کســانی کــه مهلــت گذرنامه 
شان کمتر از این میزان است، نسبت به 

تمدید اعتبار گذرنامه اقدام کنند.

معــاون امنیتــی و انتظامی وزیر کشــور 
همچنیــن گفــت: شــرط ســوم، تزریــق ۲ 
کســن و همچنیــن برای کســانی که  ُدز وا
کسن شان  ۶ ماه از آخرین زمان تزریق وا
گذشته است، باید ُدز یادآور تزریق کنند 
و در ایــن خصوص باید توجه داشــت که 
ســامانه »ایــران من« به ســامانه ســماح 

متصل است.
میراحمدی خاطرنشــان کرد: ثبت نام 
در سامانه ســماح با هدف سامان دهی 
جمعیــت اســت و اینکــه نوبــت و زمــان 

خروج شان از مرز مشخص شود.
اربعیــن  زائــران  از  همچنیــن  وی 
و  تســهیل  بــرای  خواســت  حســینی 
بــا  کننــد  ســعی  سفرشــان  در  تســریع 
گروهــی  محوریــت مســاجد بــه صــورت 
اعــزام شــوند، گفــت: البتــه ایــن مفهوم، 
کــه امــکان تــردد  بــه ایــن معنــا نیســت 
نداشــته  وجــود  انفــرادی  صــورت  بــه 
باشــد، بلکه تــاش بــر ایــن اســت کار به 
 صــورت هماهنــگ و ســامان دهی شــده 

پیش برود.

33 خبرتازه

 گزاش میدانی »شهروند « از مشکالت بیماران در داروخانه ها؛ 

طرح »دارویار« نسخه گرانی ها و کمبودها را می پیچد؟

درد   دارو
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رهبر انقالب خطاب به پوتین و رئیسی : 

 توافق ها را پیگیری 
و عملیاتی کنید
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امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل: 
کاخ سفید باید زیاده خواهی ها 

و تردیدها را کنار بگذارد
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در گفت و گویــی 
تلفنــی بــا جــوزف بــورل اظهــار کــرد: »کاخ ســفید 
بایــد زیاده خواهی ها و تردیدهــا را کنار بگــذارد و با 
واقع بینی در مســیر دستیابی به راه حل و حصول 

توافق گام بردارد.«
 امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
شامگاه دوشــنبه در تماس تلفنی با جوزف بورل، 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا درباره 
آخریــن وضعیــت گفت وگوها بــرای رفــع تحریم ها 
و همچنیــن برخــی موضوعــات مهــم منطقــه ای 
و بین المللــی مــورد اهتمــام مشــترک گفت وگــو و 

تبادل نظر کرد.
وزیــر امور خارجه کشــورمان در ایــن گفت وگوی 
تلفنی اظهار داشت: »هیچ تردیدی در اراده دولت 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدن بــه یــک 

توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.«
رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان بــا ابــراز 
قدردانــی از تاش هــای بی وقفــه جــوزف بــورل و 
انریکه مــورا و با اشــاره به گفت وگوهــای اخیر خود 
کید کــرد: »کاخ  بــا وزرای خارجه ایتالیا و فرانســه تا
سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد، 
با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول 
کارآمد گذشــته  توافق گام بردارد و از تکرار رویکرد نا
و رفتار غیرســازنده و توسل به اهرم  فشــار و تحریم 

دست بردارد.«
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  امیرعبداللهیــان 
گفت وگــو بــا اشــاره بــه نشســت ســه جانبه بیــن 
رؤسای جمهوری سه کشــور ایران، روسیه و ترکیه 
در تهــران رویکــرد ایــران را در مورد امنیــت غذایی 
و امنیــت انــرژی تبییــن کــرد. وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان با اشــاره به گفت وگوی اخیر خود با وزیر 
خارجه اوکراین ابراز کرد: »تسهیل صادرات غات 

اوکراین از اهمیت زیادی برخوردار است.«

خبر3

نقل قول3

رئیس سازمان هواپیمایی اعالم کرد؛

 بازگشت پروتکل های کرونایی 
در پروازهای خارجی و داخلی

   رئیس سازمان هواپیمایی 
بازگشــت  از  کشــوری 
بهداشــتی  پروتکل هــای 
مقابله با کرونا در پروازهای 
خارجی و داخلی خبر داد و 
گفت: »در ایــن زمینه کاما 
کرونــا  تابــع مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

هستیم.«
کــرد:   اظهــار  محمدی بخــش  محمــد 
»پروتکل هــای بهداشــتی در پروازها براســاس 
آنچــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــام کند، 
که صنعت هوانوردی  اجرایی خواهد شد، چرا
همواره تابع ایــن پروتکل ها و مصوبــات بوده و 
هست، اما با توجه به تجربه ای که در سال های 
گذشــته در زمینه مقابلــه بــا کرونا داشــتیم، در 
برخــی حوزه هــا بایــد بازنگــری صــورت گیــرد. 
همچنین در حوزه غربالگری و اطاع رسانی باید 
بهتر از گذشــته عمل کنیم تا مردم و مســافران 
این پروتکل ها را رعایت کرده و از انجام سفرهای 

غیرضرور پرهیز کنند.«
او افزود: »همه باید اســتفاده از ماســک را برای 
کــز تجمــع از جمله  خــود الزامــی و در همــه مرا

پروازها این پروتکل ها را رعایت کنند.« 

رئیس سازمان امور مالیاتی:
مالیاتی از مبالغ کارت به کارت 

نگرفته ایم
   رئیــس کل ســازمان امــور 

مالیاتی دربــاره اینکه مبالغ 
واریزشده از طریق کارت به 
کارت هم مشــمول مالیات 
کنــون  می شــود، گفــت: »تا
مبالــغ کارت به کارت شــده 
بررســی نشــده و برای بررســی این موارد نیاز به 
دســتورالعمل بانــک مرکــزی دربــاره تفکیــک 

حساب های تجاری و شخصی افراد داریم.«
داوود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی 
از فعالیت هــای اقتصــادی مالیــات می گیــرد، 
اظهار کــرد: »ایــن کار به ایــن معنی  اســت که از 
آنچه نشان دهنده فروش و کسب درآمد و سود 
خالص فعالیت های اقتصادی است، براساس 
مالیــات  قانونــی  و  کارشناســی  محاســبات 
دریافــت می شــود و به هیچ  عنــوان از دســتگاه 
پــوز، کارت به کارت و گردش حســاب بانکی که 
نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر 

نمی شود.«
و  پــول  بــاالی  مبالــغ  »واریــز  افــزود:  منظــور 
به دفعات مکرر از طریق دستگاه پوز به حساب 
افراد می تواند نشــان از فعالیــت اقتصادی آنها 

باشد.«

 هشتگ  روز

»چــه غوغایــی کردنــد بچه هــای تهــران و یمــن در عیــد بــزرگ غدیــر ... تــا کور شــود هــر آنکه 
نتواند دید.«یا »#مهمونی_10_کیلومتری یک جشــن ملی،  یک جشــن شــادی و یک دورهمی 
خانوادگی اســت...  ولی عجیب اینکه یه عده باز پیدا می شــن که با شــادی مردم مخالفند! )ما 
مخالفیم یا شــما؟(«یا »می گن فرق هست بین اونی که شــروع می کنه و قدمی برمی داره با اونی 
که فقط حرفشــو می زنه... از امسال شــروع کردیم برای عید بزرگ غدیر قدم های بزرگ برداریم، 
کد نماندیم  عالی نبود، اما بهتر می شویم هر ســال با یک #یا علی. مهم اینه حرکت می کنیم و را
...«یا »ولــی با همه نواقص، ایــن #مهمونی_10_کیلومتری واقعا نشــون داد کــه برخاف نظرات 
غربی ها، مردم هنوز دیندارند.«یا »ما که نشد مراسم رو حتی از تلویزیون دنبال کنیم، اما واقعا 
دم مــردم تهران گرم. یکســری اتفاقات باعث می شــه دل آدم قرص بشــه که وعــده خدا نزدیکه 
وگرنه کــی می تونه این همــه آدم رو یه جا جمع کنه برای بزرگداشــت و یــادآوری واقعه غدیر جز 

اینکه خواست صاحب اصلی کار بوده باشه. خدا قوت.«

»براســاس آمار جدید تا ســاعت 7 صبح امــروز 5میلیون و 275هــزار نفر در ســامانه یکپارچه 
#خــودرو ثبت نام کردند، احتماال تا 10میلیون متقاضی برســه. ســوال؛ چند خــودرو آماده برای 
افــراد ثبت نام کننــده موجود اســت؟ تــا وقتی این همــه متقاضی وجود داشــته باشــه دالل هم 
#قیمت_خودرو رو افزایشی می کنه.«یا »سوپرایز شبانه خودرویی ها تکمیل شد! ایران خودرو 
هم غــرق در زیــان اســت، 61هزار میلیــارد تومــان ایران خــودرو زیــان انباشــه دارد!«یا »تــو مرام 
لوتی نیســت که نمک بخوره نمکدون بشکنه... مجلســی که دنا پاس هدیه می گیره می خواد 
واردات خــودرو رو آزاد کنه؟«یا »مگه قرار نبــود راهکاری رقابتی برای تنظیم بازار خودرو باشــه؛ 
ولی با واردات خودروی زیر20هــزار دالری و تعرفه۳0درصدی واردات خودروهای بی کیفیت رو 
شــاهدیم تا ملت به خروجی #دو_شرکت_گاری_ســاز داخلی راضی بشــن!«یا »ایران خودرو در 
ســال 1400 حدود 177هزار دســتگاه از گــروه پژو پارس فروش داشــته، حاصل ایــن فروش زیان 

5500 میلیاردی بود! یعنی ماشینی ۳1میلیون زیان!«

#مهمونی_۱۰_کیلومتری       
کیوسک3

نیویورک تایمز
عکــس یــک نیویورک تایمــز، کمک بــه گرمازده نشــدن 
کینگهــام را نشــان می دهــد.  کاخ با ســربازی در مقابــل 
مراسم جشــن تغییرات گارد محافظت کاخ به دلیل تجربه 
بی ســابقه ترین گرمــا در انگلیــس، عقــب افتــاده اســت. 
لندن رکــورد 100 درجه فارنهایت را ثبت کرده اســت. گرمای 
بی ســابقه در کشــورهای اروپا مهم تریــن گزارش های این 
روزهــای تابســتانی اســت؛ مــوج گرما بــا شــعله های آتش 

کشورهای شمال اروپا را دربرگرفته است.

تلگراف
تلگــراف در مــورد هشــدارهایی مبنــی بــر اینکــه مــوج 
گرمــا می توانــد خدمــات اورژانــس را فلــج کنــد، گــزارش 
می دهــد. ایــن روزنامه می گویــد که خدمــات آمبوالنس 
برای 24 ساعت پرمشغله آماده باش است. پیش بینی 
می شــود که دما در طول شب باالی 20 درجه سانتیگراد 
باقــی بماند، شــرایطی کــه می توانــد بــرای افراد مســن و 

آسیب پذیر مرگبار باشد.

تایمز
کنون  تایمز می گوید رقابت رهبری حزب محافظه کار ا
کامال باز است، زیرا سه نامزد از چهار نامزد باقی مانده 
ک در دور دوم  برای کسب جایگاه در کنار ریشی سونا
نهایی مبارزه می کنند. لیز تراس، وزیــر امور خارجه در 
مصاحبه ای با این روزنامه نشان داده ظاهرا به دنبال 
فاصله گرفتن از ریاضت اقتصادی ســال های کامرون 
اســت و قــول داده کــه هزینه هــای دفاعــی را افزایــش 

دهد.

www . s h a h r v a n d - n ew s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

دفـتـر مرکـزی: تهــــران ،  فلکه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
بزرگراه جناح،  کـوچه شهیـد        طاهـریان،   شـماره 24

   1 4 8 1 6 ۳ 5 ۳ 5 کد       پــستی:  ۳
4 4 9 5 6 1 0 فــــــــــکـــــــــس: 0

تـــــــــلــــــفــــــن : 44956101-8  
 

 4 4 9 5 6 2 0 0 گـــهــــی هـــا: 2- تــــلــــفـــن ســــازمـــان آ
  4 4 9 5 6 1 0 7 فـــکـــــــــــس:

5 0 0 0 2 6 2 6 6 2 ســـامـــانه پیــــامـــکی:
  www.shahrvandonline.ir  :سایت شهروند

instagram.com/ گرام شهروند:  اینستا
Shahrvandonline_ir

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#خودرو

دیروز ســخنگوی صنعت برق با اعــام اینکه مصرف 
بــرق به شــدت افزایش پیــدا کرده اســت، گفــت: »امروز 

سخت ترین روز صنعت برق است.«
این هفته که گرم ترین هفته تیرماه لقب گرفته، نگرانی 
از رسیدن تقاضای مصرف برق به مرز 70هزار مگاواتی را 
گر تقاضای مصرف برق به  که ا تشدید کرده اســت، چرا
70 هزار مگاوات برســد، احتمال بازگشــت خاموشی ها 

افزایش می یابد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در 
این خصوص گفت: »مصرف برق امروز نسبت به روزها و 
گر این روند  سال های گذشته به شدت افزایش یافته و ا
ادامه پیدا کند، ممکن است به بیش از 69هزار مگاوات 

نیز برسد.«
او افزود: »مصرف برق امروز در هر ســاعت حدود هزار 
مگاوات از روز سه شــنبه هفته گذشــته که اوج مصرف 
گــر این روند  برق تاریخی کشــور رخ داد، بیشــتر بوده و ا
ادامــه یابــد، پیش بینــی می کنیــم بــه بیــش از 69هــزار 

مگاوات نیز برسد.«
تامیــن تقاضای فعلــی برق بــرای نیروگاه ها دشــوار 

است
ســخنگوی صنعــت بــرق تصریــح کــرد: »تامیــن این 
میزان تقاضــای مصرف برای نیروگاه ها دشــوار اســت و 
برق مورد نیاز مشــترکان در این شرایط با زحمت بسیار 

تامین می شود.«
او ادامه داد: »شاید بتوان به دلیل گرمای شدید هوا، 
امــروز را ســخت ترین روز صنعت بــرق دانســت. ما باید 
بتوانیم برق را به تمامی نقاط ایران  به ویژه نقاط بسیار 
گرم مانند هفت شهر از استان خوزستان که امروز دمای 

بیش از 50درجه را تجربه می کنند، برسانیم.«
مــردم تــا ســاعت 18 از وســایل پرمصــرف برقــی 

استفاده نکنند
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: »از همه هموطنان 
درخواســت می کنیم تا ســاعت 18 که اوج مصــرف برق 
است، از استفاده وسایل پرمصرف برقی به طور جدی 
خــودداری کننــد و راهکارهــای مدیریت مصــرف مثل 
تنظیم دمای کولرهای گازی روی  25درجه، استفاده از 
دور ُکند کولرهای آبی و حتی خاموشی یک عدد المپ 

اضافه را اجرا کنند.«
کن شــهرهای سردســیر  گر ســا او افــزود: »همچنین ا
بــا  دارد،  وجــود  کولــر  خاموشــی  امــکان  و  هســتید 
اســتفاده نکردن از کولــر بــه مــا در تامیــن بــرق همــه 
مشترکان یاری رسانید تا این روزهای گرم را بدون هیچ 

گونه قطعی برق پشت سر بگذاریم.«
گــر صرفه جویی از ســوی مشــترکان بخــش خانگی   ا
صــورت نگیــرد، اعمــال راهکارهایــی کــه بــرای کاهــش 
مصرف در بخــش صنعــت، اداری و کشــاورزی در حال 
انجام است، کفاف کاهش بار شــبکه را نخواهد داد و با 
رســیدن تقاضای مصرف بــرق به مرز 70هــزار مگاواتی، 
بازگشــت خاموشــی ها در نقــاط مختلــف کشــور دور از 

ذهن نیست. 

کید بر ضرورت همکاری مردم  تا
در همین خصوص مدیرعامل شــرکت تولید، انتقال 
و توزیــع نیروی بــرق ایــران )توانیر( گفــت: »بــا توجه  به 
افزایــش دمــای هــوا، احتمــال ثبــت رکوردهــای باالتــر 

مصرف برق در کشور وجود دارد.«
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــرکت تولید، انتقال و 
توزیــع نیروی بــرق ایران )توانیــر(، »آرش کــردی« اظهار 
کرد: »افزایش دمای هوا باعث بــاال رفتن میزان مصرف 

برق در کشور شده است.«
او ادامــه داد: »امــروز و بــا توجــه بــه شــرایط مذکــور، 
احتمال ثبــت رکوردهــای باالتــر در مصــرف بــرق دور از 

ذهن نیست.«
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: »در شرایط کنونی 
و با توجه به افزایش نیاز مصرف برق در کشور، به منظور 
تــداوم خدمت رســانی و تامیــن بــرق پایــدار به ویــژه در 
مناطق جنوبی کشور که  برق حکم زندگی را دارد، همه 
هموطنان می توانند با مصرف صحیح، ما را در پایداری 

شبکه یاری کنند.«
روی  گازی  کولرهــای  »قــراردادن  گفــت:  کــردی 
و  آبــی  کولرهــای  ُکنــد  دور  از  اســتفاده  24درجــه، 
عدم اســتفاده از وســایل برقی پرمصرف ســه راهکاری 
اســت که می توانــد در مدیریــت مصرف برق بــه میزان 

زیادی موثر باشد.«
گرچه پیش بینی ها نشــان از افزایش دمای هوا دارد، 
امــا روز دوشــنبه به واســطه تعطیلــی یــک روزه مصرف 
برق کشور به طرز محسوسی در بخش خانگی و اداری 
کاهش یافت. همین امر ســبب شــد بخش صنعت که 
روزهــای قبل تــر بــا کاهش مصــرف روبــه رو بــود، میزان 

مصرف را افزایش دهد.
بزرگ تریــن ظرفیــت تولیــد و توزیــع بــرق در بیــن 

کشورهای غرب آسیا متعلق به ایران است
از دیگــر ســو وزیر نیرو بــا بیان اینکــه ایران قــدرت اول 
تولیــد بــرق غــرب آسیاســت، گفــت: »حرکت به ســوی 
انعقاد قراردادهای راهبردی بلندمدت در بخش برق، 
یکی از محورهای دیپلماســی پویای منطقه ای دولت 
بوده که نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته 

است.«
کبــر محرابیــان ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت قابل  علی ا
توجــه کشــور در حوزه بــرق اظهــار داشــت: »براســاس 
گزارش هــای بین المللــی، بزرگ تریــن ظرفیــت تولیــد و 
توزیع برق در بین کشورهای غرب آسیا متعلق به ایران 
است که با وجود ُکندشدن روند توسعه صنعت برق در 
سال های گذشته همچنان ایران قدرتمند ترین کشور 
برقی منطقه به حساب می آید و با رکوردشکنی افزایش 
ظرفیــت نیروگاهــی در ســال جاری ایــن مســأله تــداوم 

خواهد یافت.«
وزیر نیــرو با اشــاره به برتــری ایــران در حوزه بــرق بین 
کشورهای غرب آســیا گفت: »قدرت ایران در حوزه برق 
تنها به ظرفیت نصب شده نیروگاهی اختصاص ندارد و 
به واسطه گسترش دانش بومی، نه تنها در زمینه های 

ساخت، ارتقا، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی 
جزو معدود کشورهای خودکفا در سطح دنیا هستیم، 
بلکه صادرات قابــل توجه انواع خدمات مهندســی در 

حوزه برق را در دستور کار داریم.«
توسعه دیپلماسی برق در دستور کار دولت است

محرابیان در تشــریح رویکــرد دولت مردمــی در حوزه 
بــرق گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه در زمان هــای زیــادی 
از ســال بــا مــازاد تولید بــرق در کشــور مواجه هســتیم، 
بنابراین توسعه دیپلماسی انرژی به محوریت برق را با 
سایر کشورهای همسایه پیگیری کردیم تا عاوه بر رفع 
مسائل کشورهای همسایه در این بخش، زمینه ایجاد 
کثر ظرفیت شبکه  جریان پایدار درآمد و استفاده از حدا

برق کشور مهیا شود.«
او در تشــریح مســأله دیپلماســی بــرق افــزود: »در 
دیپلماســی برق، هم صــادرات بــرق و هــم واردات این 
حامــل انــرژی را در دســتور کار داریــم کــه میــزان حجم 
کثــر شــدن منافــع  واردات و صــادرات بســته بــه حدا
ملــی کشــور در بازه هــای زمانی مختلــف را مدنظــر قرار 

می دهیم.«
حرکت به سوی قراردادهای بلندمدت راهبردی را 

پیگیری می کنیم
عضــو کابینــه دولــت مردمــی بــا اشــاره بــه تغییــر فــاز 
کید کــرد: »حرکــت به ســوی انعقاد  دیپلماســی برق تا
قراردادهــای راهبردی بلندمدت در بخش برق، یکی از 
محورهای دیپلماسی پویای منطقه ای دولت بوده که 

نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته است.«
او ادامــه داد: »در همیــن خصــوص، اخیــرا زمینــه 
نخســتین همکاری بلندمــدت در بخش برق با کشــور 
عراق مهیا شــده و قرارداد مهم و راهبردی با این کشــور 

امضا کرده ایم.«
محرابیان در تشریح محورهای همکاری ایران و عراق 
در حــوزه برق گفت: »محورهــای متعدد همکاری بین 
کنون وجود داشــته است که  ایران و عراق از گذشــته تا
از جملــه آن می توان بــه قراردادهای متعدد ســاخت و 
توسعه نیروگاه و نگهداری واحدهای تولید برق موجود 

اشاره کرد.«
محورهای همکاری برقی با کشورهای همسایه

وزیر نیرو با اشاره به موارد همکاری برقی ایران و عراق 
گفــت: »بــا توجــه بــه خودکفایــی ایــران در دانــش فنی 
کنون ســاخت 1950 مگاوات نیروگاه  ساخت نیروگاه، تا
تولید برق توســط شــرکت های ایرانی با ســرمایه گذاری 
طــرف عراقــی اجرایــی شــده، همچنیــن شــرکت های 
دانش بنیان بخش خصوصی کشــور نیز ســاخت 1700 

مگاوات نیروگاه را در این کشور در دست اجرا دارند.«
این مقام مسئول ضمن اشاره به برنامه دولت مردمی 
در حــوزه بــرق گفت: »با ســرعت بخشــیدن به توســعه 
ظرفیت نیروگاهی تاش می کنیم در گام اول انرژی مورد 
نیــاز در کشــور را تامیــن کرده و ســپس زمینه گســترش 
همکاری های برقی با سایر کشورهای همسایه را مهیا 

کنیم.«

وضعیت قرمز و رکوردشکنی مصرف برق کشور

سخت ترین روز صنعت برق ایران
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صعود ناموفق 
بورس 

روز گذشته در حالی که 
شاخص کل بورس در 

ساعات میانی معامالت 
توانسته بود روند صعودی 
به خود بگیرد و تا رقم یک 

میلیون و ۴۷۰ هزار وا حد نیز 
افزایش یافت در ساعات 

پایانی دوباره نزولی شد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۸۸۹ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون و 

۴۶۸  هزار واحد ایستاد.
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۷۵۶ واحد سقوط کرد 
و به رقم  ۴۰۱ هزار و ۶۷۸ 

واحد رسید. در این بازار 
۲۳۷ هزار معامله به ارزش 
۲۳ هزار و ۶۷۰ میلیاردریال 

انجام شد.
، فوالد  معدنی و صنعتی گلگهر

خوزستان، پتروشیمی نوری 
و گروه مپنا، نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین و صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم 
دیروز با بیش از یک واحد 

کاهش در رقم ۱۹ هزار و ۶۱۹ 
واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار ۱۲۸ هزار معامله 

انجام دادند که ۴۶ هزار 
و ۷۰۳ میلیارد ریال ارزش 

داشت. پلیمر  آریاساسول، 
صنعتی مینو و پتروشیمی 

گرس نسبت به سایر نمادها  زا
بیشترین تاثیر مثبت و در 

مقابل سنگ آهن گوهرزمین 
و تجلی توسعه معادن و 

فلزات نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- ســرای تاریخی حاج رضا از زیباترین کاروانســراهای درون شــهری 
دوره قاجــاری در ایــران محســوب می شــود. این بنا کــه در ضلع جنوبــی بازار 
قزویــن واقــع شــده، حیاطی بــزرگ در وســط، پیرامــون ســرا تعــدادی حجره  و 
اتاق هایی در دو طبقه دارد و به دســت حاج رضا برادر »حاج مال عبدالوهاب 
دارالشــفائی« مجتهد بزرگ دوره قاجار احداث شده است. این کاروانسرا که 
تاریخ 11 مرداد 1384 با شــماره ثبــت 12614 به عنوان یکــی از آثار ملی ایران به 
ثبت رســیده، طی ســالیان کاربری های تجاری داشــته و در دوره ای مسکونی 
بوده و حاال سال هاســت به محل جمع آوری ضایعات و پسماند تبدیل شده 
است. این اثر ارزشمند به دلیل بی توجهی ها به سرعت در حال تخریب است.

گالیــدر رشــته مســافت جــام  باشــگاه خبرنــگاران جــوان - مســابقات پارا
کاســپین2022 همزمان با عیدســعید غدیرخم با حضور 110 خلبان از سراســر 
کشــور در ســایت پروازی شــهید عموزاد روســتای مهدی رجه گلوگاه استان 

مازندران برگزار شد.

روز  در  جــوان  زوج هــای  از  تعــدادی   - جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
عیدسعیدغدیر، مراسم عقد خود را در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی 

)ع( جاری کردند. 

تســنیم - همزمــان بــا عیدغدیــر خــم و دهــه والیــت گــروه جهادی 
شــهدا به مناطق محروم اســتان خراســان رضــوی )شهرســتان های 
(رفت و اقداماتی ازجمله اهدای کولر و   ششتمد، خوشــاب و ســبزوار
بســته معیشــتی، برپایی پایگاه های عیدانه و اهدای یــک باب منزل 

 مسکونی به یکی از بانوان سالمند این منطقه  انجام داد.

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران گفــت: »امضای 
تفاهمنامه همــکاری اســتراتژیک بیــن ایران و روســیه 
بزرگ ترین سرمایه گذاری استراتژیک تاریخ صنعت نفت 

ایران است.«
محسن خجسته مهر در مراســم امضای تفاهمنامه 
همــکاری اســتراتژیک بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و 
شــرکت گاز پروم روســیه با اشــاره به اینکه صنعت نفت 
ایــران ســرمایه گذاری 160 میلیــارد دالری بــرای افزایش 
کنون 4 میلیارد دالر  تولید نفت و گاز نیاز دارد، افزود: »تا
قرارداد منعقد شده با شرکت های روسیه برای توسعه 7 

میدان نفتی امضا شده است.« 
او ادامــه داد: »جهــت انجــام ســرمایه گذاری خارجی 
دولت سیزدهم از این نظر با جهش ارزشمندی روبه رو 
است. امضای این تفاهمنامه بزرگ ترین سرمایه گذاری 

خارجی در صنعت نفت و گاز ایران است.« 
او با بیان اینکه شــرکت ملی نفت ایران از هیچ فرصت 
ســرمایه گذاری بــا گاز پروم و ســایر شــرکت های روســی 
چشم پوشــی نمی کند، گفت: »همزمان با ســفر پوتین 
به ایران آماده امضای این تفاهمنامه هستیم. توسعه 
میادیــن کیــش و پــارس شــمالی، فشــارافزایی میــدان 

پارس جنوبی و توسعه 6 میدان نفتی در این تفاهمنامه 
وجود دارد.«

ایــران  پــروژه  ســرمایه گذاری  »همچنیــن  افــزود:  او 
ال ان جی، ســواپ گاز و فــرآورده نیــز در این تفاهمنامه 
مطرح شــده اســت.  این جدیــت بیانگــر اراده دوطرف 
برای سرعت بخشــیدن برای ســرمایه گذاری در بخش 
نفت و گاز و زنجیره های مرتبط اســت. سایر طرح های 
ال ان جــی، احــداث خطــوط لولــه صــادرات گاز و ســایر 

همکاری هــای علمــی و تکنولــوژی ازجملــه مهم ترین 
محورهای تفاهمنامه ای است که امضا می کنیم .«

او خاطرنشان کرد: »در یک برنامه 8 ساله، تا افق 1408 
بــا ســرمایه گذاری یکصــد و 60 میلیــارد دالری ظرفیــت 
تولید نفت کشور به 5.7 میلیون بشکه و ظرفیت تولید 
گاز کشور به 1.5 میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید 
و تمــام جهت گیری هــا در دولــت ســیزدهم به منظــور 
توســعه و رشــد اقتصادی کشــور اســت و در ایــن زمینه 
کســب  از ســرمایه گذاری  خارجــی در چارچوب هــای 

کثری منافع ملی استفاده خواهیم کرد.« حدا
او گفت: »توسعه میدان گازی کیش، پارس شمالی با 
سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری در این دو میدان بیش 
از 100 میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز ایران 
افزوده خواهد شد. توسعه 6 میدان نفتی منصوری، آب 
تیمور، کرنج، آذر و چنگوله با این شــرکت انجام خواهد 

شد.«
او ادامه داد: »برای فشارافزایی در پارس جنوبی برای 
نگهداشت توان تولید اقدام مهم و حیاتی در بزرگ ترین 
میــدان گازی دنیا بــا ســرمایه گذاری 15 میلیــارد دالری 

اتفاق خواهد افتاد.«

بزرگ ترین تفاهمنامه تاریخ صنعت نفت ایران با گازپروم امضا شد

تفاهم 4 میلیارد دالری با روسیه

شهاب حسینی:

 مسیر بازیگری ام 
تمام نشده است

شهاب حسینی، با بیان اینکه بازیگری وقت 
آدم را می گیرد، گفت: »روزی که بانی تاســیس 
یک دانشــگاه کامال تخصصی فقط در رشــته 
سینما باشم آن روز بیش از کارهای بازیگری ام 

به آن یک کار افتخار می کنم.«
شــهاب حســینی شــامگاه دوشــنبه - 27 
تیرماه - و پــس از معرفی برگزیدگان نخســتین 
جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل فرهنگ 
و هنــر کــه بــه دبیــری وی برگــزار شــد در جمــع 
محــدودی از خبرنــگاران حاضر و به ســواالت 

آنها درباره این رویداد پاسخ داد.
شهاب حســینی در پاســخ به اینکه آیا پس 
از چندســال پرحاشــیه مســیر فعلــی اش را با 
آرامش پیش می برد، با تایید حاشیه دار بودن 
چند سال اخیرش، گفت: »حاشیه ها می آیند 
و می روند ولی در نهایت خط ســیر مشــخص 
اســت. بازیگــری، وقــت آدم را می گیــرد و بــه 
دغدغه های دیگر کمتر پرداخته می شود. من 
گر مورد اقبال قرار بگیرد  آثــارم را ارائه می کنم و ا

مسئولیت بیشتری را برایم به دنبال دارد.«
او ادامــه داد: »مســأله این اســت کــه از یک 
جایــی شــما بایــد براســاس ســهم اجتماعی 
خــود کاری کنید و آنچــه انجــام می دهم طبق 
نیــازی اســت کــه بــه نظــرم وجــود دارد. مــن 
احســاس نمی کنــم کــه مســیرم را بــا بازیگری 
شــروع کــردم و چون بــه مدارجی هم رســیدم 
دیگر همین کافی است. در حیطه کاری خودم 
احســاس می کنــم دوســت دارم اینهــا را کنــار 
هــم ادامه دهــم و روزی که بانی تاســیس یک 
دانشگاه کامال تخصصی فقط در رشته سینما 
باشم آن روز بیش از کارهای بازیگری ام به آن 

یک کار افتخار می کنم.«
حسینی در پاسخ به ایرنا درباره افق و آینده 
جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل فرهنگ 
و هنر و احتمال بین المللی شدن آن نیز گفت: 
»حتما قصــد بین المللــی کــردن آن را داریم و 
احتمــاال از ســال های آینــده ایــن جشــن را در 

جزیره کیش برگزار کنیم.«

چهره روز3

ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره حکــم حبــس ابــد 
بــرای حمیــد نــوری از ســوی دادگاه ســوئد، ایــن رأی را 
غیرعادالنه و غیرمنصفانه خواند و گفت: »حکم صادره 
یک رسوایی و محل اعتراض اســت.«او ادامه داد: » 60 
کثریت اعضای رسمی گروهک منافقین در  نفر شاهد ا
دادگاه علیه آقای نوری شــهادت دادند و این در حالی 
اســت که تناقض های فاحش در شهادت های شهود 
وجــود داشــته و دادگاه بــه این تناقضات توجــه نکرده 
همچنین هیچ فردی بــرای حمایــت از آقای نــوری در 

دادگاه اجازه شهادت نداشته است.«
آخرین وضعیت جعفر پناهی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخریــن وضعیت پرونده جعفــر پناهی افــزود: »پرونده 
وی در ســال 1۳89 شعبه 26 دادگاه انقاب اسامی به 
اتهام اجتماع و تبانی با هــدف ارتکاب جرم علیه نظام 
رسیدگی شــد و او در مجموع به 6 سال حبس محکوم 
شده اســت همچنین محرومیت هایی طبق دادنامه 
صادره برای وی دیده شده اســت.« او ادامه داد: »این 
فــرد در تاریــخ 20 تیرماه ســال جاری بــرای تحمل کیفر 

حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.«
ترک فعــل ضابطان قضائــی در برخــورد با موضوع 

بی حجابی 
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
اظهارات دادســتان مشــهد دربــاره ترک فعــل ضابطان 
گر به  قضائی در برخورد بــا موضوع بی حجابــی و اینکه ا
مسئولیت خود عمل نکنند، مرتکب ترک فعل شده و با 
آنها برخورد خواهد شد، افزود: »مطالبه مردم مسلمان 
در نظام مقدس جمهوری اسامی ایران، رعایت حجاب 
اســت و این موضوع پشــتوانه دارد؛ مقــررات موضوعه و 
مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی.«او با بیان اینکه 
حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد در جامعه 
ما هیچ فــردی موافــق بی عفتــی و بی حجابی نیســت. 
ستایشی خاطرنشــان کرد: »افرادی در داخل و خارج از 
کشــور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بندوباری 
و بی دقتی هســتند و اولین نکته این اســت که باید این 
افراد شناسایی شوند.« ستایشی با اشــاره به ماده 576 
گفت: »چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته 
باشــد و در دادگاه احــراز شــود که وی مرتکــب ترک فعل 

شده است مطابق قانون برخورد می شود.«

آخرین وضعیت پرونده تاج زاده
ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
رسیدگی به پرونده مصطفی تاج زاده گفت: »رسیدگی 
به پرونده آقای تاج زاده مطابق موازین قانونی صورت 
پذیرفته است.« او افزود: »اتهام ایشان اجتماع و تبانی 
و فعالیت تبلیغــی علیه نظــام اســت و در تاریــخ 17 تیر 
قرار تامین از نوع بازداشــت موقت برای او صادر شده و 
کنون در حال گذراندن قرار تامین صادره بازداشت در  ا

اوین است.«
پرونده جمعیت امام علی بسته شد

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
جمعیت امام علی گفت: »پرونده کیفری این جمعیت 
منحل شــده در تاریخ 17 خرداد ســال جاری به دادگاه 
کیفری ارجاع شده همچنین نسبت به مسائل حقوقی 
این جمعیــت بــه تصمیــم دادگاه منحــل اعام شــده 
اســت که به ایــن تصمیم اعتــراض شــده و ایــن رأی در 
دادگاه تجدیدنظر عینا ابرام تایید شده است، بنابراین 
جمعیت مورد بحــث منحل و مراتب به وزارت کشــور و 
اداره ثبت شرکت ها اعام شده و فعالیت این جمعیت 

غیرقانونی است.«
همــکاری قــوه قضائیــه و دولــت بــرای کمــک بــه 

مستاجران
 ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
قانــون دولــت در مــورد افزایــش 25 درصــدی اجاره بهــا 
و همــکاری قــوه قضائیــه بــا دولــت در این زمینــه گفت: 
کن مسکونی، فشار و مشکاتی را  »افزایش اجاره بهای اما
برای جامعه هدف -مستاجران- ایجاد کرده و دولت با 
استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای 
هماهنگی اقتصــادی، مصوبه ای را به تصویب رســاند و 
شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره نامه ها 
در ســال 1401 بــا توجــه به 6 بنــد مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت.« ستایشــی ادامــه داد: »ایــن مصوبه به شــورای 
مرکز توســعه حل اختاف قوه قضائیه اباغ شــد و از این 
مرکز هم به دادگســتری های اســتان اباغ شــده است و 
این شعب نظارت بر اعمال مصوبه را انجام می دهند.«  
او تصریح کرد: »کسانی که مشمول این مصوبه هستند 
قراردادهایشــان بــه صــورت خــودکار تمدید می شــود و 
هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشــد به طور قاطع و 

قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می شود.«

سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه سوئد برای حمید نوری یک رسوایی است

جعفر پناهی با 6 سال محکومیت راهی اوین شد
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امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل: 
کاخ سفید باید زیاده خواهی ها 

و تردیدها را کنار بگذارد
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در گفت و گویــی 
تلفنــی بــا جــوزف بــورل اظهــار کــرد: »کاخ ســفید 
بایــد زیاده خواهی ها و تردیدهــا را کنار بگــذارد و با 
واقع بینی در مســیر دستیابی به راه حل و حصول 

توافق گام بردارد.«
 امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
شامگاه دوشــنبه در تماس تلفنی با جوزف بورل، 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا درباره 
آخریــن وضعیــت گفت وگوها بــرای رفــع تحریم ها 
و همچنیــن برخــی موضوعــات مهــم منطقــه ای 
و بین المللــی مــورد اهتمــام مشــترک گفت وگــو و 

تبادل نظر کرد.
وزیــر امور خارجه کشــورمان در ایــن گفت وگوی 
تلفنی اظهار داشت: »هیچ تردیدی در اراده دولت 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدن بــه یــک 

توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.«
رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان بــا ابــراز 
قدردانــی از تاش هــای بی وقفــه جــوزف بــورل و 
انریکه مــورا و با اشــاره به گفت وگوهــای اخیر خود 
کید کــرد: »کاخ  بــا وزرای خارجه ایتالیا و فرانســه تا
سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد، 
با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول 
کارآمد گذشــته  توافق گام بردارد و از تکرار رویکرد نا
و رفتار غیرســازنده و توسل به اهرم  فشــار و تحریم 

دست بردارد.«
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  امیرعبداللهیــان 
گفت وگــو بــا اشــاره بــه نشســت ســه جانبه بیــن 
رؤسای جمهوری سه کشــور ایران، روسیه و ترکیه 
در تهــران رویکــرد ایــران را در مورد امنیــت غذایی 
و امنیــت انــرژی تبییــن کــرد. وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان با اشــاره به گفت وگوی اخیر خود با وزیر 
خارجه اوکراین ابراز کرد: »تسهیل صادرات غات 

اوکراین از اهمیت زیادی برخوردار است.«

خبر3

نقل قول3

رئیس سازمان هواپیمایی اعالم کرد؛

 بازگشت پروتکل های کرونایی 
در پروازهای خارجی و داخلی

   رئیس سازمان هواپیمایی 
بازگشــت  از  کشــوری 
بهداشــتی  پروتکل هــای 
مقابله با کرونا در پروازهای 
خارجی و داخلی خبر داد و 
گفت: »در ایــن زمینه کاما 
کرونــا  تابــع مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

هستیم.«
کــرد:   اظهــار  محمدی بخــش  محمــد 
»پروتکل هــای بهداشــتی در پروازها براســاس 
آنچــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــام کند، 
که صنعت هوانوردی  اجرایی خواهد شد، چرا
همواره تابع ایــن پروتکل ها و مصوبــات بوده و 
هست، اما با توجه به تجربه ای که در سال های 
گذشــته در زمینه مقابلــه بــا کرونا داشــتیم، در 
برخــی حوزه هــا بایــد بازنگــری صــورت گیــرد. 
همچنین در حوزه غربالگری و اطاع رسانی باید 
بهتر از گذشــته عمل کنیم تا مردم و مســافران 
این پروتکل ها را رعایت کرده و از انجام سفرهای 

غیرضرور پرهیز کنند.«
او افزود: »همه باید اســتفاده از ماســک را برای 
کــز تجمــع از جمله  خــود الزامــی و در همــه مرا

پروازها این پروتکل ها را رعایت کنند.« 

رئیس سازمان امور مالیاتی:
مالیاتی از مبالغ کارت به کارت 

نگرفته ایم
   رئیــس کل ســازمان امــور 

مالیاتی دربــاره اینکه مبالغ 
واریزشده از طریق کارت به 
کارت هم مشــمول مالیات 
کنــون  می شــود، گفــت: »تا
مبالــغ کارت به کارت شــده 
بررســی نشــده و برای بررســی این موارد نیاز به 
دســتورالعمل بانــک مرکــزی دربــاره تفکیــک 

حساب های تجاری و شخصی افراد داریم.«
داوود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی 
از فعالیت هــای اقتصــادی مالیــات می گیــرد، 
اظهار کــرد: »ایــن کار به ایــن معنی  اســت که از 
آنچه نشان دهنده فروش و کسب درآمد و سود 
خالص فعالیت های اقتصادی است، براساس 
مالیــات  قانونــی  و  کارشناســی  محاســبات 
دریافــت می شــود و به هیچ  عنــوان از دســتگاه 
پــوز، کارت به کارت و گردش حســاب بانکی که 
نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر 

نمی شود.«
و  پــول  بــاالی  مبالــغ  »واریــز  افــزود:  منظــور 
به دفعات مکرر از طریق دستگاه پوز به حساب 
افراد می تواند نشــان از فعالیــت اقتصادی آنها 

باشد.«

 هشتگ  روز

»چــه غوغایــی کردنــد بچه هــای تهــران و یمــن در عیــد بــزرگ غدیــر ... تــا کور شــود هــر آنکه 
نتواند دید.«یا »#مهمونی_10_کیلومتری یک جشــن ملی،  یک جشــن شــادی و یک دورهمی 
خانوادگی اســت...  ولی عجیب اینکه یه عده باز پیدا می شــن که با شــادی مردم مخالفند! )ما 
مخالفیم یا شــما؟(«یا »می گن فرق هست بین اونی که شــروع می کنه و قدمی برمی داره با اونی 
که فقط حرفشــو می زنه... از امسال شــروع کردیم برای عید بزرگ غدیر قدم های بزرگ برداریم، 
کد نماندیم  عالی نبود، اما بهتر می شویم هر ســال با یک #یا علی. مهم اینه حرکت می کنیم و را
...«یا »ولــی با همه نواقص، ایــن #مهمونی_10_کیلومتری واقعا نشــون داد کــه برخاف نظرات 
غربی ها، مردم هنوز دیندارند.«یا »ما که نشد مراسم رو حتی از تلویزیون دنبال کنیم، اما واقعا 
دم مــردم تهران گرم. یکســری اتفاقات باعث می شــه دل آدم قرص بشــه که وعــده خدا نزدیکه 
وگرنه کــی می تونه این همــه آدم رو یه جا جمع کنه برای بزرگداشــت و یــادآوری واقعه غدیر جز 

اینکه خواست صاحب اصلی کار بوده باشه. خدا قوت.«

»براســاس آمار جدید تا ســاعت 7 صبح امــروز 5میلیون و 275هــزار نفر در ســامانه یکپارچه 
#خــودرو ثبت نام کردند، احتماال تا 10میلیون متقاضی برســه. ســوال؛ چند خــودرو آماده برای 
افــراد ثبت نام کننــده موجود اســت؟ تــا وقتی این همــه متقاضی وجود داشــته باشــه دالل هم 
#قیمت_خودرو رو افزایشی می کنه.«یا »سوپرایز شبانه خودرویی ها تکمیل شد! ایران خودرو 
هم غــرق در زیــان اســت، 61هزار میلیــارد تومــان ایران خــودرو زیــان انباشــه دارد!«یا »تــو مرام 
لوتی نیســت که نمک بخوره نمکدون بشکنه... مجلســی که دنا پاس هدیه می گیره می خواد 
واردات خــودرو رو آزاد کنه؟«یا »مگه قرار نبــود راهکاری رقابتی برای تنظیم بازار خودرو باشــه؛ 
ولی با واردات خودروی زیر20هــزار دالری و تعرفه۳0درصدی واردات خودروهای بی کیفیت رو 
شــاهدیم تا ملت به خروجی #دو_شرکت_گاری_ســاز داخلی راضی بشــن!«یا »ایران خودرو در 
ســال 1400 حدود 177هزار دســتگاه از گــروه پژو پارس فروش داشــته، حاصل ایــن فروش زیان 

5500 میلیاردی بود! یعنی ماشینی ۳1میلیون زیان!«

#مهمونی_۱۰_کیلومتری       
کیوسک3

نیویورک تایمز
عکــس یــک نیویورک تایمــز، کمک بــه گرمازده نشــدن 
کینگهــام را نشــان می دهــد.  کاخ با ســربازی در مقابــل 
مراسم جشــن تغییرات گارد محافظت کاخ به دلیل تجربه 
بی ســابقه ترین گرمــا در انگلیــس، عقــب افتــاده اســت. 
لندن رکــورد 100 درجه فارنهایت را ثبت کرده اســت. گرمای 
بی ســابقه در کشــورهای اروپا مهم تریــن گزارش های این 
روزهــای تابســتانی اســت؛ مــوج گرما بــا شــعله های آتش 

کشورهای شمال اروپا را دربرگرفته است.

تلگراف
تلگــراف در مــورد هشــدارهایی مبنــی بــر اینکــه مــوج 
گرمــا می توانــد خدمــات اورژانــس را فلــج کنــد، گــزارش 
می دهــد. ایــن روزنامه می گویــد که خدمــات آمبوالنس 
برای 24 ساعت پرمشغله آماده باش است. پیش بینی 
می شــود که دما در طول شب باالی 20 درجه سانتیگراد 
باقــی بماند، شــرایطی کــه می توانــد بــرای افراد مســن و 

آسیب پذیر مرگبار باشد.

تایمز
کنون  تایمز می گوید رقابت رهبری حزب محافظه کار ا
کامال باز است، زیرا سه نامزد از چهار نامزد باقی مانده 
ک در دور دوم  برای کسب جایگاه در کنار ریشی سونا
نهایی مبارزه می کنند. لیز تراس، وزیــر امور خارجه در 
مصاحبه ای با این روزنامه نشان داده ظاهرا به دنبال 
فاصله گرفتن از ریاضت اقتصادی ســال های کامرون 
اســت و قــول داده کــه هزینه هــای دفاعــی را افزایــش 

دهد.

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

#خودرو

دیروز ســخنگوی صنعت برق با اعــام اینکه مصرف 
بــرق به شــدت افزایش پیــدا کرده اســت، گفــت: »امروز 

سخت ترین روز صنعت برق است.«
این هفته که گرم ترین هفته تیرماه لقب گرفته، نگرانی 
از رسیدن تقاضای مصرف برق به مرز 70هزار مگاواتی را 
گر تقاضای مصرف برق به  که ا تشدید کرده اســت، چرا
70 هزار مگاوات برســد، احتمال بازگشــت خاموشی ها 

افزایش می یابد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در 
این خصوص گفت: »مصرف برق امروز نسبت به روزها و 
گر این روند  سال های گذشته به شدت افزایش یافته و ا
ادامه پیدا کند، ممکن است به بیش از 69هزار مگاوات 

نیز برسد.«
او افزود: »مصرف برق امروز در هر ســاعت حدود هزار 
مگاوات از روز سه شــنبه هفته گذشــته که اوج مصرف 
گــر این روند  برق تاریخی کشــور رخ داد، بیشــتر بوده و ا
ادامــه یابــد، پیش بینــی می کنیــم بــه بیــش از 69هــزار 

مگاوات نیز برسد.«
تامیــن تقاضای فعلــی برق بــرای نیروگاه ها دشــوار 

است
ســخنگوی صنعــت بــرق تصریــح کــرد: »تامیــن این 
میزان تقاضــای مصرف برای نیروگاه ها دشــوار اســت و 
برق مورد نیاز مشــترکان در این شرایط با زحمت بسیار 

تامین می شود.«
او ادامه داد: »شاید بتوان به دلیل گرمای شدید هوا، 
امــروز را ســخت ترین روز صنعت بــرق دانســت. ما باید 
بتوانیم برق را به تمامی نقاط ایران  به ویژه نقاط بسیار 
گرم مانند هفت شهر از استان خوزستان که امروز دمای 

بیش از 50درجه را تجربه می کنند، برسانیم.«
مــردم تــا ســاعت 18 از وســایل پرمصــرف برقــی 

استفاده نکنند
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: »از همه هموطنان 
درخواســت می کنیم تا ســاعت 18 که اوج مصــرف برق 
است، از استفاده وسایل پرمصرف برقی به طور جدی 
خــودداری کننــد و راهکارهــای مدیریت مصــرف مثل 
تنظیم دمای کولرهای گازی روی  25درجه، استفاده از 
دور ُکند کولرهای آبی و حتی خاموشی یک عدد المپ 

اضافه را اجرا کنند.«
کن شــهرهای سردســیر  گر ســا او افــزود: »همچنین ا
بــا  دارد،  وجــود  کولــر  خاموشــی  امــکان  و  هســتید 
اســتفاده نکردن از کولــر بــه مــا در تامیــن بــرق همــه 
مشترکان یاری رسانید تا این روزهای گرم را بدون هیچ 

گونه قطعی برق پشت سر بگذاریم.«
گــر صرفه جویی از ســوی مشــترکان بخــش خانگی   ا
صــورت نگیــرد، اعمــال راهکارهایــی کــه بــرای کاهــش 
مصرف در بخــش صنعــت، اداری و کشــاورزی در حال 
انجام است، کفاف کاهش بار شــبکه را نخواهد داد و با 
رســیدن تقاضای مصرف بــرق به مرز 70هــزار مگاواتی، 
بازگشــت خاموشــی ها در نقــاط مختلــف کشــور دور از 

ذهن نیست. 

کید بر ضرورت همکاری مردم  تا
در همین خصوص مدیرعامل شــرکت تولید، انتقال 
و توزیــع نیروی بــرق ایــران )توانیر( گفــت: »بــا توجه  به 
افزایــش دمــای هــوا، احتمــال ثبــت رکوردهــای باالتــر 

مصرف برق در کشور وجود دارد.«
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــرکت تولید، انتقال و 
توزیــع نیروی بــرق ایران )توانیــر(، »آرش کــردی« اظهار 
کرد: »افزایش دمای هوا باعث بــاال رفتن میزان مصرف 

برق در کشور شده است.«
او ادامــه داد: »امــروز و بــا توجــه بــه شــرایط مذکــور، 
احتمال ثبــت رکوردهــای باالتــر در مصــرف بــرق دور از 

ذهن نیست.«
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: »در شرایط کنونی 
و با توجه به افزایش نیاز مصرف برق در کشور، به منظور 
تــداوم خدمت رســانی و تامیــن بــرق پایــدار به ویــژه در 
مناطق جنوبی کشور که  برق حکم زندگی را دارد، همه 
هموطنان می توانند با مصرف صحیح، ما را در پایداری 

شبکه یاری کنند.«
روی  گازی  کولرهــای  »قــراردادن  گفــت:  کــردی 
و  آبــی  کولرهــای  ُکنــد  دور  از  اســتفاده  24درجــه، 
عدم اســتفاده از وســایل برقی پرمصرف ســه راهکاری 
اســت که می توانــد در مدیریــت مصرف برق بــه میزان 

زیادی موثر باشد.«
گرچه پیش بینی ها نشــان از افزایش دمای هوا دارد، 
امــا روز دوشــنبه به واســطه تعطیلــی یــک روزه مصرف 
برق کشور به طرز محسوسی در بخش خانگی و اداری 
کاهش یافت. همین امر ســبب شــد بخش صنعت که 
روزهــای قبل تــر بــا کاهش مصــرف روبــه رو بــود، میزان 

مصرف را افزایش دهد.
بزرگ تریــن ظرفیــت تولیــد و توزیــع بــرق در بیــن 

کشورهای غرب آسیا متعلق به ایران است
از دیگــر ســو وزیر نیرو بــا بیان اینکــه ایران قــدرت اول 
تولیــد بــرق غــرب آسیاســت، گفــت: »حرکت به ســوی 
انعقاد قراردادهای راهبردی بلندمدت در بخش برق، 
یکی از محورهای دیپلماســی پویای منطقه ای دولت 
بوده که نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته 

است.«
کبــر محرابیــان ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت قابل  علی ا
توجــه کشــور در حوزه بــرق اظهــار داشــت: »براســاس 
گزارش هــای بین المللــی، بزرگ تریــن ظرفیــت تولیــد و 
توزیع برق در بین کشورهای غرب آسیا متعلق به ایران 
است که با وجود ُکندشدن روند توسعه صنعت برق در 
سال های گذشته همچنان ایران قدرتمند ترین کشور 
برقی منطقه به حساب می آید و با رکوردشکنی افزایش 
ظرفیــت نیروگاهــی در ســال جاری ایــن مســأله تــداوم 

خواهد یافت.«
وزیر نیــرو با اشــاره به برتــری ایــران در حوزه بــرق بین 
کشورهای غرب آســیا گفت: »قدرت ایران در حوزه برق 
تنها به ظرفیت نصب شده نیروگاهی اختصاص ندارد و 
به واسطه گسترش دانش بومی، نه تنها در زمینه های 

ساخت، ارتقا، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی 
جزو معدود کشورهای خودکفا در سطح دنیا هستیم، 
بلکه صادرات قابــل توجه انواع خدمات مهندســی در 

حوزه برق را در دستور کار داریم.«
توسعه دیپلماسی برق در دستور کار دولت است

محرابیان در تشــریح رویکــرد دولت مردمــی در حوزه 
بــرق گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه در زمان هــای زیــادی 
از ســال بــا مــازاد تولید بــرق در کشــور مواجه هســتیم، 
بنابراین توسعه دیپلماسی انرژی به محوریت برق را با 
سایر کشورهای همسایه پیگیری کردیم تا عاوه بر رفع 
مسائل کشورهای همسایه در این بخش، زمینه ایجاد 
کثر ظرفیت شبکه  جریان پایدار درآمد و استفاده از حدا

برق کشور مهیا شود.«
او در تشــریح مســأله دیپلماســی بــرق افــزود: »در 
دیپلماســی برق، هم صــادرات بــرق و هــم واردات این 
حامــل انــرژی را در دســتور کار داریــم کــه میــزان حجم 
کثــر شــدن منافــع  واردات و صــادرات بســته بــه حدا
ملــی کشــور در بازه هــای زمانی مختلــف را مدنظــر قرار 

می دهیم.«
حرکت به سوی قراردادهای بلندمدت راهبردی را 

پیگیری می کنیم
عضــو کابینــه دولــت مردمــی بــا اشــاره بــه تغییــر فــاز 
کید کــرد: »حرکــت به ســوی انعقاد  دیپلماســی برق تا
قراردادهــای راهبردی بلندمدت در بخش برق، یکی از 
محورهای دیپلماسی پویای منطقه ای دولت بوده که 

نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته است.«
او ادامــه داد: »در همیــن خصــوص، اخیــرا زمینــه 
نخســتین همکاری بلندمــدت در بخش برق با کشــور 
عراق مهیا شــده و قرارداد مهم و راهبردی با این کشــور 

امضا کرده ایم.«
محرابیان در تشریح محورهای همکاری ایران و عراق 
در حــوزه برق گفت: »محورهــای متعدد همکاری بین 
کنون وجود داشــته است که  ایران و عراق از گذشــته تا
از جملــه آن می توان بــه قراردادهای متعدد ســاخت و 
توسعه نیروگاه و نگهداری واحدهای تولید برق موجود 

اشاره کرد.«
محورهای همکاری برقی با کشورهای همسایه

وزیر نیرو با اشاره به موارد همکاری برقی ایران و عراق 
گفــت: »بــا توجــه بــه خودکفایــی ایــران در دانــش فنی 
کنون ســاخت 1950 مگاوات نیروگاه  ساخت نیروگاه، تا
تولید برق توســط شــرکت های ایرانی با ســرمایه گذاری 
طــرف عراقــی اجرایــی شــده، همچنیــن شــرکت های 
دانش بنیان بخش خصوصی کشــور نیز ســاخت 1700 

مگاوات نیروگاه را در این کشور در دست اجرا دارند.«
این مقام مسئول ضمن اشاره به برنامه دولت مردمی 
در حــوزه بــرق گفت: »با ســرعت بخشــیدن به توســعه 
ظرفیت نیروگاهی تاش می کنیم در گام اول انرژی مورد 
نیــاز در کشــور را تامیــن کرده و ســپس زمینه گســترش 
همکاری های برقی با سایر کشورهای همسایه را مهیا 

کنیم.«

وضعیت قرمز و رکوردشکنی مصرف برق کشور

سخت ترین روز صنعت برق ایران
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صعود ناموفق 
بورس 

روز گذشته در حالی که 
شاخص کل بورس در 

ساعات میانی معامالت 
توانسته بود روند صعودی 
به خود بگیرد و تا رقم یک 

میلیون و ۴۷۰ هزار وا حد نیز 
افزایش یافت در ساعات 

پایانی دوباره نزولی شد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۸۸۹ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون و 

۴۶۸  هزار واحد ایستاد.
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۷۵۶ واحد سقوط کرد 
و به رقم  ۴۰۱ هزار و ۶۷۸ 

واحد رسید. در این بازار 
۲۳۷ هزار معامله به ارزش 
۲۳ هزار و ۶۷۰ میلیاردریال 

انجام شد.
، فوالد  معدنی و صنعتی گلگهر

خوزستان، پتروشیمی نوری 
و گروه مپنا، نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین و صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم 
دیروز با بیش از یک واحد 

کاهش در رقم ۱۹ هزار و ۶۱۹ 
واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار ۱۲۸ هزار معامله 

انجام دادند که ۴۶ هزار 
و ۷۰۳ میلیارد ریال ارزش 

داشت. پلیمر  آریاساسول، 
صنعتی مینو و پتروشیمی 

گرس نسبت به سایر نمادها  زا
بیشترین تاثیر مثبت و در 

مقابل سنگ آهن گوهرزمین 
و تجلی توسعه معادن و 

فلزات نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- ســرای تاریخی حاج رضا از زیباترین کاروانســراهای درون شــهری 
دوره قاجــاری در ایــران محســوب می شــود. این بنا کــه در ضلع جنوبــی بازار 
قزویــن واقــع شــده، حیاطی بــزرگ در وســط، پیرامــون ســرا تعــدادی حجره  و 
اتاق هایی در دو طبقه دارد و به دســت حاج رضا برادر »حاج مال عبدالوهاب 
دارالشــفائی« مجتهد بزرگ دوره قاجار احداث شده است. این کاروانسرا که 
تاریخ 11 مرداد 1384 با شــماره ثبــت 12614 به عنوان یکــی از آثار ملی ایران به 
ثبت رســیده، طی ســالیان کاربری های تجاری داشــته و در دوره ای مسکونی 
بوده و حاال سال هاســت به محل جمع آوری ضایعات و پسماند تبدیل شده 
است. این اثر ارزشمند به دلیل بی توجهی ها به سرعت در حال تخریب است.

گالیــدر رشــته مســافت جــام  باشــگاه خبرنــگاران جــوان - مســابقات پارا
کاســپین2022 همزمان با عیدســعید غدیرخم با حضور 110 خلبان از سراســر 
کشــور در ســایت پروازی شــهید عموزاد روســتای مهدی رجه گلوگاه استان 

مازندران برگزار شد.

روز  در  جــوان  زوج هــای  از  تعــدادی   - جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
عیدسعیدغدیر، مراسم عقد خود را در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی 

)ع( جاری کردند. 

تســنیم - همزمــان بــا عیدغدیــر خــم و دهــه والیــت گــروه جهادی 
شــهدا به مناطق محروم اســتان خراســان رضــوی )شهرســتان های 
(رفت و اقداماتی ازجمله اهدای کولر و   ششتمد، خوشــاب و ســبزوار
بســته معیشــتی، برپایی پایگاه های عیدانه و اهدای یــک باب منزل 

 مسکونی به یکی از بانوان سالمند این منطقه  انجام داد.

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران گفــت: »امضای 
تفاهمنامه همــکاری اســتراتژیک بیــن ایران و روســیه 
بزرگ ترین سرمایه گذاری استراتژیک تاریخ صنعت نفت 

ایران است.«
محسن خجسته مهر در مراســم امضای تفاهمنامه 
همــکاری اســتراتژیک بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و 
شــرکت گاز پروم روســیه با اشــاره به اینکه صنعت نفت 
ایــران ســرمایه گذاری 160 میلیــارد دالری بــرای افزایش 
کنون 4 میلیارد دالر  تولید نفت و گاز نیاز دارد، افزود: »تا
قرارداد منعقد شده با شرکت های روسیه برای توسعه 7 

میدان نفتی امضا شده است.« 
او ادامــه داد: »جهــت انجــام ســرمایه گذاری خارجی 
دولت سیزدهم از این نظر با جهش ارزشمندی روبه رو 
است. امضای این تفاهمنامه بزرگ ترین سرمایه گذاری 

خارجی در صنعت نفت و گاز ایران است.« 
او با بیان اینکه شــرکت ملی نفت ایران از هیچ فرصت 
ســرمایه گذاری بــا گاز پروم و ســایر شــرکت های روســی 
چشم پوشــی نمی کند، گفت: »همزمان با ســفر پوتین 
به ایران آماده امضای این تفاهمنامه هستیم. توسعه 
میادیــن کیــش و پــارس شــمالی، فشــارافزایی میــدان 

پارس جنوبی و توسعه 6 میدان نفتی در این تفاهمنامه 
وجود دارد.«

ایــران  پــروژه  ســرمایه گذاری  »همچنیــن  افــزود:  او 
ال ان جی، ســواپ گاز و فــرآورده نیــز در این تفاهمنامه 
مطرح شــده اســت.  این جدیــت بیانگــر اراده دوطرف 
برای سرعت بخشــیدن برای ســرمایه گذاری در بخش 
نفت و گاز و زنجیره های مرتبط اســت. سایر طرح های 
ال ان جــی، احــداث خطــوط لولــه صــادرات گاز و ســایر 

همکاری هــای علمــی و تکنولــوژی ازجملــه مهم ترین 
محورهای تفاهمنامه ای است که امضا می کنیم .«

او خاطرنشان کرد: »در یک برنامه 8 ساله، تا افق 1408 
بــا ســرمایه گذاری یکصــد و 60 میلیــارد دالری ظرفیــت 
تولید نفت کشور به 5.7 میلیون بشکه و ظرفیت تولید 
گاز کشور به 1.5 میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید 
و تمــام جهت گیری هــا در دولــت ســیزدهم به منظــور 
توســعه و رشــد اقتصادی کشــور اســت و در ایــن زمینه 
کســب  از ســرمایه گذاری  خارجــی در چارچوب هــای 

کثری منافع ملی استفاده خواهیم کرد.« حدا
او گفت: »توسعه میدان گازی کیش، پارس شمالی با 
سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری در این دو میدان بیش 
از 100 میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز ایران 
افزوده خواهد شد. توسعه 6 میدان نفتی منصوری، آب 
تیمور، کرنج، آذر و چنگوله با این شــرکت انجام خواهد 

شد.«
او ادامه داد: »برای فشارافزایی در پارس جنوبی برای 
نگهداشت توان تولید اقدام مهم و حیاتی در بزرگ ترین 
میــدان گازی دنیا بــا ســرمایه گذاری 15 میلیــارد دالری 

اتفاق خواهد افتاد.«

بزرگ ترین تفاهمنامه تاریخ صنعت نفت ایران با گازپروم امضا شد

تفاهم 4 میلیارد دالری با روسیه

شهاب حسینی:

 مسیر بازیگری ام 
تمام نشده است

شهاب حسینی، با بیان اینکه بازیگری وقت 
آدم را می گیرد، گفت: »روزی که بانی تاســیس 
یک دانشــگاه کامال تخصصی فقط در رشــته 
سینما باشم آن روز بیش از کارهای بازیگری ام 

به آن یک کار افتخار می کنم.«
شــهاب حســینی شــامگاه دوشــنبه - 27 
تیرماه - و پــس از معرفی برگزیدگان نخســتین 
جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل فرهنگ 
و هنــر کــه بــه دبیــری وی برگــزار شــد در جمــع 
محــدودی از خبرنــگاران حاضر و به ســواالت 

آنها درباره این رویداد پاسخ داد.
شهاب حســینی در پاســخ به اینکه آیا پس 
از چندســال پرحاشــیه مســیر فعلــی اش را با 
آرامش پیش می برد، با تایید حاشیه دار بودن 
چند سال اخیرش، گفت: »حاشیه ها می آیند 
و می روند ولی در نهایت خط ســیر مشــخص 
اســت. بازیگــری، وقــت آدم را می گیــرد و بــه 
دغدغه های دیگر کمتر پرداخته می شود. من 
گر مورد اقبال قرار بگیرد  آثــارم را ارائه می کنم و ا

مسئولیت بیشتری را برایم به دنبال دارد.«
او ادامــه داد: »مســأله این اســت کــه از یک 
جایــی شــما بایــد براســاس ســهم اجتماعی 
خــود کاری کنید و آنچــه انجــام می دهم طبق 
نیــازی اســت کــه بــه نظــرم وجــود دارد. مــن 
احســاس نمی کنــم کــه مســیرم را بــا بازیگری 
شــروع کــردم و چون بــه مدارجی هم رســیدم 
دیگر همین کافی است. در حیطه کاری خودم 
احســاس می کنــم دوســت دارم اینهــا را کنــار 
هــم ادامه دهــم و روزی که بانی تاســیس یک 
دانشگاه کامال تخصصی فقط در رشته سینما 
باشم آن روز بیش از کارهای بازیگری ام به آن 

یک کار افتخار می کنم.«
حسینی در پاسخ به ایرنا درباره افق و آینده 
جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل فرهنگ 
و هنر و احتمال بین المللی شدن آن نیز گفت: 
»حتما قصــد بین المللــی کــردن آن را داریم و 
احتمــاال از ســال های آینــده ایــن جشــن را در 

جزیره کیش برگزار کنیم.«

چهره روز3

ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره حکــم حبــس ابــد 
بــرای حمیــد نــوری از ســوی دادگاه ســوئد، ایــن رأی را 
غیرعادالنه و غیرمنصفانه خواند و گفت: »حکم صادره 
یک رسوایی و محل اعتراض اســت.«او ادامه داد: » 60 
کثریت اعضای رسمی گروهک منافقین در  نفر شاهد ا
دادگاه علیه آقای نوری شــهادت دادند و این در حالی 
اســت که تناقض های فاحش در شهادت های شهود 
وجــود داشــته و دادگاه بــه این تناقضات توجــه نکرده 
همچنین هیچ فردی بــرای حمایــت از آقای نــوری در 

دادگاه اجازه شهادت نداشته است.«
آخرین وضعیت جعفر پناهی

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آخریــن وضعیت پرونده جعفــر پناهی افــزود: »پرونده 
وی در ســال 1۳89 شعبه 26 دادگاه انقاب اسامی به 
اتهام اجتماع و تبانی با هــدف ارتکاب جرم علیه نظام 
رسیدگی شــد و او در مجموع به 6 سال حبس محکوم 
شده اســت همچنین محرومیت هایی طبق دادنامه 
صادره برای وی دیده شده اســت.« او ادامه داد: »این 
فــرد در تاریــخ 20 تیرماه ســال جاری بــرای تحمل کیفر 

حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.«
ترک فعــل ضابطان قضائــی در برخــورد با موضوع 

بی حجابی 
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
اظهارات دادســتان مشــهد دربــاره ترک فعــل ضابطان 
گر به  قضائی در برخورد بــا موضوع بی حجابــی و اینکه ا
مسئولیت خود عمل نکنند، مرتکب ترک فعل شده و با 
آنها برخورد خواهد شد، افزود: »مطالبه مردم مسلمان 
در نظام مقدس جمهوری اسامی ایران، رعایت حجاب 
اســت و این موضوع پشــتوانه دارد؛ مقــررات موضوعه و 
مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی.«او با بیان اینکه 
حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد در جامعه 
ما هیچ فــردی موافــق بی عفتــی و بی حجابی نیســت. 
ستایشی خاطرنشــان کرد: »افرادی در داخل و خارج از 
کشــور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بندوباری 
و بی دقتی هســتند و اولین نکته این اســت که باید این 
افراد شناسایی شوند.« ستایشی با اشــاره به ماده 576 
گفت: »چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته 
باشــد و در دادگاه احــراز شــود که وی مرتکــب ترک فعل 

شده است مطابق قانون برخورد می شود.«

آخرین وضعیت پرونده تاج زاده
ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
رسیدگی به پرونده مصطفی تاج زاده گفت: »رسیدگی 
به پرونده آقای تاج زاده مطابق موازین قانونی صورت 
پذیرفته است.« او افزود: »اتهام ایشان اجتماع و تبانی 
و فعالیت تبلیغــی علیه نظــام اســت و در تاریــخ 17 تیر 
قرار تامین از نوع بازداشــت موقت برای او صادر شده و 
کنون در حال گذراندن قرار تامین صادره بازداشت در  ا

اوین است.«
پرونده جمعیت امام علی بسته شد

ســخنگوی قوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی درباره 
جمعیت امام علی گفت: »پرونده کیفری این جمعیت 
منحل شــده در تاریخ 17 خرداد ســال جاری به دادگاه 
کیفری ارجاع شده همچنین نسبت به مسائل حقوقی 
این جمعیــت بــه تصمیــم دادگاه منحــل اعام شــده 
اســت که به ایــن تصمیم اعتــراض شــده و ایــن رأی در 
دادگاه تجدیدنظر عینا ابرام تایید شده است، بنابراین 
جمعیت مورد بحــث منحل و مراتب به وزارت کشــور و 
اداره ثبت شرکت ها اعام شده و فعالیت این جمعیت 

غیرقانونی است.«
همــکاری قــوه قضائیــه و دولــت بــرای کمــک بــه 

مستاجران
 ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
قانــون دولــت در مــورد افزایــش 25 درصــدی اجاره بهــا 
و همــکاری قــوه قضائیــه بــا دولــت در این زمینــه گفت: 
کن مسکونی، فشار و مشکاتی را  »افزایش اجاره بهای اما
برای جامعه هدف -مستاجران- ایجاد کرده و دولت با 
استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای 
هماهنگی اقتصــادی، مصوبه ای را به تصویب رســاند و 
شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره نامه ها 
در ســال 1401 بــا توجــه به 6 بنــد مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت.« ستایشــی ادامــه داد: »ایــن مصوبه به شــورای 
مرکز توســعه حل اختاف قوه قضائیه اباغ شــد و از این 
مرکز هم به دادگســتری های اســتان اباغ شــده است و 
این شعب نظارت بر اعمال مصوبه را انجام می دهند.«  
او تصریح کرد: »کسانی که مشمول این مصوبه هستند 
قراردادهایشــان بــه صــورت خــودکار تمدید می شــود و 
هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشــد به طور قاطع و 

قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می شود.«

سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه سوئد برای حمید نوری یک رسوایی است

جعفر پناهی با 6 سال محکومیت راهی اوین شد
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رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت:
74 هزار فقره ویزیت در حج امسال 

انجام شد

رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیارت بــا اشــاره بــه اینکــه ۸ نفر از 
حجاج ایرانی در بیمارســتان های ســعودی و 4 نفــر از زائران در 
بیمارســتان هالل احمــر مکه مکرمــه بســتری هســتند از انجام 

بیش از 74 هزار فقره ویزیت خبر داد.
ســیدعلی مرعشــی دربــاره ارائه خدمــات به حجــاج در مکه از 
2۶ خــرداد تــا 27 تیرمــاه گفــت: »در مجمــوع بیــش از 1۸۶ هزار 
خدمت پزشــکی ارائه شــده کــه از ایــن میــزان بیــش از 11۶ هزار 
خدمــت در مکــه و نزدیک به 2۸ هــزار خدمــت در مدینه منوره 

ارائه شده است.«
در  ایرانــی  حجــاج  از  نفــر   ۸ حاضــر  حــال  »در  افــزود:  او 
بیمارســتان های ســعودی و 4 نفــر از زائــران در بیمارســتان 

هالل احمر مکه مکرمه بستری هستند.«
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هالل احمــر تصریــح کــرد: 
»در مجمــوع ۶1 هــزار و 205 ویزیــت عمومــی در مطب هــای 
مجموعه هــا و 1۳ هــزار و ۳21 ویزیت تخصصــی در مکه و مدینه 
انجــام شــده اســت. آمــار ویزیت هــای تخصصــی روز دوشــنبه 
از 1۶7 مــورد در روز پیــش از آن بــه 59 ویزیــت کاهــش یافــت و 
ویزیت هــای عمومــی از ۳ هــزار و 2۶5 ویزیت عمومــی به ۳ هزار 

و ۶54 ویزیت رسید.«
مرعشــی با اشــاره به خدمات پرســتاری ارائه شــده به حجاج 
گفــت: »در مجمــوع خدمــات پرســتاری در زمینه هــای عمــل 
جراحی، تزریقات، سرم تراپی، پانسمان و بررسی وضعیت فشار 
خــون و قنــد بیمــاران بــه 29 هــزار و ۸79 خدمت می  رســد. روز 
دوشــنبه نیز 92۸ خدمت پرستاری ارائه شــده که 700 مورد آن 
تزریقات اســت.« او تصریح کرد: »همچنین روز دوشــنبه هزار و 
2۶۳ نســخه در داروخانه هــای درمانگاه هــا و بیمارســتان مکه 
وصول شــده تا آمــار کل نســخه های داروخانه ها بــه بیش از 71 

هزار مورد برسد.«
این مقام مســئول در هالل احمر خاطرنشــان کــرد: »مجموع 
کــو، ســونوگرافی،  کلینیکــی ارائــه شــده همچــون ا خدمــات پارا
رادیولــوژی و آزمایشــگاهی در مکه و با احتســاب آمــار عرفات و 
کنون بــه رقم 7هزار و 725 خدمت رســیده اســت. میزان  منــا تا
خدمــات آزمایشــگاهی در مکه مکرمــه 2۸۶ مــورد بــود که 229 

خدمت آن انجام تست در آزمایشگاه بوده است.«
مرعشــی با اشاره به ســایر خدمات ارائه شده به حجاج گفت: 
»روز دوشــنبه در مکــه و مدینــه خدمــات مــددکاری، امــداد و 
انتقال، شــامل انتقال به هتل و بیمارستان های سعودی نیز از 
120 مورد به 7۸ خدمت رسید تا آمار کل این خدمات به عدد 2 

هزار و ۳۸0 برسد.«

ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندان 
 پزشکی در منطقه کم برخوردار 

آناخاتون تبریز
معــاون بهداشــت، درمــان و توانبخشــی آذربایجان شــرقی از 
برپایی کاروان ســالمت و انجام خدمات دندان پزشکی رایگان 

در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز خبر داد.
له، معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــی  دکتر یونس قوام ال
جمعیــت هالل احمــر آذربایجان شــرقی در تشــریح خبــر گفت: 
»به مناســبت عیدســعید غدیرخم، کاروان سالمت هالل احمر 
اســتان بــا همــکاری شــعبه تبریــز و خیریــه خیریــن جــوان این 
، صبح دوشــنبه 27 تیرماه 1401 در منطقه آناخاتون تبریز  شــهر
مســتقر شــده و به نیازمندان، خدمات رایگان دارویی، درمانی 

و حمایتی ارائه کردند.« 
، افزود:  او با تقدیر از مدیرعامل موسســه خیرین جــوان تبریز
»محله آناخاتون در منطقه شــمال غرب شــهر تبریز قــرار گرفته 
و جمعیتــی  بالغ بــر 1۶ هزار نفــر را در خود جــای داده که یکی از 

مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین شهرستان تبریز است.« 
او ادامــه داد: »بــه مناســبت عید بزرگ ســعیدغدیر خــم مردم 
ایــن منطقــه از ویزیــت کامــال رایــگان خدمــات پزشــک عمومی، 
ویزیت دندان پزشــکی، فلورایدتراپی و کشیدن دندان برخوردار 
شــدند.« محرم بیرقدار، مدیرعامل موسسه خیرین جوان تبریز 
نیز با تقدیر از افزایش ســطح همکاری های جمعیت هالل احمر 
بــا خیریــن به ویــژه خیرین جــوان تبریــز ابــراز امیــدواری کــرد که 
در آینــده شــاهد افزایــش همکاری هــا در مناطق کم برخــوردار و 

روستاهای محروم و دچار تنش آبی باشیم.

1۶ ســال از روزی که دکتر »علی خــداوردی«، متخصص جراح 
دندان پزشــکی بــه کلینیک مجتمــع دارویــی هالل ایــران آمد، 
می گذرد. آن روزها هنوز مجوز رسمی برای فعالیت این کلینیک 
صــادر نشــده بود. ایــن روزها همــه پنــج یونیت دندان پزشــکی 
مجتمع دارویی هالل ایران در دو شیفت صبح و عصر در اختیار 
بیمــاران قــرار می گیــرد. او کــه ریاســت کلینیــک دندان پزشــکی 
را برعهــده دارد، می گویــد: »کلینیــک دنــدان پزشــکی مجتمــع 
هالل از بدو تاسیس به عنوان کلینیک تخصصی، فعالیت خود 
را شــروع کــرده اســت. بــه مــرور زمــان تجهیــزات و کادر کلینیک 
کامل تر شــد به طــوری کــه االن متخصــص ارتودنســی، زیبایی، 
لثــه، جــراح فــک و صــورت و تمــام تخصص هــای کادر دنــدان 
پزشکی در کلینیک وجود دارد. در واقع هیچ کار دندان پزشکی 
عمومی نیســت که در ایــن مرکز انجام نشــود. به همین ســبب، 
مرکز دندان پزشــکی در شرق اســتان تهران محسوب می شود و 
مراجعه کنندگان دیگر مطب و کلینیک های منطقه که امکانات 
کز وجود نــدارد هم، به  و نیــروی متخصص و تکنیــکال در آن مرا

این کلینیک مراجعه می کنند.«
کمکبهقشرکمدرآمد

افزایــش چندبرابــری مواد اولیــه موردنیــاز برای دندان پزشــکی 
به دنبال تورم ماهانه، باعث شــده تــا خدمات دندان پزشــکی در 
ســال های گذشــته با افزایــش تعرفه های ســنگینی روبه رو شــود؛ 

موضوعــی که باعث شــده در این ســال ها قشــر کم درآمــد جامعه 
اســتفاده از این خدمــات را از اولویت هــای اولیه خود خــارج کند. 
وجود چنین شــرایطی باعث شــده تا خدمات دندان پزشــکی که 
در مجتمــع دارویــی هــالل ایــران ارائه می شــود بــرای مراجعــان و 
بیماران به غنیمت مهمی تبدیل شود. دکتر خداوردی می گوید: 
»در چندســال اخیر مواد دندان پزشــکی به شــدت افزایش یافته 
به طوری کــه در بســیاری از مواقع، مــا حتی رو به ضرر هســتیم اما 
همه این مسائل باعث نمی شود که از مشکالت مالی مردم غافل 
شویم . خوشبختانه پزشکان خوب و خیری داریم که حتی المقدور 
به مراجعه کنندگان تخفیف می دهند. افراد نیازمندی هم از طرف 
ســازمان داوطلبان به ما معرفی می شــوند که کلیه خدمات برای 

آنها رایگان است.«
او دربــاره حمایــت از بیمــاران نیازمنــد کــه بــه این مرکــز مراجعه 
می کننــد می گویــد: »همــه تــالش مــا بر ایــن اســت که هیــچ بیمار 
نیازمندی به دلیل مشــکل مالی، بدون دریافــت خدمات دندان 

پزشکی این مرکز را ترک نکند.«
معرفیمعتمدان

عــالوه بــر حمایت هــای کلینیــک و مجتمــع دارویــی درمانــی، 
دندان پزشکان این مرکز هم گاهی برای کمک به بیماران نیازمند 
از دریافت دستمزد خودداری می کنند. دکتر »علی جهانگیرخان« 
دندان پزشــک عمومی این کلینیک و یکی از پزشــکانی اســت که 
هوای بیماران را دارد. او درباره همکاری ۶ ساله اش با مرکز دارویی 
درمانــی هــالل می گویــد: »بیمــاران نیازمند گاهــی از طریــق دیگر 
پزشــکان به ما معرفی می شــوند، یا افراد معتمد و خیران. با توجه 
بــه شــرایط، گاهــی از تمــام دســتمزد و گاهــی از نیمی از دســتمزد 

چشم پوشی می کنیم.«
سال هاســت بــا خیریه هــا و انجمن هــای مردم نهــاد مختلــف 
همــکاری می کند تا آنچه در تخصصش اســت را به صــورت رایگان 
در اختیار نیازمنــدان و محرومان قرار دهــد. او می گوید: »با کمک 
کز خیریه و با همراهی تیم های پزشکی به روستاهای  خیران و مرا
مرزی و  محروم ســفر می کنیم و خدمات رایگان پزشــکی و دندان 
پزشــکی را در اختیارشــان می گذاریــم. خیــران معمــوال در تجهیــز 
کانکس ها و تامین هزینه های مواد دندان پزشکی همراه ما هستند 

و شرایط سفر به این مناطق را برای ما مهیا می کنند.«
فرصتهایکوتاهآموزش

اســتقرار یک هفته ای در روســتاهای محروم و همراه با تیم های 
پزشــکی داوطلب، فرصت ویزیت رایگان اهالی روســتاها را برای او 
فراهم می کنــد؛ هرچند که امــکان انجام خدمــات تخصصی تری 

مثــل لمینــت و ... میســر نمی شــود. جهانگیرخــان می گویــد: 
»خدمات دندان پزشکی آنقدر پرهزینه شده که مردم روستاهای 
محروم اصال توان مراجعه به دندان پزشکی را ندارند و از اولویت آنها 
خارج شده اســت. پیشگیری از پوســیدگی و آســیب دندان ها در 
این مناطق از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. درحالی که 
فرهنگ سازی درستی در این زمینه انجام نشده است. همواره در 
سفرهای پزشکی ما به مناطق محروم، بخشی از وقت خودمان را 
برای توضیح راه های پیشــگیری از آسیب های دندان می گذاریم. 
ک و خمیردندان در بیــن خانواده های  برخــی از همکاران، مســوا

نیازمند توزیع می کنند.«
او اثرگذاری آموزش را بســیار مهم تــر از ویزیت رایــگان در مناطق 
محــروم می دانــد و می گویــد: »حتــی در شــهرهای برخــوردار هــم 
بسیاری از مردم با آسیب های اولیه دندان آشنا نیستند. بسیاری 
ک زدن مانع از پوســیدگی  از مراجعــان نمی دانند کــه صرفا مســوا
دندان نمی شــود و این موضوع با رژیم غذایی ارتباط مســتقیمی 

دارد.«
ابعاد محرومیت در روســتاها را دلیل دیگری برای بزرگ تر شدن 
کنان این مناطق می داند و می گوید: »در  مشــکالت ســالمتی ســا
روســتاهای محروم سیستان وبلوچســتان، حتی آب آشــامیدنی 
سالم هم در دسترس نیست. در بسیاری از این روستاها حتی مرکز 
بهداشــت هم به چشــم نمی خــورد و مــردم از اولیه ترین خدمات 
بهداشــتی و درمانی محــروم هســتند. وقتی بــرای ویزیــت به این 
روستاها مراجعه می کنیم مدام به این فکر می کنم که بعد از پایان 
این یک هفته و رفتن تیم های پزشکی از اینجا، این افراد باید چه 

کنند؟«
کلینیکدندانپزشکیبهروایتاعداد

19دندان پزشــک در کلینیک دندان پزشکی مجتمع دارویی 
درمانی هالل ایران خدمات ارائه می کنند.

15 پرستار و پرسنل در این کلینیک به بیماران خدمات رسانی 
می کنند.

یکهــزار نفر در مــاه به کلینیک دندان پزشــکی مجتمــع دارویی 
درمانی هالل، مراجعه می کنند.

5 یونیت دندان پزشکی در این کلینیک تجهیز می شوند.
8و نیم تا 1۳، ساعت کاری شیفت صبح این کلینیک است.

14 تــا 19، ســاعت کاری شــیفت عصــر کلینیک دندان پزشــکی 
است.

8 تا 15، ساعت کار کلینیک دندان پزشکی مرکز دارویی درمانی 
هالل در روزهای پنجشنبه است.

خبر3

دندانپزشکانمجتمعهاللایرانهوایبیماراننیازمندرادارند

ویزیت رایگان، زکات علم این پزشکان است
مرضیهموســوی|کلینیکدندانپزشکیمجتمع
داروییودرمانیهاللایرانبیشاز15ســالاســت
کهمجــوزارائهخدماترادریافتکردهاســت.عالوه
کنشــرقتهــران،ایــنکلینیــک بــرشــهروندانســا
مراجعانیازسراســرپایتختوحتیشــهرهایدیگر
دارد.عــالوهبــرواحــدمــددکاریمجتمــعدارویــی
درمانیهاللایران،دندانپزشکاناینکلینیکهم
بهکمکبیماراننیازمندمیروندوازدســتمزدهای
فعالیتهــای ماجــرای میکننــد. خــودصرفنظــر
داوطلبانهاینپزشکانبههمینجاختمنمیشودو
کزخیریهوانجمنهای اغلبکادراینکلینیک،بامرا
مختلفهمهمکاریهایــیدارند؛یابهروســتاهای
محروممرزیســرمیزنندیابرایاقشارخاصیمثل
معلوالننیازمندویزیتهــایرایگانبرگزارمیکنندو

ازاینراهزکاتعلمخودرامیپردازند.
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ملیحه محمودخواه| ماجرای دارو سرگیجه آور شده 
است می پرسید چرا؟ برایتان می گوییم . بعد از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها که دامن صغیر و کبیر را گرفت، 
همواره ســه کاالی اساســی بنزین، نان و دارو از توفان 
این سیاست های ارزی در امان ماندند، گهگاهی هم 
که بازار شایعات داغ می شــد و می گفتند قرار است ارز 
ترجیحی این سه قلم هم برداشته شود از وزیر و وکیل  
و حتی رئیس جمهوری به میدان می آمدند و شایعات 
را تکذیــب می کردنــد و مــردم هــم نفســی بــه راحتــی 
می کشــیدند . بلــه ارز ترجیحی حذف نشــد اما دولت 
نقشه دیگری برای آن کشید حاال نقشه چیست؟ قرار 
اســت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تامین دارو برسد 
بــه بیان روشــن تر دولت هشــت هــزار میلیــارد تومان 
بودجه به منظور پوشــش بیمه ای داروهای مشمول 

ارز ترجیحی در اختیار سازمان های بیمه گر قرار دهد. 
هنــوز ماجــرای این نقشــه داغ بــود که ســازمان غذا 
و دارو بــه شــرکت های دارویــی مجــوز داد 20 تــا 30 
تشــان را افزایــش دهند برخی  درصد قیمــت محصوال
کارشناســان بــاور  دارند ایــن تصمیم با هــدف مقرون 
به صرفه شــدن تولید و عرضــه دارو برای شــرکت های 
دارویــی صــورت گرفته اســت . البته ماجرای ســرگیجه 
آور دارو به همین جا ختم نمی شود چرا که دولت برای 

کمبود و گرانی دارو نقشه دیگری داشت.
وزارت  مســئوالن  کــه  اســت  طرحــی  »دارویــار« 
بهداشت مدعی اند با  اجرای آن با یک تیر چند نشان 
می زنند؛ اول از افزایش قیمت جلوگیری می کنند و دوم   
ســدی مقابل قاچاق دارو می زنند  ودر آخر هم الگوی 
مصرف دارو اصالح می شــود . امامشــاهدات میدانی 
شــهروند از تعــدادی از داروخانــه هــای شــهر تهــران 
نشــان می دهد مردم همچنان بــا گرانی و کمبــود دارو  

دست و پنجه نرم می کنند.

وضعیت کمبود دارو در داروخانه ها
 مســئول داروخانــه ای در خیابان امیرآبــاد می گوید که 
وضــع خیلی بــد اســت. دارو نیســت و مــا بیشــتر وقت ها 
پاسخ منفی به مشتریان مان می دهیم و با این جمله که 

دارو نداریم، مشتری ناامید از داروخانه بیرون می رود.
بحث گران شدن دارو هم که جای خود دارد. داروهای 
خارجی گران شده اند و داروهای داخلی ای هم که وجود 
دارد قیمت شــان چنــد برابر شــده اســت. هنــوز حرفش 
تمام نشده که مرد جوان گوشی اش را به متصدی نشان 

می دهد و می گوید این دارو موجود است؟
متصــدی نگاهــی می کنــد و می گویــد شــاهد از غیــب 
رســید، poloria نداریم و ادامه می دهد کــه این دارو برای 
بیمارانی اســتفاده می شــود که مشــکل پوکی استخوان 
دارنــد و در حــال حاضر مدت زمــان زیادی اســت که این 

دارو نیست.
او می گوید که مشــکل تنها این نیســت؛  تا پیش از این 
داروی بیمــاران خــاص در داروخانــه موجــود بــود، امــا 
حدود 6 ماهی اســت که این داروها نیز در داروخانه پیدا 
نمی شــود. مردم بــا کمبــود دارو روبه رو هســتند و اوضاع 

دارو اصال خوب نیست.
مســئول داروخانه ای دیگــر که بــزرگ روی آن منتخب 
دانشــگاه نوشــته شــده، می گویــد: »به ایــن اســم ها زیاد 
توجــه نکنیــد، وقتــی دارو نیســت، همــه جــا نیســت. ما 

شاید روزانه بیش از 20 تا 30 مراجعه کننده داشته باشیم 
که داروهایشــان موجــود نیســت. از کدام شــان بگوییم، 
داروهای ام اس نیســت. برخــی از بیماران اعصــاب، دارو 
ندارند و خیلی از بیمارانی که مجبورند داروی همیشگی 
گر دارو هم  استفاده کنند، با کمبود دارو روبه رو هستند. ا
باشد، آنقدر گران شده است که خیلی ها برای خرید آن با 

مشکل روبه رو هستند.«

او می گوید:  »ریتالین کمیاب شــده است و همین چند 
دقیقه پیش پدر بیماری که پســر 10 ســاله اش باید مدام 
این دارو را مصرف کند، برای گرفتــن آن آمده بود، اما دارو 
گــر داروخانه ای هم دارو را داشــته باشــد،  واقعا نیســت. ا
نمی تواند همه تعدادی که در نسخه نوشته شده است، 
بدهد. اســپری برای بیماری های تنفسی بسیار کمیاب 
شــده اســت و به ســختی گیر می آید. داروهای نابــاروری 
بســیار گــران شــده اســت، مثــال قــرص و آمپولی کــه برای 
درمان ناباروری   از ســال گذشــته  800هزار تومــان بود، در 
این روزها بیش از 2میلیون تومان شده است. قرص های 
آتورواســتاتین و لیــورگل 140 کــه بــرای بیماری هــای کبد 
استفاده می شــود با آنکه ساخت کشــور خودمان است، 

بسیار کمیاب شده است.« 
مرد جوانی هم که شاهد گفته های متصدی داروخانه 
اســت، می گویــد: »پــدرم مشــکل ســرطان دارد. اهــل 
نجف آباد  اصفهان هســتیم. آنجا بــا مشــکل دارو روبه رو 
کردن دارو به تهران آمدیم که اینجا هم  بودیم، برای پیدا

دارو کم است.« 
ســرطان  »داروهــای  می گویــد:  دارخانــه  مســئول 
و  »ســیتارابین«  »لوموســتین«،  »آلبومیــن«،  ماننــد 
گر  »دوکسوروبیســین« در داروخانه هــا کمیــاب شــده یا ا
موجود باشــد، محدود به فروش می رســد کــه در کنار آن 
افزایــش چند برابری قیمت این داروهــا را هم باید در نظر 
گرفــت. خود بیمار ســرطانی امیــدش بــرای ادامه حیات 
بســیار ضعیف شــده اســت و این کمبود دارو بــر روحیه و 

امید بیمار تاثیرات منفی زیادی دارد.«
متصــدی یــک داروخانــه دولتــی نیــز بــه »شــهروند« 
می گوید: »بســیاری از داروها همچون داروهای بیماری 
پوکــی اســتخوان، برخــی داروهــای بیماری هــای قلبی و 
عروقی مانند »قرص پالویکــس« و »قرص زیلت« که برای 
بیمار ضروری اســت، نه تنها در داروخانه های خصوصی 
بلکه در داروخانه های دولتی هم موجود نیست . »آمپول 

فرینجکت« دارویی است که افراد دارای کم خونی شدید 
هفته ای یک بــار حداقل بــه مدت ســه تا چهار مــاه باید 
تزریق کنند، اما این دارو هم در داروخانه های خصوصی 
موجود نیســت و تنها داروخانه های دولتی این آمپول را 

به اندازه محدود دارند.«
او بــه ایــن موضــوع اشــاره می کند که در ســال گذشــته 
داروها در کشــور با افزایش 10 تــا 15درصدی روبــه رو بوده 
اســت، به عنوان نمونه قرص »ناپروکســن« کــه در دوران 
پیک کرونــا پرمصرف بود، در گذشــته قیمت هــر ورق آن 
کنون قیمت آن به 28هزار  چهارهزار تومان بود، ولی هم ا
تومــان افزایــش پیــدا کــرده اســت. امــا در مقابــل برخــی 
کنون قیمت آن نسبت  داروها همچون »انسولین« هم ا
به گذشــته کاهــش داشــته اســت. یکــی از بیماری هایی 
کــه بیشــتر داروهــای آن فاقد پوشــش بیمه پایه اســت و 
بــا افزایش نســبی قیمت روبــه رو بــوده، داروهــای درمان 
نابــاروری اســت و درحال حاضــر برخــی داروهــای ایــن 
بیماران همچون آمپول »HCG« در داروخانه ها با کمبود 

مواجه است.
هنــوز چنــد دقیقــه ای از این مکالمــه نگذشــته که زن 
میانســالی وارد داروخانــه می شــود. انگار گرمــا کالفه اش 
کرده باشــد، مدام نفس بلند می کشــید تــا گرمای بدنش 
را کمــی تعدیل کند. پرســید اویســتا دارید و مســئولی که 

عینکش را روی بینی اش جابه جا کرد، گفت شرمنده.
زن میانســال گفت: »این چندمین داروخانه ای است 
که ســر زده ام. االن مدت هاســت این دارو نیست. گفتند 
نمونــه ایرانی آن را باید اســتفاده کنــم، اما از زمانــی که آن 
را مصــرف می کنــم دچــار فشــار خــون می شــوم. یکــی از 
آشنایانم از ترکیه دو بسته آن را با قیمت 7میلیون تومان 
برایم آورد. دارویی را که باید هر روز مصرف کنم، هر دو سه 
روز یک بار اســتفاده کردم. حاال دارو تمام شده و در حال 

حاضر حتی مشابه داخلی آن را هم پیدا نمی کنم.«
ماجــرا اینجاســت کــه بســیاری افــراد بــر ایــن باورند که 
افزایــش قیمــت دارو ســبب شــده موجــودی برخــی از 

داروخانه هــا کاهــش پیــدا کنــد. ایــن در حالی اســت که 
کیــد دارند که تعــداد کمــی از داروخانه ها  برخی هــا هم تا
دارو دارند، اما منتظرند قیمتــش افزایش پیدا کند و بعد 

آن را عرضه کنند.
 با ایــن وجود، دولت می گویــد با طرح دارویــار می تواند 
ایــن شــرایط را تــا حد زیــادی تغییــر دهــد. در ایــن طرح، 
یارانــه دارو بــه انتهــای زنجیره یعنــی از طریــق بیمه ها به 
مصرف کننده نهایی اختصاص پیدا می کند. توزیع یارانه 
دارو متناســب با نیاز بیمار، ثابت ماندن هزینه دارو برای 
بیماران، بیمه همگانی، پوشش بیمه ای برای داروهایی 
کــه پیــش از این مشــمول بیمــه نبودنــد، اصــالح الگوی 
مصرف دارو، کنترل قاچاق، رشد صادرات دارو و حمایت 
از بیماران خــاص و صعب العالج، از اهــداف اجرای طرح 

عنوان شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره این طرح توضیح داد 
که با اجرای طــرح »دارویــار«، توزیع یارانه دارو متناســب 
غ از ســطح درآمد آنها انجام می شــود،  با نیاز بیمــاران فار
کــه همــه دهک هــای درآمــدی جامعــه بــا  به گونــه ای 

»دارویار« از یارانه دارو بهره مند می شوند.
ک آییــن دربــاره ایــن طــرح کــه چنــد روزی از  پــدرام پا
اجرای آن می گذرد، توضیح می دهد که پرداخت از جیب 
بیماران ثابت می ماند، اما پوشــش بیمه ای دارو افزایش 
پیدا می کنــد. در واقع با پرداخت یارانه ســالمت، شــاهد 

کاهش پرداختی از جیب مردم خواهیم بود.
کیــد می کنــد کــه قبــل از اجــرای طــرح »دارویــار«  او تا
6میلیــون نفــر از افــراد فاقــد بیمــه شناســایی شــده و 
به صــورت رایگان تحت پوشــش بیمه همگانی ســالمت 
قرار گرفتند. در این طرح بــرای داروهایی که پیش از این 
تحــت شــمول حمایت هــای بیمــه ای نبودند، پوشــش 

بیمه ای برقرار شد.
بنا بــه نظر صاحب نظــران حــوزه دارو، با اجــرای دارویار 
کمبودهــای دارویی کشــور به طــور چشــمگیری کاهش 
می یابد، الگوی مصرف دارو اصالح و تقاضای القایی دارو 

کمتر می شود.

مزایای طرح دارویار
در طــرح دارویــار وضعیــت پرداخــت از جیب مــردم در 
داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند، 
تماما توسط بیمه ها جبران خواهد شد. همچنین برای 
اولین بار، مبنای پوشش بیمه که تا پیش از این حداقل 
قیمت دارو در بازار بود، به قیمتی که بیشترین سهم بازار 
را دارد، تغییر کرده اســت که در نتیجــه پرداخت از جیب 
مردم برای این دسته داروها ثابت مانده و در برخی اقالم، 
کاهشی می شــود. به عنوان مثال در داروی تراستوزومب 
یا کپســیتابین که برای بیماران شــیمی درمانی استفاده 
می شــود، پرداختی بیمار به صورت قابل توجهی نسبت 

به قبل کاهش پیدا می کند.
در حــوزه داروهایــی که در حــال حاضر تحت پوشــش 
بیمــه نیســتند نیــز بــرای 366 قلــم داروی ضــروری و 
پرمصــرف، پوشــش بیمــه ای به گونــه ای تعییــن شــد که 
پرداختی بیماران هنگام تهیه این داروهــا پس از اجرای 

طرح نسبت به قبل از اجرای آن ثابت بماند.

قیمت داروها واقعی شد
 واقعی شــدن قیمــت دارو موضوعــی اســت کــه بهــرام 
کید می کند  دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو نیز به آن تا
و می گویــد: »وقتــی یارانــه داروهای تولیــد داخلی حذف 
شد، برای تهیه مواد اولیه موثره که وابسته به ارز ترجیحی 
بودند، قیمت شــان واقعــی شــد. یارانــه دولتــی دارو را به 
انتهای زنجیره یعنی بیمه ها منتقل کردیم که به دســت 
مصرف کننده واقعی برســانند، یعنی هر کســی کــه دارای 
بیمه پایه باشــد و با نســخه پزشــک به داروخانه مراجعه 

کند، می تواند از یارانه دارو استفاده کند.«
او بــه این نکته اشــاره می کنــد کــه دارو هــای otc که نیاز 
بــه نســخه ندارنــد، دارو هایی که تحــت لیســانس تولید 
می شوند یا وارداتی ها و شیرخشک ها و تجهیزات پزشکی 
همچنان از ارز ترجیحی اســتفاده می کنند و تفاوتی پیدا 

نمی کنند.
دارایی به این موضوع اشــاره می کنــد که 98درصد 

توســط  عــددی  به صــورت  مصرفی مــان  دارو هــای 
ایــن  اهــم  کــه  تولیدمی شــود  تولیدکنندگان مــان 
دارو هــای تولیــد داخــل در ایــن طــرح قــرار گرفتنــد. 
کــه وارد  البتــه تعــدادی از دارو هــای خــاص را هــم 
می کنیــم، هزینــه زیــادی بابــت همــان تعــداد انــدک 

می دهیم.

دارو گران نمی شود
دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت نیــز بر این ماجرا 
کید می کند که با اجرای ایــن طرح نه تنها هیچ دارویی  تا
از مســیر بیمه گران نشــد، بلکه برخی داروها ارزان تر شد 
و ایــن موضوع در این شــرایط اقتصادی مملکت بیشــتر 
شــبیه معجزه اســت. او از طرح دارویاری به عنــوان طرح 
ارتقای بیمه ها و کارایی بیشتر بیمه ها یاد و اعالم کرد که 
این طرح از بیمه همگانی شــروع شــده، مجلس شورای 
اسالمی اعتباری افزون بر 6هزار میلیارد تومان برای بیمه 
همگانی در نظر گرفته و براساس آن، حدود 6میلیون نفر 
به جمعیت تحت پوشــش بیمه همگانی اضافه شدند. 
همچنیــن مجلــس شــورای اســالمی پنج هــزار میلیــارد 
تومان بابت حمایــت از دارو و درمان بیماری های خاص 

در نظر گرفته است.

وزیــر بهداشــت بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه 
در قالــب ایــن طــرح تعــداد داروهــای تحــت پوشــش 
قلــم  صــد  به طوری کــه  اســت،  یافتــه  افزایــش  بیمــه 
داروی پرمصــرف که قبــال بیمه نبودند، تحت پوشــش 
بیمــه قرار داده شــد و بــه این ترتیــب داروهایــی مانند 
بیمــه  قبــال  کــه  هیدرامیــن  دیفــن  و  ســرماخوردگی 
نبودنــد، جــزو بیمه قــرار گرفتنــد. همچنیــن 366 قلم 
داروی ضــروری پرمصــرف بــرای بیمــاران مزمــن مانند 
 بیمــاران دیابتــی و قلبــی و عروقی تحت پوشــش بیمه

 قرار می گیرند.

 حساب داروخانه ها تسویه شود

امیر خیــری عضو هیــأت رئیســه انجمن داروســازان 
ایــران در گفت وگــو بــا »شــهروند« توضیــح می دهد که 
اســاس طــرح دارویار بســیار مثبت اســت. مبنــا بر این 
اســت که بــا برداشته شــدن ارز دارو و تغییــر قیمت آن، 
مردم تحت فشــار قیمت هــا قرار نگیرنــد و این اختالف 
قیمت را ســازمان های بیمه گر پرداخــت کنند. در این 
طــرح بناســت کــه تفــاوت ارز بــه ســازمان های بیمه گر 
پرداخت شود تا از این طریق بحث تفاوت قیمت دارو 

حل وفصل شود.
او ادامــه می دهد کــه قیمت دارو باید واقعی می شــد 
و این موضوعی اســت کــه از مدت ها قبــل باید اجرایی 
می شــد. اما نکتــه اینجاســت که آیــا با وضعیــت بدهی 
بزرگی کــه ســازمان های بیمه گــر دارنــد، می توانند این 

حجم از تفاوت قیمت را بپردازند یا نه. 
عضــو هیــأت رئیســه انجمــن داروســازان ایران بــر این 
کــه در صورتــی ایــن طــرح موفــق می شــود  بــاور اســت 
کــه ســازمان های بیمه گــر خیلــی زود حســاب خــود را 
بــا داروخانه هــا تســویه کننــد، زیــرا در غیــر ایــن صــورت 
داروخانه ها باید ســرمایه درگردش زیادی داشــته باشند 
کــه بتوانند تــا زمانــی کــه بیمــه پــول آنهــا را بپــردازد، دارو 
بیاورنــد. دارو بیــش از 50درصــد گران شــده و بســیاری از 
داروخانه ها نمی توانند در نبود پــول، داروی مرکز خود را 

تامین کنند. 
کیــد می کند که مشــکل اینجاســت کــه دوره ای که  او تا
نسخه ها کاغذی بود، همیشه داروخانه ها بیش از 6 ماه 

از سازمان های بیمه طلبکار بودند. 
خیــری معتقد اســت کــه این طــرح وقتــی موفق عمل 
می کنــد که بودجــه الزم بــرای اجــرای آن تامین شــود، نه 

اینکه بعد از گذشت سه ماه بگویند بودجه نداریم. 
او خاطرنشــان می کند کــه تولیدکنندگان داخلــی دارو 
با ایــن طرح موافق هســتند، به شــرط آنکه عرضــه دارو و 

گردش مالی درستی برای آن در نظر گرفته شود .
بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس حــوزه داروســازی بیــش از 
8میلیــون نفــر در کشــور بیمــه ندارنــد و باید ســازوکاری 
برای این افراد در نظر گرفته شــود که آنها درگیر مشکالت 

دارویی و فشار قیمت ها نشوند.
او در پاسخ به این سوال که آیا نبود دارو در داروخانه ها 
ربطی به اجرای این طــرح دارد یا نه، می گوید: »هر زمانی 
که منابع اقتصــادی برای تولید نباشــد، با کمبــود روبه رو 
می شــویم و در حــال حاضــر نیــز در ایــن عرصــه گرفتــار 
شــده ایم و امیدواریــم بتوانیــم این شــرایط را خیلــی زود 

پشت سر بگذاریم.« 

بنا به نظر صاحب نظران 
حوزه دارو، با اجرای دارویار 

کمبودهای دارویی کشور 
به طور چشمگیری کاهش 

می یابد، الگوی مصرف دارو 
اصالح و تقاضای القایی دارو 

کمتر می شود

 دارو های otc که نیاز به نسخه 
ندارند، دارو هایی که تحت 

لیسانس تولید می شوند یا 
وارداتی و شیرخشک ها و 

تجهیزات پزشکی همچنان از 
ارز ترجیحی استفاده می کنند و 

تفاوتی پیدا نمی کنند

ح »دارویار«   گزاش میدانی »شهروند « از مشکالت بیماران در داروخانه ها؛ طر
نسخه گرانی ها و کمبودها را می پیچد؟

درد  دارو

یرساخت ها فراهم شود  ز
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره اجرای طرح دارویار به »شهروند« می گوید: »با 
اجرای این طرح موافقیم، اما در صورتی که به درستی اجرا نشود و تامین دارو، مردم را در فشار قرار دهد، با 

اعمال ماده 234 شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد.« 
او با گالیه از اینکه دولت برای اجرای این طرح هیچ مشورتی با کمیسیون بهداشت مجلس نکرده است، 
ادامه می دهد: »اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در جریان این طرح نبودند. پس از اجرایی شدن آن 

بالفاصله جلسه ای با مسئوالن اجرایی برگزار و توصیه های الزم را به آنها گوشزد کردیم.« 
شــیخی بر این باور اســت که برای اجرای ایــن طرح باید نقاط ضعــف و قوت آن با هم دیده شــود و پیش 
از اجرا زیرســاخت های آن فراهم شــود، در غیر این صورت مردم متضرر می شوند. به همین دلیل اعضای 
کید داشتند که منابع این طرح باید دیده شــود تا اجرای آن با مشــکل روبه رو نشود. از سوی  کمیســیون تا
دیگر نیز به بحث نقدینگی بخش خصوصی توجه شــود، زیرا همین موضوع می تواند موجودی داروها در 

داروخانه ها را به شدت کاهش دهد.
کید می کند که بیمه نقش مهمی در این میان ایفا می کند و باید تالش کند که  عضو کمیسیون بهداشت تا
هزینه ها از جیب مردم پرداخت نشود، هر چند که باید بدهی آنها نیز پرداخت شود، زیرا بسیاری از بیمه ها 

چندین ماه پول طلب دارند. 
او به این ماجرا اشــاره می کند که ابهامات زیادی هنوز برای کمیســیون بهداشــت و درمان در مورد نحوه 
اجرای این طرح وجود دارد، زیرا افرادی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و داروها را باید به صورت آزاد 

بخرند، نباید متضرر شوند و قیمت ها به گونه ای نباشد که توان پرداخت را نداشته باشند.



  1401 ــر  29 تی ــنبه  |   چهارش ســال دهــم | شــماره  2577 6www.shahrvand-newspaper . i r

ورزشی

گزارش »شهروند« از نامشخص بودن میزان حق تبلیغات محیطی در لیگ برترگزارش »شهروند« از نامشخص بودن میزان حق تبلیغات محیطی در لیگ برتر

درآمدهنگفتفوتبالبهجیبچهکسیمیرود؟درآمدهنگفتفوتبالبهجیبچهکسیمیرود؟

سرخابی ها راه خود را جدا کردند
بعــد از مدیرعاملــی مصطفــی آجورلــو در باشــگاه 
انگشــت  او  گذشــته  فصــل  ابتــدای  در  اســتقالل 
اتهــام را دربــاره درآمــد تبلیغات محیطی به ســمت 
ســازمان لیــگ گرفــت و وارد چالشــی بــزرگ بــا ایــن 
سازمان شــد. آجورلو که مدعی بود در لیگ بیستم 
درآمــد اســتقالل از تبلیغــات محیطــی بــرای یــک 
فصــل حــدود 10میلیارد تومــان بــوده، با بیــان این 
موضــوع کــه از هــر مســابقه خانگــی تیمــش بابــت 
ایــن تبلیغــات می توانــد 10میلیــارد درآمــد داشــته 
باشــد،  بــرای گرفتــن حق باشــگاه خــود از ســازمان 
لیــگ اقدام کــرد. او در ادامه باشــگاه پرســپولیس و 
مدیریت گذشــته اش را نیز با خود همراه کرد و حاال 
برای لیگ پیش رو نیز تبلیغات محیطی بازی های 
گذار  خانگی اســتقالل و پرســپولیس به خــود آنها وا

شده است.
بــه  توجــه  بــا  پرســپولیس  و  اســتقالل  مدیــران 
گســتردگی طرفــداران آنهــا مدعــی بودند کــه عمده 
درآمــد تبلیغــات محیطی بــرای ایــن دو تیم اســت 
را  ســرخابی ها  حــق  نمی توانــد  لیــگ  ســازمان  و 
بگیــرد و بــه باشــگاه های دیگــر بدهــد. منطقــی که 
کامال درســت بــود و منجــر به این شــد که اســتقالل 
و پرســپولیس در مجمــوع 30 بــازی خانگــی خــود 
تبلیغــات  مســابقه(   15 )هرکــدام  برتر لیــگ  در 
محیطی شــان را نیز خــود انجام بدهنــد. حتی طی 
توافق صورت گرفته قرار بر این شــده بــرای هر بازی 
مبلغی حدود 3میلیارد تومان نیز به ســازمان لیگ 
پرداخــت کننــد کــه البتــه در ایــن بخــش معوقاتی 
وجــود دارد و هنــوز ســازمان لیــگ بــه برخــی مبالغ 

خود نرسیده است.

پرداختــی عجیب ســازمان لیگ به 14 باشــگاه  
دیگر

موضوع مهمــی کــه در این خصوص وجــود دارد، 
ســایر بازی های لیگ برتــر و دیدارهــای خانگی 14 
تیــم دیگــر اســت. تبلیغــات محیطی بازی هــای 14 
تیــم دیگر برای فصل جدید هم در اختیار ســازمان 
لیگ فوتبــال اســت، اما کســی نمی داند کــه کمیته 
بازاریابی این ســازمان با چه شــرکتی برای تبلیغات 
در فصــل جدیــد قــرارداد بســته و آن شــرکت چــه 
مبلغی را به حســاب ســازمان لیــگ واریــز می کند و 
البته نحــوه توزیع این پول میان باشــگاه ها چگونه 

است.
با مدیران باشــگاه ها که صحبت می کنیم حرف 
آنها این است که از فصل گذشته حدود 5میلیارد 
عایــدی  تبلیغــات محیطــی  بابــت حــق  تومــان 
کــه البتــه بخــش اعظمــی از همیــن  داشــته اند 
پول هــم صرف حق عضویــت اعضای تیــم و البته 
بدهی های عرف باشگاه ها به سازمان لیگ شده 
گر فــرض کنیــم هر باشــگاهی  اســت. بــه عبارتــی ا
به طــور میانگیــن و براســاس رتبــه اش در فصــل 
پیش 5میلیــارد تومــان بابــت تبلیغــات محیطی 
گرفته باشــد، آن وقــت به این نتیجه می رســیم که 
ســازمان لیــگ مبلغــی حــدود 70میلیــارد تومــان 
به طور کلی به لیگ برتری ها پرداخت کرده است.
امــا آیا حــق تبلیغــات محیطــی تمام مســابقات 
خانگــی تیم هــای لیــگ برتــری غیــر از اســتقالل و 
پرســپولیس فقــط 70میلیــارد تومــان اســت؟ بــا 
وجود در نظر گرفتن اینکه استقالل و پرسپولیس 
طرفــداران بیشــتری دارنــد، امــا چطــور می شــود 
کل  کــه هرکــدام از آنهــا بیــش از دو برابــر درآمــد 

باشگاه ها از 15 مسابقه درآمد داشته باشند؟

و  ســرخابی ها  بــا  مســابقه   28 بــازی،   210
تبلیغات برابر با آنها!

مســابقات  تبلیغــات  فوتبــال  لیــگ  ســازمان 
خانگــی اســتقالل و پرســپولیس را بــه خــود آنهــا 
گذار کرده، به عبارت بهتر 15 مســابقه استقالل  وا
و  15 مســابقه پرســپولیس تبلیغاتــش با ســازمان 
کل  مجمــوع  از  همچنــان  امــا  نیســت.  لیــگ 
بازی های لیگ برتر 210 بــازی دیگر باقی می ماند 
کــه همه شــان بــا تابلوهــای تبلیغاتــی و تبلیغــات 

رنگارنگ دور زمین برگزار می شود!
نکته قابــل توجه اینکه اســتقالل و پرســپولیس 
هرکدام 15 بازی خارج از خانــه دارند که به همان 
مقــدار بازی خانگــی بیننــده دارند. یعنــی 14 تیم 
دیگــر لیــگ برتــر هرکــدام یــک بــار از ســرخابی ها 
پذیرایــی می کنند. پس می توان اینطور برداشــت 
کــه 28 مســابقه لیــگ برتــر هــم یــک طــرف آنهــا 
اســتقالل و پرسپولیس اســت، اما درآمد تبلیغات 

دور زمین آنها به سازمان لیگ می رسد.
گر فــرض کنیم ســازمان لیگ فقــط از هرکدام از  ا
ایــن 28 مســابقه نه مبلــغ 10میلیارد تومــان مورد 
ادعای اســتقالل و پرســپولیس کــه فقــط نیمی از 

آن را درآمد داشــته باشــد، مبلغی حدود 140میلیارد 
تومان خواهد شــد. همین مبلــغ تقریبــا دو برابر کل 
پولی اســت که ســازمان لیــگ فصل قبــل از تبلیغات 

محیطی به 14 تیم لیگ برتری پرداخت کرده است!

درآمد 182 بازی دیگر کجاست؟
کســر 30 مســابقه خانگــی  بــا  نکتــه دیگــر اینکــه 
اســتقالل و پرســپولیس و همچنین 28 بــازی خارج 
کــه در طــول فصــل  کل مســابقاتی  از خانــه آنهــا از 
انجــام می شــود، 182 بــازی دیگــر باقــی می مانــد که 
در ایــن مســابقات هــم گاهــا جذابیت هــای زیــادی 
بــرای بیننــده تلویزیونی وجــود دارد و تبلیغــات آنها 

ارزشمند خواهد بود.
کتــور  بــه عنــوان نمونــه بــدون شــک بازی هــای ترا
برای هــواداران فوتبــال تبریز یــا بازی های ســپاهان 
برای طرفــداران فوتبــال اصفهان جذابیــت دارد. در 

شهرهای مختلف نیز به همین شکل است.
حال فرض کنیــد که هرکدام از ایــن 182 بازی نه به 
اندازه 10میلیارد مورد ادعای اســتقالل و پرسپولیس 
محیطــی  تبلیغــات  بابــت  آن  5درصــد  فقــط  کــه 
درآمد داشــته باشــند. همین مقــدار هــم نزدیک به 
100میلیارد تومــان درآمد خواهد بود که با احتســاب 
رقــم بــه دســت آمــده از بازی هــای خــارج از خانــه 
استقالل و پرســپولیس پولی بســیار هنگفت خواهد 

شد.

اصرار سازمان لیگ به قرارداد پکیجی!
موارد و مثال هایی که در باال مطرح شــد همه برای 
روشــن تر شــدن میــزان درآمــد از تبلیغــات محیطــی 
بود. مســأله مهم نــوع قراردادهایی اســت که کمیته 
بازاریابــی ســازمان لیگ بــا شــرکت ها بــرای تبلیغات 
کــه شفاف ســازی  البتــه  محیطــی امضــا می کنــد و 

خاصی هم در این خصوص انجام نمی دهد.
در ســال های اخیــر ادعــای ســازمان لیــگ و بــه 
خصــوص کمیتــه بازاریابی ایــن بوده که یک شــرکت 
کل فصــل مبلغــی را تقبــل و تبلیغــات تمــام  بــرای 
ایــن  از آن خــود می کنــد.  را  برتــر  لیــگ  بازی هــای 
گر همــان پولی باشــد که ســازمان لیگ به  مبلــغ اما ا
باشــگاه ها پرداخــت می کنــد، بســیار انــدک اســت و 
بــه معنــای واقعــی حــق مطلــب درخصــوص درآمــد 

باشگاه ها ادا نمی شود.
اینکه سازمان لیگ فوتبال برای تبلیغات محیطی 

اصــرار بــه امضــای قراردادهــای پکیجــی دارد هــم 
در نــوع خــود عجیــب اســت. وقتــی ســازمان لیــگ 
می توانــد بــا اســتخدام بازاریاب هــای متعــدد چند 
کــه مجموعــا بــه باشــگاه ها پرداخــت  برابــر پولــی 
می کنــد، درآمــد داشــته باشــد، چــرا باید بــا امضای 
قرارداد با یک شرکت عمده سود فوتبال و باشگاه ها 
به جیب آن شــرکت برود؟ از طرفی مدیران سازمان 
لیگ معتقد هستند که آنها هیچ پولی بابت امضای 
ایــن قراردادهــا برنمی دارنــد کــه ایــن نیــز خــودش 

ابهامات زیادی دارد.

چرا تبلیغات به کل باشگاه ها داده نمی شود؟
موضــوع مهم این اســت که چرا ســازمان لیگ کل 
تبلیغــات محیطــی در دور زمیــن را بــه باشــگاه ها 
گــذار نمی کنــد؟ وقتــی اســتقالل یــا پرســپولیس  وا
می توانند از هر بازی خانگی شــان 10میلیارد تومان 
درآمد داشته باشند، همه باشــگاه ها نیز می توانند 
از یک بازی خانگی شــان مقابل ســرخابی ها همین 
پــول را دربیاورنــد. پــس چــه دلیلــی وجــود دارد که 
بــرای یک فصــل حــدود 5میلیــارد از ســازمان لیگ 
بابــت تبلیغــات محیطــی پــول بگیرنــد؟ چــرا نبایــد 
خودشان درآمدزایی داشته باشند و برای استفاده 
از اصلی تریــن منبــع درآمــد خــود دســت بــه دامان 

سازمان لیگ فوتبال شوند؟

این شرایط کمکی به باشگاه ها نمی کند
در وضعیتی که بارها و بارها می بینیم و می شنویم 
گر  باشــگاه ها بــا مشــکالت مالــی مواجــه هســتند و ا
کمک هــای دولتــی نباشــد، هیچ کــدام نمی تواننــد 
به فعالیــت  خــود ادامه بدهنــد، تبلیغــات محیطی 
مهم ترین حقی است که می توان به باشگاه ها داد. 
گــر خودشــان تبلیغــات  باشــگاه های لیــگ برتــری ا
محیطــی را در اختیــار داشــته باشــند بــدون شــک 
مبلغــی بســیار بیشــتر و چنــد برابــر پولــی کــه حــاال 
سالیانه از سازمان لیگ دریافت می کنند، به دست 
می آورنــد و ایــن می تواند بــه درآمدزایــی آنها کمک 

شایانی کند.
در شــرایطی که باشــگاه های ایرانــی از حق پخش 
تلویزیونی محــروم هســتند، آنها از طریــق تبلیغات 
محیطــی، تبلیــغ روی پیراهــن و مســائل اینچنینی 
که فعــال ســازمان لیگ  درآمــد کســب می کننــد، چرا

حق اصلی آنها را سلب کرده است!

شــهروند| در فوتبالــی کــه حق پخــش تلویزیونــی به عنــوان مهم ترین درآمد باشــگاه ها از ســوی صداوســیما بــه آنها 
پرداخــت نمی شــود و حتــی در بســیاری از مــوارد دیــده شــده باشــگاه ها بــرای پخــش مســابقات خــود به شــبکه های 
تلویزیونــی پول پرداخت می کنند، طبیعی اســت که تبلیغات محیطــی در بازی های خانگی بــه اصلی ترین منبع درآمد 

باشگاه ها تبدیل شود.
گذار کرده  گرچه ســازمان لیگ فوتبال طی چند سال گذشته بلیت فروشــی مسابقات خانگی را هم به باشــگاه ها وا ا
گر  کثر بازی ها بدون تماشا و این مســأله هم درآمدی به آنها اضافه می کند، اما با توجه به اینکه طی دو ســال گذشــته ا

بوده، عمال آنها عایدی خاصی نداشته اند.
در این شــرایط تبلیغات محیطی اســتادیوم ها مهم ترین منبع درآمد باشگاه هاســت که البته طی یک ســال گذشــته 
بحث بر سر آن بسیار بوده است. مسأله مهم اما اینجاست که هیچ کس نمی داند این پول چقدر است، از کجا می آید، 

به کجا می رود و چند درصد آن به باشگاه ها می رسد؟
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هرچه گستره دانش نویسنده 
بیشتر باشد، در خلق مفاهیم 
و جهان داستانی اش، دست 
بازتری دارد. به قول بورخس 

»نویسنده باید دایرة المعارفی 
متحرک باشد« بنابراین یک 

وجهي بودن در جهان متکثر 
، امکانات گفتن، نوشتن  امروز

و کنشگری هنری نویسنده و 
 ادیب را به شدت
 کاهش می دهد.

روزنامه نــگار  و  نویســنده  نژادحســن|   طــا   
مشــهد،   1359 ســال  متولــد  فرهنگــی، 
دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل. 
ســروش مظفــر مقــدم متولــد مشــهد اســت و 
نخســتین کتابش »شــهر فرنــگ« در ســال 1380 
توســط نشــر »ژرف« منتشــر شــد. او از سال های 
نیمه دهه هفتاد به نوشتن داستان کوتاه رو آورد 
و نخستین داستان های جدی اش در سال های 
1377 تــا 1379 در نشــریاتی چــون »کارنامــه«، 
ســال  در  شــد.  منتشــر  »نافــه«  و  »گلســتانه« 
1383مجموعــه داســتان تحسین شــده »کاباره 
عدم« را توسط نشــر »ثالث« منتشــر و روانه بازار 
کــرد. ایــن مجموعــه یکــی از نامزدهــای نهایــی 
جایزه منتقدین مطبوعات و در شــمار مجموعه 
»شــرق«  روزنامــه  تحسین شــده  داســتان های 
برگزیده شــد. ســروش مظفر مقــدم تا ســال 1391 
مجموعــه داســتان »بادهــا و برگ هــا« را توســط 
نشــر »افراز« روانه بازار کتاب کرد و در سال 1396 
نمایشــنامه چهــار پــرده ای »این ســر که نشــان 
سرپرســتی اســت« را توســط همان نشــر منتشــر 
کــرد. تازه تریــن مجموعــه داســتان او »بــاد مرگ« 
اســت کــه توســط انتشــارات »مانیا هنر« منتشــر 
شــده و این گفت وگو درباره همین کتاب است. از 
این نویسنده رمانی به نام »روز و شب عزیزه« نیز 

در دست انتشار است. 

تمامــی داســتان های ایــن مجموعــه بــه جــز 
ســه داســتان، دارای بن مایــه تاریخــی هســتند 
و بــا محــور قــرار دادن یــک رخــداد تاریخــی و 
گرفته انــد.  شــکل  حقیقــی،  شــخصیت های 
انگیــزه شــما از تمرکــز روی ایــن نحلــه از ادبیات 
چیســت؟ آیــا تحت تاثیــر رخدادهــای تاریخی و 
اتفاقات اجتماعی نیم قرن اخیر به این ژانر روی 

آورده اید؟
بله، درســت می فرمایید. مــن از تاریــخ به عنوان 
یــک ژانــر مســتقل و گاه به صــورت یــک پس زمینه 
کــردم. البتــه  پررنــگ در داســتان هایم اســتفاده 
شــگفتی آفرین،  وجــه  می دانیــد،  کــه  همانطــور 
فانتزیــک و دراماتیــک تاریخ برایم جذاب تر اســت 
تا وجه تاریخی صرف آن. برای همین به هیچ وجه 
خودم را ملزم به »وفاداری« به تاریخ نمی دانم و در 
بسیاری موارد، تاریخ را دستکاری یا حتی »وارونه« 
کــردم و بــه عنصــر دراماتیک ژانــری، بیــش از اصل 
رویدادها توجه داشــتم. بــه عنوان مثال داســتان 
ســکوت جمجمــه و بــاغ ســایه ها از ایــن دســته 

کارهایم هستند.

شرایط اجتماعی تاریخی امروز جامعه، ما را به 
کدامیک از این دوره هایی که داســتانی نموده و 

به تصویر کشیده اید، نزدیک می بینید؟ چرا؟
فکــر می کنــم شــرایط امروز مــا بــه دوران پیــش از 
انقــاب مشــروطیت و خصوصــا دوران قاجاریــه 
اجتماعــی،  بغرنــج  وضعیــت  باشــد.  نزدیک تــر 
اجتماعــی، معضــات  و طبقــات  گروه هــا  ع  تنــاز

کلــی  فرهنگــی، مشــکات معیشــتی و وضعیــت 
جامعــه مــرا بــه یــاد دوران ملتهــب پیــش از وقــوع 
انقــاب بــزرگ مشــروطیت می انــدازد. می خواهم 
بگویم شــکاف های عمیق اجتماعی و گســل های 
گر نه کامــا، ولی تا حد  ژرف فرهنگــی امروز ایــران، ا

بسیاری شباهت به آن دوران یافته است.

از نظــر شــما آیــا یــک داســتان نویس مجــرب و 
گاه باید شناختی از گذشته تاریخی، رخدادها و  آ
حوادث اجتماعی در بزنگاه ها و گلوگاه های سیر 
تاریــخ جامعه خود داشــته باشــد، یا ایــن دانش 

فقط الزمه نوشتن داستان های تاریخی است؟
کــه فرمودیــد، قطعــا داســتان نویس  همانطــور 
گاه باید دانش کافی از مســائل سیاسی،  مجرب و آ
تاریخــی، اســطوره ای، فلســفی و البتــه اجتماعــی 
داشــته باشد. داســتان در خأل شــکل نمی گیرد. ما 
فرزند زمانه و جهان خود هســتیم و البتــه در قبال 
شــرایط اجتماعی مان مســئولیتی انســانی داریم. 
بــه جز ایــن هرچه گســتره دانش نویســنده بیشــتر 
باشــد، در خلــق مفاهیــم و جهــان داســتانی اش، 
دست بازتری دارد. به قول بورخس »نویسنده باید 
دایرة المعارفی متحرک باشد« بنابراین یک وجهي 
، امکانــات گفتــن،  بــودن در جهــان متکثــر امــروز
نوشــتن و کنشــگری هنری نویســنده و ادیــب را به 
شدت کاهش می دهد. باید تا می توانیم، ببینیم، 

بخوانیم و تجربه کنیم!

در  را  امــروز  داستان نویســان  از  کدامیــک 
نوشتن این نحله از داســتان موفق می بینید و از 

کدامیک از آثار ایشان تاثیر گرفته اید؟
چــون  برجســته ای  داستان نویســان  از  مــن 
غامحسین ساعدی، چوبک، بهرام صادقی و چند 
تن دیگر تاثیر گرفته ام. تصور می کنم در دوران حاضر 
هنوز هم کســی به گرد پای آنان نمی رســد. حقیقتا 

نمی توانم از این تاثیر ژرف عبور کنم.

از چه منابعی برای رســیدن به این زمینه ذهنی 
تاریخــی اســتفاده کردیــد؟ بــرای رســیدن بــه این 

منابع آیا با مشکلی مواجه شده اید؟
مــن منابــع متعــددی را خوانــده ام. از ُدره نادری، 
تاریخ بخارا و تاریخ سیستان گرفته، تا تاریخ بیهقی 
و تاریخ طبری و... خوشبختانه هرگاه قصد مطالعه 
در موضوعی داشــته ام، توانســته ام منابعــم را تهیه 
کنم. هرچنــد کتابخانه من به حیــث منابع تاریخی 
نســبتا غنی اســت و در این ســال ها به خاطر عاقه 
به این ژانر، مطالعات زیادی داشــته ام اما همانطور 
که عرض کردم به تاریخ از چشــم یک نویسنده نگاه 

می کنم، نه به عنوان یک مورخ.

داســتان »بــاغ ســایه ها« بــا حجمــی معــادل 

57 صفحــه و داشــتن خرده روایت هــا، محورهــا 
و شــخصیت های متعــدد، تایم اوت هــای مکــرر، 
از یک داســتان کوتاه فاصله گرفتــه، در حالی که 
می توانســت شــروع یــک رمــان جــذاب باشــد. 
آیا تعمــدی در ایــن کار بوده یــا این فرآینــد را قابل 

تجدیدنظر می دانید؟

ســوال بســیار خوبــی مطــرح فرمودیــد. بلــه »باغ 
ســایه ها« نه یک داســتان کوتاه اســت و نــه بدل به 
رمان شــده اســت. در حقیقــت ایــن اثــر را می توانم 
نوول یا داستانی نیمه بلند بدانم. در اندازه و حجم 
اثر البته تعمد خاصی نداشــتم ولی حــس می کردم 
گــر قرار باشــد بــدل بــه رمان شــود،  ایــن داســتان، ا
ممکــن اســت آن ایجــاز، کشــش و فشــردگی ذاتــی 
و ســاختاری اش را از دســت بدهــد. از ایــن جهــت 
نوعــی نگرانی در من وجود داشــت و ســعی داشــتم 
داستان مسیر طبیعی اش را طی کند. یعنی نه دچار 
مینی مالیســم افراطی شــوم و نه داســتان متــورم و 

کسی مالیســتی شــود، امــا درســت می فرماییــد.  ما
شــاید بتوانم در آینده بر اســاس این داستان رمانی 

بلند بنویسم.

در  تاریخــی  درونمایــه  روی  تمرکــز  حیــن  در   
داستان های این مجموعه، جانمایه تمامی این 
داســتان ها یک مفهــوم فلســفی در الیــه زیرین 
خود نهفته دارد؛ مفهومی که به نوعی مــرگ را در 
کب بــر زمان می بینــد و هر لحظه  همه حــاالت، را
کمیــن انســان، بــه طوریکــه در »بــاد مــرگ«  در 
پزشــک جوان و علم گرایی که برای مداوای »بابا 
ویسه«پیر به بقعه او آمده است، با مردی روبه رو 
می شــود که مدت ها محتضــر و با مرگ دســت به 
گریبان اســت و پس از یک دوره بهبــودی کاذب، 
ســرانجام می میــرد! آیا شــکلی از نــگاه عرفانی در  

این داستان مستتر است؟
راســتش را بخواهید نــگاه من به زندگــی و خصوصا 
مــرگ، بــه دوران کودکــی و نوجوانــی ام بازمی گــردد. 
گاهی در برخی آدم ها و  غرابت و شگفتی مرگ، مرگ آ
ترس از ناشناخته در بســیاری دیگر... چیزی که من 
مغناطیس مرگ می ناممش. این دغدغه همیشگی 
کــه بــه اشــکال مختلــف در ایــن  مــن بــوده اســت 
داســتان ها بیان شده اســت. نیســتی وعدم، در برابر 
هســتی این جهانی، اما با توجه به اینکــه در دوره ای 
از زندگــی ام تاریــخ عرفــان ایرانــی، خصوصــا شــمس 
تبریزی را می خوانده ام، طبعا این داستان به شکلی 

نامستقیم بازتاب آن تاثیرات و تاثرات بوده است.

آن همــه  بــا  داســتان ها  ایــن  از  هیچ یــک  در 
کشــمکش و درگیــری شــخصیت ها و حــوادث، 
»فــرج بعــد از شــدتی« رخ نمی نمایــد! آیــا ایــن 
پیش فرض را در روح داستان ها نهفته داشته اید 
کــه تاریخ تکرار می شــود و »پروســه رو بــه کمال« 

بودن آن تنها یک آرزو و رویاست؟
حقیقتــا بــه تکامــل تاریخــی بــاور دارم و بــه تعبیــر 

مارکسی یا بهتر است بگویم به تعبیر »هگلی« تاریخ 
را دارای نوعی روح مجزا می دانم. البته شــوربختانه 
به این نتیجه رســیدم که به دلیل کوررنگی تاریخی 
گاهی توده ها، گاهی تاریخ به شکلی بی رحمانه  یا ناآ
تکرار می شود. حتی به مردم دهن کجی می کند. به 
شکلی تراژیک محکوم به این هستیم که اشتباهات 
را یک بــاره و  گذشــته  و وارونگی هــای نســل های 
چندباره مشــق کنیم. همه اینها به خاطر نداشتن 

»حافظه تاریخی« است.

وضعیــت ادبیــات داســتانی امــروز مــا را چگونه 
می بینیــد، ایــن نــوع از هنــر توانســته بــا تحــوالت 
ســال های اخیر جامعه، خود را همراه کند یا از آن 

عقب افتاده است؟
راستش پاسخ این ســوال را سرکار عالی از من بهتر 
می دانید. وضعیت داستان نویسی ایران متاسفانه 
مثل همه چیز دیگرمان تعریفی ندارد. از تیراژ کتاب 
باید گفت یا مخاطبین رهاشده یا شبه نویسندگانی 
کــه حتــی نمی تواننــد چندجملــه ســالم بــه زبــان 
مادریشــان بنویســند؟ از ادا و اطوارهــای تکنیکــی 
بگویم یا عدم وجود روایت داســتانی در بیشــتر این 
نوشته ها؟ اوضاع خوبی نیست. نوعی تفرقه و تفرد 

در کار است!

به عنوان آخرین پرســش آیا هنوز هم سانســور 
تنه ادبیات داستانی را می خراشد؟

متاســفانه بلــه. سانســور بیــش از چهار دهه اســت 
کــه بــا نقاب هــا و اشــکال مختلــف، ســد راه و مانــع 
خاقیت هــای هنــری همــه ماســت و هنــوز هــم بــه 
شیوه های زمخت بر ادبیات سایه انداخته است. باید 
فاش بگویم تا زمانی که سانســور به طور کلی برچیده 
نشــود، نباید منتظر شکوفایی و رشــد فرهنگی کشور 
باشــیم. اما ظاهرا کســانی هســتند که همین شرایط 
را »ایده آل«تریــن وضعیت موجود می داننــد و از این 

طریق به خواسته هایشان می رسند.

 تاریخ را 
دستکاری کردم

 گفت وگوی طا نژادحسن )منتقد( با سروش مظفر مقدم )داستان نویس( 
درباره تازه ترین کتابش با عنوان »باد مرگ«
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه برخی 
نقل قول هــا مبنــی بــر حملــه نظامــی بــه شــمال 
کید کردنــد: »ایــن کار قطعا  هــم به ضرر  ســوریه، تا
ســوریه، هــم بــه ضــرر ترکیــه و هم بــه ضــرر منطقه 
است و اقدام سیاســی مورد انتظار از جانب دولت 

سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.«
 حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در دیــدار آقــای رجــب طیــب اردوغــان، 
کیــد  رئیس جمهــوری ترکیــه و هیــأت همــراه بــا تا
بــر لــزوم افزایــش همکاری هــای دو کشــور به ویــژه 
از  را  رژیــم صهیونیســتی  همکاری هــای تجــاری، 
کشــورهای  بیــن  ایجــاد اختــالف  عوامــل اصلــی 
کیــد بــر اینکــه آمریــکا و  اســالمی برشــمردند و بــا تا
رژیــم غاصــب نمی تواننــد جلــوی حرکــت عمیــق 
فلســطینی ها را بگیرند، در خصوص مسأله سوریه 
خاطرنشــان کردند: »حفظ تمامیت ارضی سوریه 

بسیار مهم است و هرگونه حمله نظامی در شمال 
ســوریه قطعا  به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه و 

به نفع تروریست ها خواهد بود.«
، حجم  حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این دیدار
تبــادالت و همکاری هــای اقتصــادی  کیفیــت  و 
دو کشــور را بســیار کمتــر از ظرفیت هــای موجــود 
در  مســأله  »ایــن  کردنــد:  کیــد  تا و  خواندنــد 
حل وفصــل  رؤســای جمهوری  بیــن  کــرات  مذا

شود.«
ایشــان، عــزت و عظمــت امــت اســالمی را در گرو 
در  هوشــیاری  و  ســلیقه ای  اختالفــات  از  عبــور 
و  دانســتند  تفرقه افکــن،  سیاســت های  مقابــل 
گفتنــد: »یکی از عوامــل ایجاد اختالف و دشــمنی 
در منطقــه، رژیــم غاصــب صهیونیســتی اســت که 

آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند.«
رهبــر انقــالب،  فلســطین را مســأله اول دنیــای 

کید کردند: »بــا وجود اقبال  اســالم برشــمردند و تا
بعضــی دولت هــا بــه رژیــم صهیونیســتی، ملت هــا 

عمیقا با این رژیم غاصب مخالف هستند.«
کیــد بر اینکــه نباید بــه آمریــکا و رژیم  ایشــان با تا
صهیونیســتی تکیــه کــرد، گفتنــد: »امروز نــه رژیم 
صهیونیســتی، نــه آمریــکا و نــه دیگــران نخواهنــد 
فلســطینی ها  عمیــق  حرکــت  جلــوی  توانســت 
را بگیرنــد و عاقبــت کار بــه نفــع مــردم فلســطین 

خواهد بود.«
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه، مســأله 
تمامیــت ارضــی ســوریه را بســیار مهم برشــمردند 
و بــا اشــاره بــه برخــی نقل قول هــا مبنــی بــر حمله 
کیــد کردنــد: »این کار  نظامی به شــمال ســوریه، تا
قطعا  هم به ضرر ســوریه، هم به ضرر ترکیه و هم به 
ضرر منطقه اســت و اقدام سیاســی مورد انتظار از 

جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.«

ایشــان با اشــاره به اظهار نفرت رئیس جمهوری 
ترکیه از گروه های تروریســتی، گفتند: »با تروریسم 
حتما باید معارضه کرد اما حمله نظامی در سوریه 
به نفع تروریســت ها خواهد بود البته تروریست ها 

نیز محدود به یک گروه خاص نیستند.«
رهبــر انقــالب اســالمی در پاســخ بــه درخواســت 
رئیس جمهــوری ترکیــه مبنــی بــر همــکاری ایــران 
بــرای مبــارزه با گروه هــای تروریســتی، گفتنــد: »ما 
در مبــارزه بــا تروریســم مطمئنــا بــا شــما همکاری 

می کنیم.«
کیــد بــر اینکــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
مــا امنیــت ترکیــه و مرزهــای آن را امنیــت خــود 
می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: »شــما 
نیز امنیــت ســوریه را امنیت خود بدانید. مســائل 
کرات حل کرد و ایــران، ترکیه،  ســوریه را باید بــا مذا
ســوریه و روســیه بــا گفت وگــو ایــن مســأله را تمــام 

کنند.«
ایشــان همچنین بــا ابراز خرســندی از بازگشــت 
گر سیاســتی  قره باغ به آذربایجان، گفتند: »البته ا
مبنــی بــر مســدود کــردن مــرز ایــران و ارمنســتان 
وجــود داشــته باشــد، جمهــوری اســالمی بــا آن 
کــه ایــن مــرز یــک راه  کــرد چرا مخالفــت خواهــد 

ارتباطی چند هزار ساله است.«
رهبر انقالب افزایش همکاری های ایران و ترکیه 
در همــه مســائل منطقــه را مفیــد و الزم خواندنــد 
و افزودنــد: »مــا همــواره از دولت شــما در مســائل 
کرده ایــم  داخلــی و در مقابــل دخالت هــا دفــاع 
ســخت  دوران  دوســتان  گفتیــد  همچنانکــه  و 
یکدیگر هســتیم و بــرای ملت مســلمان ترکیه دعا 

می کنیم.«
رئیس جمهــوری  رئیســی،  کــه  دیــدار  ایــن  در 
اردوغــان  آقــای  داشــت،  حضــور  نیــز  کشــورمان 
بــا تبریــک اعیــاد قربــان و غدیرخــم، اتحــاد امــت 
اســالمی و افزایــش همبســتگی ایــران و ترکیــه را 
الزم دانســت و گفــت: »ترکیــه هیچــگاه در مقابــل 
کت ننشســته و بــرادری  اجحــاف علیــه ایــران ســا
ایران و ترکیــه در همه زمینه ها باید گســترش پیدا 

کند.«
کیــد بــر اینکــه همــواره مخالــف  اردوغــان بــا تا
تحریم هــای یکجانبه علیــه ایران بــوده و خواهیم 
بود، گفت: »از انتظارات مشــروع ایــران در برجام، 
حمایت و شرکت های ترکیه ای را به سرمایه گذاری 

در ایران تشویق می کنیم.«
رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به درگیری ایران و 
ترکیه با تروریســت ها در طول سال های متمادی، 
مــورد  تروریســتی،  گروه هــای  ســوریه  »در  گفــت: 
حمایــت تســلیحاتِی ســنگین از طرف کشــورهای 
غربــی همچون آلمــان، انگلیس، فرانســه و به ویژه 

آمریکا هستند.«
اردوغان با بیان اینکه موضــع ترکیه در خصوص 
تمامیت ارضی ســوریه مشــخص اســت، افزود: »از 
دولــت ســوریه انتظــار داریــم روندهــای سیاســی 
را آغــاز  کنــد. در اجالس آســتانه مســأله ســوریه به 
صــورت ویــژه در دســتور کار اســت و امیدواریم به 

نتایج خوبی دست پیدا کنیم.«

 در حضور اردوغان و رئیسی 
در سعدآباد

ایران و ترکیه 8 سند 
همکاری و یادداشت تفاهم 

امضا کردند
و  همــکاری  مشــترک  اســناد  امضــای  مراســم 
یادداشــت  تفاهــم بیــن تهــران و آنــکارا در حضــور 
در  کشــور  دو  وزیــران  بیــن  و  رئیســان جمهوری 

مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد.
طــرح  زمینه هــای  در  همکاری هــا  ســند  ایــن 
جامع همــکاری بلندمــدت میــان ایــران و ترکیه، 
تامیــن  توســعه  زمینه هــای  در  موافقتنامــه 
اجتماعی و ورزش، حمایــت از بنگاه های کوچک 
تلویزیونــی  و  رادیــو  همکاری هــای  اقتصــادی، 
ســرمایه گذاری  ســازمان  میــان  همــکاری  و 
دفتــر  و  ایــران  فنــی  و  اقتصــادی  کمک هــای  و 
ســرمایه گذاری ریاســت جمهوری ترکیه از اسناد و 
یادداشــت تفاهمنامه هایی اســت که بــه امضای 

مسئوالن دو کشور رسید.
امضــای  بــه  همــکاری  ســند  مراســم  ایــن  در 

هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه رسیده است.
رجــب  و  ایــران  رئیس جمهــوری  آن  از  پیــش 
کرات  طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیــه مذا
دوجانبه فشــرده خود را  پشــت درهای بسته آغاز 

کرده اند.
رســمی  دعــوت  بــه  شــب  دوشــنبه  اردوغــان 
ایــران و  ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهــوری 
در صــدر هیأتــی بلندپایــه از مقامــات سیاســی و 
اقتصــادی کشــورش بــرای انجــام ســفری دو روزه 
وارد تهــران شــد و دیــروز آییــن اســتقبال رســمی 
از رئیس جمهــوری ترکیــه توســط همتــای ایرانــی 
خود، با نواختن ســرود ملی دو کشور در مجموعه 

فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد.
اردوغــان قــرار اســت در حاشــیه ایــن نشســت، 
دیــداری دوجانبه با همتای روســی خود داشــته 
باشــد و پوتین هم با رئیس جمهــوری ایران دیدار 

و گفت وگو می کند.

در نشست مشترک مطبوعاتی با اردوغان؛

رئیسی: باید با تروریسم با هر اسمی مبارزه کرد
رئیس جمهوری در نشست مطبوعاتی مشترک با 
همتای ترکیه ای خود گفت: »تروریسم ممکن است 
اسامی مختلف داشته باشــد اما باید با تروریسم با 
هر اسمی که می خواهد باشــد مبارزه کرد تا امنیت 

مرزها و کشورها تامین شود.«
ســیدابراهیم رئیســی روز سه شــنبه در نشســت 
مطبوعاتــی مشــترک بــا »رجب طیــب اردوغــان«، 
تاریخــی  مجموعــه  در  خــود  ترکیــه ای  همتــای 
سعدآباد گفت: »بدون تردید سفر اردوغان به ایران 
نقطه عطفی در ارتقای ســطح روابط بین دو کشور 
کره  اراده دو کشــور جدی  خواهد بود و در ایــن مذا

است.«
رئیســی ادامــه داد: »در ایــن دیــدار بــرای روابــط 
اقتصادی و تجاری و سطح روابط در حوزه مختلف 
بحــث و گفت وگــو شــد و معتقــدم ایــن ســطح از 
روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشــور با توجه به 
ظرفیت هــای موجــود کافی نیســت و می توانــد در 

سطح باالتری شکل بگیرد.«
رئیس جمهوری به تاسیس شهرک های صنعتی 
بین دو کشور که به صورت مشــترک دنبال خواهد 
شــد، اشــاره کرد و گفــت: »تاســیس پارک های علم 
و فنــاوری و فعــال کــردن و اســتفاده از شــرکت های 
کرات  دانش بنیان دو کشور از دیگر محورهای مذا

دیروز با اردوغان بود.«
رئیســی دربــاره تمدیــد قــرارداد انتقــال گاز که 25 
ســال قبل مطرح بــود، گفــت: »امروز ایــن موضوع 
کید قــرار گرفت تا این قرارداد تمدید شــود و  مورد تا

شکل وسیع تری به خود بگیرد.«
توسعه سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه از 
کید نشست رئیسان جمهوری ایران  نکات مورد تا
و ترکیه بود که آیت اهلل رئیسی در این نشست به آن 

اشاره کرد.
رئیس جمهوری درباره فعالیت شــرکت هایی که 
امروز در ترکیه فعال هستند و می توانند در ایران هم 
فعالیت داشــته باشــند اشــاره کرد و گفت: »این در 

جهت توسعه روابط دو کشور خواهد بود.«
کید  او به همکاری دو کشور در مسایل امنیتی تا

کید بین تهران و  کرد و گفت: »امنیت مــرزی مورد تا
آنکارا قرار گرفت و در کنار آن درباره مبارزه با تروریسم 
و موادمخــدر و جرایم ســامان یافته هــم گفت وگو و 

کید شد.« تا
رئیس جمهــوری درباره تروریســم گفت: »ممکن 
است اسامی مختلف داشته باشد. تروریسم یعنی 
اینکــه امنیت مــردم را به خطــر می اندازنــد و باید با 
تروریسم با هر اسمی که می خواهد باشد مبارزه کرد 

تا امنیت مرزها تامین باشد.«
رئیســی افــزود: »همــکاری دو کشــور در مســائل 
کیــد بــود کــه هــر دو بر  منطقــه ای از مــوارد مــورد تا

کید کردیم.« تمامیت ارضی سوریه تا
او دربــاره ســطح روابط تجــاری بین ایــران و ترکیه 
کنــون می تــوان ۳0 میلیــارد دالر  اظهــار داشــت: »ا
را بــه عنــوان ســطح روابــط تجــاری بیــن دو کشــور 
هدفگــذاری کرد که از این ســطح فعلی به ســه برابر 

افزایش خواهد یافت.«
کید کرد: »برای تامین امنیت  رئیس جمهوری تا
دو کشور ایران و ترکیه و امنیت مرزها با تروریسم باید 

مبارزه کرد.«
رئیســی اظهار داشــت: »روابط خوب بین تهران 
و آنــکارا می تواند به روابط منطقــه ای و بین المللی 
منتهــی شــود و دو کشــور قدرتمنــد ایــران و ترکیــه 

می توانند نقــش بســیار مهمــی در امنیت منطقه 
کراتــی که امــروز انجام  و بین الملــل ایفا کننــد و مذا
شــد، می تواند در جهــت اراده و اقدام هر دو کشــور 
در جهــت همکاری هــای دوجانبــه و در منطقــه  و 

بین الملل موثر واقع شود.«  
رئیس جمهــوری اظهــار امیــدواری کــرد: »ســند 
راهبردی که امضا شــد بــه روابط گســترده ای بین 
دو کشور منتهی  شود و چشــم انداز بسیار روشن و 
آینده درخشــان در توســعه روابط دو کشور داشته 

باشد.«
رئیسی در پایان از حضور رئیس جمهوری و هیأت 
عالی رتبه ترکیــه در ایران تشــکر کرد و گفــت که این 

سفر برای هر دو کشور بابرکت باشد.
اردوغان:بــا عزم راســخ بــه تجــارت 30 میلیارد 

دالری می رسیم
رئیس جمهوری ترکیه نیز در نشست مطبوعاتی 
کید رئیس جمهوری ایران که مبارزه  با استناد به تا
بــا ســازمان های تروریســتی بــرای هــر دو کشــور از 
کید کرد: باید با  اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، تا
همبستگی کامل با سازمان های تروریستی مقابله 

کنیم.
»رجب طیب اردوغان« به دیدار با همتای ایرانی 
خــود اشــاره کــرد و گفــت: ابتــدا نشســت دو جانبه 

داشتیم و هفتمین نشست شورای همکاری های 
عالی ترکیــه و ایران را هــم با موفقیت برگــزار کردیم و 
معتقد هســتیم رایزنی ها باعــث جهــش در روابط 
 مــا می شــود. رئیــس جمهــوری ترکیــه چشــم انداز 
آیــت اهلل رئیســی را در روابــط ایــران بــا همســایگان 
بســیار ارزشــمند ارزیابی کرد و افزود: مــا یک هدف 
یعنی رسیدن به حجم تجارت ۳0 میلیارد دالری را 
تعیین کردیم و متأسفانه به دلیل پاندمی کرونا این 
حجم تجارت به شــکل معنــاداری کاهــش یافت و 
کنون به حجم تجارت 7 میلیارد دالر رسیدیم. باور  ا
دارم با عزم راسخ دو کشور می توانیم حجم تجارت 

۳0 میلیارد دالری را رقم بزنیم.
کید کرد: با گام برداشتن در حوزه نفت  اردوغان تا
و گاز طبیعی می توانیم به این امر سرعت ببخشیم. 
همانطور که می دانیــد به عنوان مثــال در ترکیه در 
زمینه صنایع دفاعی در ســال های اخیــر اقدامات 
جهش گونه داشــتیم و بر همبســتگی خود در این 

موضوع بسیار اهمیت قائل هستیم.
کید  رئیــس جمهــوری ترکیــه گفت: بــر اســاس تا
رئیــس جمهــوری ایــران مبــارزه بــا ســازمان های 
تروریســتی بــرای هــر دو کشــور از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. مــا آنهــا را کــه بــالی هــر دو کشــور 
هســتند در فهرست ســازمان های تروریســتی ناتو 
هم وارد کردیــم زیرا این ســازمان ها در هر کشــوری 
که موجودیت داشته باشند موجب برهم خوردن 
ثبــات و آرامــش در آن کشــور می شــوند، بنابرایــن 
ما بایــد با همبســتگی کامــل با ایــن ســازمان های 

تروریستی مقابله کنیم.
اردوغان اظهار داشت: امروز در کنار این نشست، 
نشست مهم دیگری را داریم و در چارچوب اجالس 
سه جانبه آستانه همراه با رئیس جمهوری روسیه 
 موضوعــات و تحــوالت اخیــر منطقــه را  ارزیابــی 
می کنیم و این نشست ارزیابی مجدد روند آستانه 
و به نحــوی احیــای روند آســتانه خواهد بــود. من 
هم بــار دیگــر از تمامی وزیــران دو کشــور تشــکر و از 
آنها خواهش می کنم همکاری ها و هماهنگی های 

مشترک میان خود را ادامه دهند.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکیه:

 حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه 
و به نفع تروریست ها خواهد بود
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
عصر دیــروز )سه شــنبه( در دیــدار آقای والدیمیــر پوتین 
کید بر ضرورت  رئیس جمهور روســیه و هیئت همراه بــا تأ
 ، عملیاتــی شــدن تفاهم هــا و قراردادهــای بین دو کشــور
هوشــیاری در مقابل سیاســتهای فریبکارانه غــرب را الزم 
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: همکاری هــا بلندمــدت 

ایران و روسیه عمیقًا به نفع هر دو کشور است.
کیــد بر  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار بــا تأ
اینکه حــوادث جهانی نشــان دهنده نیاز ایران و روســیه 
بــه همکاری هــای روزافــزون و متقابــل اســت، افزودنــد: 
تفاهم هــا و قراردادهای متعددی بین دو کشــور از جمله 
در بخــش نفــت و گاز در جریــان اســت کــه بایــد تــا انتهــا 

پیگیری و عملیاتی شوند.
ایشــان همکاری های اقتصادی ایران و روســیه را بویژه 
در پــی تحریم هــای غرب، ضــروری و بــه نفع هر دو کشــور 
دانســتند و در خصــوص حــوادث اوکراین گفتنــد: جنگ 
یک مقوله خشــن و ســخت اســت و جمهوری اســامی از 
اینکه مــردم عادی دچار آن شــوند به هیچ وجه خرســند 
نمی شــود اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل 
را بــه دســت نمی گرفتیــد، طــرف مقابــل بــا ابتــکار خــود، 

موجب وقوع جنگ می شد.
کید بــر اینکــه غربی ها با روســیه قوی  رهبــر انقاب بــا تأ
و مســتقل به کلــی مخالــف هســتند، ناتــو را موجــودی 
گــر راه در مقابــل ناتو باز  ک خواندنــد و افزودنــد: ا خطرنــا

گر جلوی آن در اوکراین  باشــد حد و مرزی نمی شناسد و ا
گرفته نمی شــد، مدتی بعد به بهانــه کریمه، همین جنگ 

را به راه می انداختند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: البته 
امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از قبل شده و با وجود تاش 
و هزینــه زیاد، ُبرد سیاســتهای آنها در منطقــه ما از جمله 
در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.

کید  ایشان مسئله ســوریه را بســیار مهم خواندند و با تأ
بر موضــع جمهوری اســامی مبنی بــر مخالفت بــا حمله 
نظامی به این کشــور و لــزوم جلوگیــری از آن، گفتند: یک 
مســئله مهــم دیگــر در موضــوع ســوریه، اشــغال مناطــق 
حاصلخیــز و نفت خیــز شــرق فــرات بوســیله آمریکایی ها 
اســت که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه 

عاج شود.
دخالتهــای  تقبیــح  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مواضــع  منطقــه،  قضایــای  در  صهیونیســتی  رژیــم 
را  صهیونیســتها  علیــه  روســیه  رئیس جمهــور  اخیــر 

تحسین برانگیز خواندند.
کردنــد: جمهــوری اســامی،  کیــد  ایشــان در ادامــه تأ
سیاســت ها و برنامه هایی را که منجر به بســته شــدن مرز 

ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.
رهبر انقــاب همکاری های بلندمدت ایران و روســیه را 
جداً  و عمیقــاً  به نفــع هر دو کشــور خواندنــد و خطاب به 
آقــای پوتین گفتنــد: جنابعالــی و رئیس جمهور مــا هر دو 

اهل اقــدام و پیگیری هســتید، بنابرایــن همکاریهای دو 
کشور در این دوره باید به اوج خود برسد.

ایشــان بــا تأییــد ســخنان رئیس جمهــور روســیه درباره 
ضــرورت راه انــدازی خــط آهن رشــت- آســتارا، ایــن کار را 
موجب تکمیل خِط حمل ونقِل شمال- جنوب و به نفع 

هر دو کشور دانستند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن هوشــیاری در 
گفتنــد:  مقابــل فریبــکاری غــرب را ضــروری خواندنــد و 
، و یکــی از  آمریکایی هــا هــم زورگــو هســتند و هــم حیله گــر
عوامل فروپاشی شــوروی ســابق فریب خوردن در مقابل 
سیاســتهای آمریــکا بود، البتــه روســیه در دوره جنابعالی 

استقال خود را حفظ کرده است.
ایشان همچنین با تأیید سیاســت جایگزینی پول های 
ملــی در روابــط دو کشــور و اســتفاده از ارزهــای دیگــر بــه 
، گفتند: دالر را باید به تدریج از مسیر معامات  جای دالر
جهانــی خارج کــرد و این کار بــه صورت تدریجــی، ممکن 

است.
در این دیدار که آقای رئیســی رئیس جمهور کشــورمان 
نیز حضور داشــت، آقــای پوتین دربــاره حــوادث اوکراین 
گفت: هیچ کس طرفدار جنگ نیســت و جان دادن مردم 
عادی یک تراژدی بزرگ اســت اما رفتار غرب موجب شــد 

که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته باشیم.
رئیس جمهور روســیه با برشــمردن عوامل و ریشــه های 
اختافات روســیه و اوکراین، بویژه اقدامــات تحریک آمیز 

غرب و آمریکا در ســالهای اخیر از جملــه کودتا در اوکراین 
و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی 
آنها مبنی بر پرهیز از هرگونه پیشــروی به ســمت روســیه، 
گفــت: بعضــی از کشــورهای اروپایــی گفتنــد مــا مخالــف 
عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشار آمریکا با آن 
کمیت و  موافقت کردیم که این نشــان دهنده فقــدان حا

استقال آنها است.
آقــای پوتین، تــرور ســردار ســلیمانی را نمونــه دیگری از 
شــرارت های آمریکایی هــا برشــمرد و در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره بــه تحریم های غرب علیه روســیه 
گفــت: ایــن تحریم هــا بــه ضــرر غــرب اســت و نتیجــه آن 
مشــکاتی از جملــه افزایش قیمــت نفت و بحــران تأمین 

مواد غذایی است.
رئیس جمهور روســیه با اشاره به سوءاســتفاده آمریکا از 
، این کار را  ابــزار دالر برای تحریم و غارت کشــورهای دیگــر
در نهایــت به زیان آنهــا و موجب تضعیــف اعتماد جهانی 
بــه ایــن ارز و حرکــت کشــورها بــه اســتفاده از پول هــای 
جایگزین دانست و گفت: روسیه و ایران در حال طراحی 
روش هــای جدیــد بــرای اســتفاده از پول هــای ملــی در 

روابط دو کشور هستند.
رئیس جمهــور روســیه بــا تأییــد مواضــع رهبــر انقــاب 
، مواضع دو کشــور در قضیه ســوریه از  درباره منطقه قفقاز
جمله در مخالفت با حمله نظامی به شــمال این کشور را 
کامًا منطبق با یکدیگر خواند و گفت: منطقه شرق فرات 

باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد.
همــه  در  را  کشــور  دو  همکاری هــای  پوتیــن  آقــای 
بخش هــا و پروژه هــا در حــال پیشــرفت دانســت و افــزود: 
ایــران و روســیه در ســوریه در حــال مبــارزه مشــترک بــا 
تروریســم هســتند و در زمینــه نظامی نیز تــاش می کنیم 
همکاری های دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای 

سه جانبه با چین را توسعه دهیم.

رئیس جمهــوری گفت: همــکاری موفقیت آمیز ایران و روســیه 
در مبارزه با تروریسم در ســوریه، زمینه ساز تقویت امنیت و ثبات 

در منطقه است.
جانبــه  ســه  اجــاس  در  شــرکت  بــرای  کــه  پوتیــن  والدیمیــر 
کشــورهای ضامــن روند آســتانه بــه ایران ســفر کرده اســت پس از 
ورود به تهران با حضور در نهاد ریاست جمهوری اسامی ایران با 

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان دیدار کرد.
در ایــن دیــدار دو طرف ضمن مــرور آخرین وضعیت مناســبات 
میان دو کشــور که در دوره اخیر رشــد قابل توجهی داشته است، 
از جهــش در روابــط دوجانبــه بــه خصــوص در حــوزه اقتصادی، 
امنیتــی، زیرســاختی، انــرژی، تجــارت و صنعــت ابراز خشــنودی 

کرده و اراده خود را تداوم این مسیر و تقویت آن ابراز کردند.
در عین حال دو طرف ضمن یادآوری موفقیت های مشترک در 
مقابله با تروریســم، بر ضرورت توســعه همکاری ها در عرصه های 
کید کردنــد و از اراده جدی خود  جدیــد منطقه ای و فرامنطقــه تا

برای تقویت امنیت کشورهای مستقل در منطقه خبر دادند.

کشــور بــر توســعه مناســبات  رئیســی در ایــن دیــدار اراده دو 
دوجانبــه را قابــل توجه خوانــد و گفت: پــس از دیدار در مســکو و 
عشق آباد، روند همکاری ها رو به رشــد بوده و این روند همچنان 

باید تقویت شود.
رئیس جمهــوری با اشــاره به ســابقه همــکاری موفقیت آمیز دو 
کشــور در مبارزه با تروریســم در ســوریه، این همکاری را زمینه ساز 
تقویت امنیت و ثبات در منطقه دانســت و افزود: کشــورهایی که 
در منطقــه غرب آســیا مدعی مبارزه با تروریســم بودنــد، هیچ گام 
موثری در این زمینه برنداشــتند اما این جمهوری اســامی ایران 
و روســیه بودند که با همکاری جدی در بحث مبارزه با تروریسم، 

صداقت و اراده جدی خود را در این زمینه نشان دادند.
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــوری روســیه نیــز در ایــن دیــدار 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در ســرزمین میهمان نواز ایران، از 
افزایــش همکاری هــای دو کشــور در عرصه های مختلــف به ویژه 
در حوزه امنیت بین المللی خبر داد و گفت: ایران و روســیه سهم 

بسیار بزرگی در حل  و فصل بحران سوریه دارند.

در دیدار دوجانبه با پوتین؛

رئیسی: همکاری ایران و روسیه  زمینه ساز تقویت ثبات در منطقه است

رهبر انقالب خطاب به پوتین و رئیسی : 

توافق ها را پیگیری  و عملیاتی کنید
گر جلوی ناتو گرفته نمی شد آنها مدتی بعد به بهانه کریمه جنگ راه می انداختند

دالر را باید به تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد

 هیچ کــس طرفــدار جنــگ نیســت و جــان دادن 
مــردم عادی یــک تــراژدی بــزرگ اســت امــا در قضیه 
اوکرایــن رفتــار غــرب موجب شــد کــه مــا انتخابی جز 
عکس العمل نداشــته باشــیم. ترور ســردار سلیمانی 

نمونه ای از شرارت های آمریکایی هاست.
 بعضــی از کشــورهای اروپایــی گفتنــد مــا مخالــف 
عضویــت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشــار آمریکا 
بــا آن موافقــت کردیم کــه ایــن نشــان دهنده فقدان 

کمیت و استقال آنها است. حا
 تحریم ها علیه روسیه به ضرر غرب است و نتیجه 
آن مشــکاتی از جملــه افزایش قیمت نفــت و بحران 
تأمیــن مــواد غذایــی اســت. روســیه و ایــران در حال 
طراحی روش های جدید برای اســتفاده از پول های 

ملی در روابط دو کشور هستند.
 مواضــع هــر دوی مــا در قضیــه ســوریه از جملــه 
مخالفت بــا حمله نظامی به شــمال این کشــور کامًا 
منطبــق بــا یکدیگــر اســت. منطقه شــرق فــرات باید 

تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد.

پوتین در دیدار با رهبر انقالب: 
ترور سردار ســلیمانی نمونه ای از 

یکایی هاست آمر شرارت های 
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آدم ربایی به دلیل اختالف حساب
دو متهــم کــه بــه دلیــل اختــاف حســاب اقــدام بــه ربــودن یکــی از 
شــهروندان کرده و پس از ضرب و شــتم و ســرقت لوازم شخصی اش او 
گاهی البرز  را در یکی از نقاط شــهر کرج رها کرده بودند، توسط پلیس آ

دستگیر شدند.
گاهی اســتان البرز درباره  سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آ
جزئیــات این پرونــده گفــت: »در پی ارجــاع یــک پرونــده آدم ربایی از 
گاهی اســتان، بررسی موضوع در  کانتری 4۳ کیانمهر کرج به پلیس آ
دســتور کار اداره مبارزه با جرایم جنایی قرار گرفت. بررســی های اولیه 
کی از این بود که یکی از شهروندان در حال استراحت در خانه اش  حا
بوده که دو شخص ناشناس با ورود غیرقانونی اقدام به ربودن نامبرده 
و پس از ضرب و شــتم و ســرقت لوازمــش، او را در یکــی از خیابان های 
گاهان  شهر کرج رها کرده اند. بافاصله اقدامات پلیسی اطاعاتی کارآ
برای شناســایی متهمان آغاز شــد و در کمتر از 4۸ ســاعت آدم ربایان 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند. متهمان انگیزه 

خود از این اقدام را اختاف حساب قبلی بیان کردند.«
ســرهنگ نــادر بیگی در پایــان با اشــاره به تکمیــل پرونــده و معرفی 
متهمــان بــه مراجــع قضائــی ادامــه داد: »امــروز پلیــس بــه میزانــی از 
توانمنــدی دســت یافته کــه مجرمــان و اخالگــران در نظــم و امنیت 
 کشــور را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن شناســایی و بــه مراجــع قضائی

 معرفی می کند.«

 پایان جوالن ۴ سارق مسلح 
» تحت تعقیب در »ایرانشهر

چهار سارق مســلح و تحت تعقیب مراجع قضائی با تاش ماموران 
انتظامی شهرستان ایرانشهر دستگیر شدند.

ســردار احمــد طاهــری، فرمانــده انتظامــی سیستان وبلوچســتان 
گاهی شهرستان  گاهان پلیس آ درباره جزئیات این پرونده گفت: »کارآ
ایرانشــهر در تعاقــب پایش هــای اطاعاتــی و بررســی پرونده هــای 
سرقت های مسلحانه و به عنف در سطح شهرستان دستگیری چهار 
سارق مســلح تحت تعقیب مراجع قضائی آن شهرســتان را به صورت 
گاهــان پلیــس  ویــژه در دســتور کار قــرار دادنــد. در این خصــوص کارآ
گاهی با تاش شبانه روزی و در نتیجه اقدامات فنی و تخصصی خود  آ
موفق به شناســایی مخفیگاه های سارقان شــده و در چند عملیات 
ضربتــی و غافلگیرانــه آنهــا را در نقــاط مختلــف شهرســتان ایرانشــهر 
دســتگیر کردنــد. در این خصــوص و طــی بازرســی از مخفیگاه هــای 
متهمان سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی و پنج تلفن همراه مسروقه 

به همراه یک قبضه کلت کمری کشف شد.«
ســردار طاهــری ادامــه داد: »متهمــان دستگیرشــده که ســوابق 
متعــددی در ســرقت مســلحانه و زورگیــری در ســطح شهرســتان 
آن  مواصاتــی  محورهــای  ناامنــی  باعــث  و  داشــتند  ایرانشــهر 
گاهــان پلیــس  شهرســتان شــده بودنــد، در بازجویــی علمــی کارآ
گاهی به 12 سرقت مسلحانه دیگر در جنوب استان اقرار کردند.«  آ
او بــا اشــاره بــه معرفــی متهمان بــه مراجــع قضائــی، بر عــزم جدی 
کید کرد و از  پلیس در برخورد با ســارقان و مخان امنیت عمومی تا
شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای انتظامی در صورت 
مشــاهده هر گونه موارد مشــکوک با 110 تماس بگیرنــد و موضوع را 

به پلیس اطاع دهند.

فروش داروهای الغری در فضای مجازی 
پزشک قابی که داروهای الغری در شبکه اجتماعی تبلیغ و تجویز 

می کرد، از سوی پلیس دستگیر شد.
علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتای اســتان اردبیل گفت: »در 
پــی مراجعه و ادعای فــردی درخصوص اینکه در یکــی از صفحات 
گرام، جــذب تبلیغات الغری شــده و پس از ســفارش دارو و  اینســتا
واریــز پــول، دیگر پاســخی دریافــت نکــرده اســت، در این خصوص 
بررســی  بــا  بافاصلــه  پرونــده  مامــوران  شــد.  پرونــده  تشــکیل 
کی، تحقیق پیرامون موضوع و به  مســتندات ارائه شده توسط شــا
دســت آورن ســرنخ های الزم، پس از کشــف شــیوه و شــگرد متهم و 
نحوه کاهبــرداری در فضــای مجــازی، او را شناســایی کردند. این 
ادمین در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به ساختمان پلیس 
فتا انتقال داده شــد. مجرم در تحقیقات اولیه ضمــن اقرار به جرم 
خــود اعتــراف کــرد که بــا اعام شــیوع بیمــاری کرونــا و بســته بودن 
کلینیــک بــه مشــتریان، ویزیــت به صــورت غیرحضــوری بــوده و از 
اشــخاصی کــه اصــرار بــه مشــاوره حضــوری داشــتند، مبالــغ چنــد 

میلیونی درخواست می کرده است.«
 قهرمــان طالــع ادامــه داد: »او همچنیــن بــا تبلیــغ پک هــای 
خاص درمانــی مبالغ دیگری نیز از این طریق درخواســت کرده 
و پــس از کاهبــرداری، دیگر به پیام هــای آنان پاســخ نمی داد. 
هموطنان عزیز ضمــن توجه به تبلیغــات غیرقانونی و فریبنده 
داروهای الغــری، چاقــی و غیره در پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعی خارجی باید در نظر داشــته باشــند کــه هیچ دارویی 
در کشــور اجــازه تبلیــغ در فضــای مجــازی را نــدارد. بنابرایــن 
برای حفظ ســامتی خــود و جلوگیری از هرگونــه صدمات مالی 
و جانــی بــرای انجــام مشــاوره و درمان فقــط از طریق پزشــکان 
گرفتــن هرگونــه مشــاوره  کاربــران بــرای  کننــد.  مجــرب اقــدام 
گــزارش این گونــه صفحــات می تواننــد از  در فضــای مجــازی و 
قســمت مرکز امداد و فوریت های سایبری ســایت پلیس فتا به 
نشــانی اینترنتی www.cyberpolice.ir اقدام کرده یا با شــماره 

096۳۸0 این مرکز ارتباط برقرار کنند.«

سیما فراهانی | هرازگاهی خواب مادرشان 
را می بینند. نمی دانند بــا این غم چه کنند. 
کــودک  دو  فــدای  را  خــودش  مادرشــان 
خردســال کرد. اما حاال خودشــان مانده اند 
گرفتــن مــادر؛ ســه  آغــوش  بــا حســرت در 
خواهر و برادر بعد از گذشــت چهار ماه هنوز 
هــم نتوانســته اند با ایــن دلتنگــی و داغ کنار 
بیاینــد. داغ بزرگی که هیچ تســکینی برایش 
نیســت. حاال خانواده ای بدون نوازش های 
، روزگار  ، بــدون دلگرمی هــای همســر مــادر
ســختی را می گذرانند. خانواده اعظم اسابه 
کــه چهــار مــاه قبــل، بــدون هیــچ تردیــدی 
خــودش را به دل آتــش زد تا جــان دو کودک 
دوقلــو را نجات دهد. او توانســت یکی از این 
دو کــودک را از مهلکــه آتــش ســالم تحویــل 
خانــواده اش دهــد، امــا خــودش نتوانســت 
کار جــان داد تا  دوام بیــاورد. ایــن مــادر فــدا
شاید بتواند زندگی را به دو کودک هدیه کند. 
حاال امــا خانــواده اش تنهــا یک درخواســت 
محســوب  شــهید  اعظــم  اینکــه  دارنــد. 
کاری بزرگــی کــرده اســت.  شــود. چــون فــدا
چــون جانــش را بــه بهــای نجــات از دســت 
داد. حــاال مــزار اعظــم بــدون هیچ نوشــته و 
ک پوشــانده شــده و  ســنگی از انبوهی از خا

خانواده اش رنج بزرگی را تحمل می کنند. 
چهــارم اســفند مــاه بــود کــه ایــن حادثــه 
جهنمــی ســاختمان دو واحــدی و مغــازه 
شارژ کپســول گاز در منطقه بزباز در فاصله 
رقــم  عســلویه  بنــدر  جنــوب  5کیلومتــری 
خورد. شیر مخزن هزار لیتری گاز ترکید. گاز 

همــه فضــای خیابــان 200 متری را پــر کرده 
بــود. اعظم در همــان خانه زندگــی می کرد. 
او و بچه هایــش به ســرعت خود را بــه پایین 
رســاندند. مغــازه دار بــا فریاد از همســایه ها 
می خواست و می گفت که خانه را ترک کنند 
و بــه کوچــه بیایند. اعظــم بچه هایــش را به 
بیرون از ســاختمان آورد، اما متوجه شــد از 

زن همسایه و دوقلوهایش خبری نیست.

نجات در مهلکه آتش
همسایه شــان چهار ماهی بــود که به این 
ســاختمان نقل مکان کرده بودند. این زن 
به همراه دخترهــای دوقلویش به نام های 
شــادی و شــیدا در آن خانــه مانــده بودند. 
اعظــم خــود را بــه طبقــه همســایه رســاند. 
زن همســایه یکی از بچه ها به نام شــادی را 
برداشــت و از پله هــا پایین رفــت. اعظم هم 
شــیدا را در آغوش گرفت. اما اعظم و کودک 
11 ماهــه در میــان آتش محو شــدند. همان 
موقع بود که آتش نشــانی سر رســید، اما کار 
از کار گذشــته بــود. اعظــم و شــیدا در مــوج 
آتش گرفتار شــده بودند. آتش که خاموش 
شــد، او را به مرکــز درمانــی عســلویه منتقل 
خانــواده اش  درخواســت  بــه  امــا  کردنــد، 
بــه بیمارســتان ســوانح ســوختگی شــیراز 
انتقال یافت و در بخش »آی سی یو« تحت 

مراقبت های ویژه قرار گرفت.
ســاعت 19:۳0 سه شــنبه، هفدهم اسفند 
مــاه قلــب مــادر لردگانــی از تپــش ایســتاد. 
همــه آن 1۳ روز جــدال بــا مــرگ در آن روز 

ســیاه به پایان رســید. تیم پزشــکی مغلوب 
درمان مادر قهرمان شد.

غم سنگین 3 خواهر و برادر
جهنمــی  ظهــر  آن  از  مــاه  چهــار  حــاال 
می گــذرد. پــدر بــا ســه فرزنــد خردســالش 
تنها مانــده و نمی دانــد باید چه کنــد. هنوز 
هــم بهــت زده اســت. هنــوز هــم وقتــی یــاد 
آن لحظه هــا می افتــد وقتــی اســم اعظــم 
گلویــش  را می شــنود، بغضــی ســنگین بــر 
چنــگ می زنــد. علیرضــا همتــی هیــچ چیــز 
فرزندانــش:  آرامــش  جــز  بــه  نمی خواهــد 
»نازیــا، نازنیــن و نویدرضــا ســه فرزنــد مــن 
هســتند که حاال داغ بزرگی بر شانه هایشان 
ســنگینی می کنــد. مــن هفت ســال قبــل از 
شــهر و روســتایمان در لــردگان به عســلویه 
آمــدم. به خاطــر کارم مجبور بــه نقل مکان 
کــه  شــدیم. روز حادثــه هــم ســرکار بــودم 
زن  نجــات  بــرای  خبــردار شــدم همســرم 
همســایه و بچه هایــش در آتــش ســوخته 
است. اعظم 51.5 درصد سوختگی داشت 
و در بیمارســتان جــان باخــت. از آن روز به 
بعــد زندگــی مــا جهنــم شــده اســت. نازیــا 
دختــر کوچکم اســت. هفــت ســال دارد. او 
مرتب اشــک می ریزد. خیلی ســراغ مادرش 
را می گیــرد. او در ســنی اســت کــه بــه مــادر 
وابســتگی شــدید دارد. شــب ها از خــواب 
می پــرد، با صــدای بلند گریــه می کنــد و نام 
مــادرش را صــدا می زنــد. نازنین هم دســت 
کمــی از او نــدارد. او 10 ســاله اســت و هــر بــار 

کاش می شــد  مــرا می بینــد، می گویــد  کــه 
معجزه ای شود و مادرم برگردد.«

کاری بزرگی کرد اعظم فدا
کــه در صدایــش مــوج می زنــد،  بــا غمــی 
ادامــه می دهــد: »نمی دانــم بایــد جــواب 
بچه هایــم را چــه بدهــم. خیلــی بی تابــی 
کــه  نویدرضــا  و  نازنیــن  البتــه  می کننــد. 
بزرگ تــر هســتند، از کار مادرشــان ناراضــی 
نیســتند. می گویند به کار مادرشــان افتخار 
می کننــد، ولــی کاش او را همچنــان در کنــار 
خود داشــتند. پس از مرگ مادرشــان، هرگز 
به همان خانه نرفتند. آنهــا در خانه برادرم 
در عســلویه زندگــی می کنند. مدتــی هم به 
خانــه دایی شــان در روســتای اســام آباد 
رفتنــد. بچه هایــم ســرگردان شــده اند، ولی 
پایشــان را در خانــه خودمــان نمی گذارنــد، 
چون یاد مادرشــان آنها را عــذاب می دهد. 
بــا ایــن حــال، مــا گله هــای زیــادی داریــم. 
همان روزهای اول خیلی ها آمدند و گفتند 
کــه اعظــم چــه کار بزرگی کــرده اســت. حتی 
برای مزار همســرم ســنگ قبر تهیه نشــد تا 
نامش در لیســت شــهدا قــرار بگیــرد، بعد از 
آن سنگ قبر بخریم، ولی اصا چنین نشد. 
االن چندین ماه گذشــته، ولی هیچ جوابی 
بــه مــا نمی دهنــد. هیچ کــس از مــا یــادی 
نمی کند. هرچــه پیگیری می کنیــم، جواب 
درســتی نمی دهند. حتی جواب منفی هم 
نمی دهند تا تکلیف مــان را بدانیم. مگر کار 

اعظم کم بود.«

خبر3

گفت وگوی »شهروند« با خانواده مادری که به خاطر نجات یک کودک به دل آتش زد و جان باخت

کاری اعظم را فراموش نکنید فدا
خانواده این زن: اعظم باید شهید محسوب شود

ید خواهرم را از یاد نبر
برادر اعظم حســین اســابه نیز در گفت وگویی با خبرنگار »شــهروند« درباره این ماجرا می گوید: »خواهرم 
کم کاری نکرد. کار او حتی از آتش نشــانان هــم بزرگ تر بود. خواهر من هیچ وظیفه یا ماموریتی نداشــت. اما 
بــدون معطلی خــودش را به دل آتــش زد تا بتواند جــان بچه ها را نجــات دهد. خانــواده آن بچه ها چندین 
بار به ما ســر زدنــد، ولی مــا از آنان توقــع زیادی نداریــم. فقط دلــم نمی خواهــد کار خواهرم فراموش شــود. 
بچه هایــش روزگار ســختی را می گذراننــد. هــر کاری می خواهند انجــام دهند اول یــاد مادرشــان می افتند، 
کاری بزرگی کرد و  گریه می کنند، اشــک مــا را هم درمی آورنــد، بعــد آن کار را انجام می دهند. خواهــر من فــدا
حاال حقش نیســت که تمام وعده هایی که داده بودند، از یاد برود و کســی حتی پیگیر این مســأله نباشــد. 
البته امام جمعه لردگان خیلی پیگیر این موضوع است، ولی هیچ جوابی نگرفته است. مزار خواهرم بدون 

سنگ قبر است و کاش کسی به این مسأله رسیدگی کند.«
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پایان کار کاشف واقعی قاره آمریکا
510 ســال پیش، برابــر 20 جــوالی 1512 میــادی، آمریگــو وســپوچی، دریانورد 
ایتالیایى در 61 سالگی درگذشت. وسپوچی در سفر دوم كریستف كلمب كاشف 
نخســتین آمریــكا، به قــاره جدید پای گذاشــت و پــس از چنــدی در ســال 1497 
كتشافی در قاره جدید شد. او در نهایت  میادی به طور مستقل عازم سفرهای ا
به این كشف دســت یافت كه این قاره اصوال ارتباطی با آسیا ندارد و برخاف نظر 
كریستف كلمب آنها وارد هند نشده اند. دقیقا به همین دلیل است كه بسیاری 
وسپوچی را كاشــف واقعی قاره آمریكا می دانند. نقشــه برداران معروف آن دوران 

بعدها با الهام از نام آمریگو این سرزمین جدید را آمریكا نامیدند.

 پادشاه بدون رقیب گیتار در مکزیک

75 ســال پیش، برابــر 20 جوالی 1947 میادی، كارلوس ســانتانا، گیتاریســت 
شــهیر مكزیكی به دنیا آمد. ســاز گیتار با زندگی مكزیكی ها آمیخته شده و ظهور 
نوازنده هــای بــزرگ از ایــن ســرزمین موجــب تعجــب كســی نخواهد شــد. فیلم 
»دســپرادو« اثــر رابــرت رودریگز برای نخســتین بار مــا را بــا واژه ال  ماریاچی آشــنا 

كرد. ال ماریاچی ها گیتاریســت های كولی و دوره گردی هســتند كه شــهر به شهر 
می رونــد و موســیقی اجرا می كنند. در شــرح شــهرت ســانتانا همین بــس كه به 
كنون 90 میلیون نســخه از آلبوم های او در جهان به فروش  یاد داشــته باشــید تا

رفته اند و بیش از یكصد میلیون نفر در كنسرت هایش شركت كرده اند.

 مرگ ستاره برجسته سینمای رزمی

49 ســال پیش، برابر 20 جوالی 1973 میــادی، لی جن فان، معروف به بروس 
كشــن رزمی - موســوم بــه كونگ  فویــى - در 32 ســالگی  لی، ســتاره فیلم هــای ا
درگذشــت. او در اوج شــهرت و جوانــی به دلیل تورم مغزی ناشــی از حساســیت 
دارویى جان خود را از دست داد. بروس لی 27 نوامبر 1940 در محله چینی های 
سانفرانسیســكو در كالیفرنیا به دنیا آمد، اما در هنگ كنگ بزرگ شــد. او هنوز و 
نزدیک به پنج دهه پس از خاموشی، همچنان یكی از محبوب ترین ستاره های 
كشن سینما به شمار می رود. بسیاری بروس لی را یكی از نمادهای فرهنگی قرن  ا

بیستم می دانند.    

 تصویب قطعنامه 598 سازمان ملل

35 ســال پیــش، برابــر 29 تیرمــاه 1366 خورشــیدی، قطعنامــه 598 شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد با موضوع خاتمه دادن به جنگ ایران و عراق، در 10 
ماده به اتفاق آرای 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه یكی از 
معدود موارد مورد اتفاق پنج عضو دائمی شورای امنیت در تاریخ سازمان ملل تا 
آن روز به شمار می رود. در این قطعنامه، برخاف قطعنامه های مشابه پیشین 
تا حدودی نسبت به حقوق ملت ایران توجه شــده بود و به همین دلیل دولت 
ایران آن را رد نكرد و تنها شــرط خــود برای پذیرش آن را ضــرورت تعیین و معرفی 

متجاوز در یكی از بندهای قطعنامه اعام كرد.

از راهزنی تا راهبری انقالب مکزیک
99 ســال پیــش، برابــر 20 جــوالی 1923 میــادی، خوســه درتئــو آرانگــو 
آرامبوال، معــروف به پانچو ویا، از رهبران سرشــناس انقــاب مكزیک طی 
یک سوء قصد كشته شد. سوای تاریخدانان، پانچو ویا برای فیلم بین ها 
هم نام آشــنایى اســت زیرا تقریبــا در تمــام فیلم های ســینمایى مربوط 
بــه انقاب مكزیک یا حواشــی آن، مثل »این گروه خشــن« بــه كارگردانی 
ســام پكین پا و »یک مشــت دینامیت« ساخته ســرجیو لئونه، نام پانچو 
كترهای مثبــت و منفی فیلم ســنگینی  ویــا همچون ســایه ای بر ســر كارا
می كند. پانچو ویا كه در ایام شــباب به راهزنــی و دزدی در مراتع مكزیک 
مشــغول بود، از جایى به بعد ســر ســاح خود را ســمت نیروهای دولتی 
گرفــت و بــه رهبــر شــورش های مردمــی بــر علیــه اســتبداد و دیكتاتوری 
پورفیریــو دیــاس تبدیــل شــد. پــس از ســقوط دولــت دیــاس، یكــی از 
زمین داران بــزرگ به نــام فرانسیســكو مادرو جــای او نشســت، اما وقتی 
دولت جدیــد نیز پا جای پــای دیاس گذاشــت، پانچو ویا دوباره اســلحه 
به دســت گرفت. ســر نتــرس ویــا عاقبــت كار دســت او داد و زمانــی كه به  
شــهر پارال مكزیک رفته بود هفت نفر خــودروی او را گلوله باران كردند تا 

پرونده اش برای همیشه بسته شود. 
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شکست توطئه در آشیانه گرگ ها

باز آلدرین روی سطح ماه ]عکس از نیل آرمسترانگ[ - 1969
53 ســال پیش، برابر 20 جوالی 1969 میادی، نیل آرمســترانگ، فضانورد شهیر آمریكایى قدم بر سطح ماه گذاشت. چند دقیقه بعد، باز آلدرین، دیگر 
فضانورد آمریكایى نیز به آرمســترانگ پیوســت و این دو نفر به اتفاق مشــغول راهپیمایى، جســت وجو و جمع آوری ســنگ و خاك از ســطح ماه شــدند. 
آرمســترانگ و آلدرین با استفاده از یک كپســول ویژه از سفینه مادر یعنی »آپولو-11« جدا شده و بر ســطح ماه فرود آمده بودند. در طول این راهپیمایى 
ک جمع آوری شده از ماه 21 كیلو و 550 گرم بود كه  فضایى، مایكل كالینز، خلبان سفینه »آپولوـ  11« به حركت روی مدار ماه مشغول بود. وزن سنگ و خا

دولت آمریكا بعدها مقداری از آن را به هر یک از سران دولت های دوست هدیه داد. 

شیخ اعظم و چوب خداوند
از  علیــه،  رحمــةاهلل  كاشــف الغطاء  جعفــر  شــیخ 
بزرگتریــن فقیهــان عالــم تشــیع، در مقامــی بــود كــه 
گر تمام  علماى بزرگ شــیعه از قول او نقل كرده  اند: »ا
كتاب هــاى فقهــی شــیعه را در رودخانــه بریزنــد و بــه 
دریا برود و شــیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، 
مــن از اول تا آخر فقه شــیعه را در ســینه  ام دارم، همه 
را بیرون می  دهم تا دوباره بنویسند.« نقل است اهل 
علم و اصحاب او فهمیدند كه همســر شــیخ در خانه 
بداخاقــی می  كنــد. ایــن قــدر در مقــام جســت وجو 
برآمدند تا به این نتیجه رســیدند این مرد بزرگ الهی 
گاهی كــه بــه خانــه مــی رود، توســط همســرش مورد 
ضــرب و شــتم قــرار می گیــرد. یــک روز چهــار پنــج نفر 
جمع شــدند، خدمت ایشــان آمدند و گفتند: »آقا ما 
داســتانی شــنیده ایم كه باید از خودتان بپرسیم.« و 
جریان را عرض كردند. شیخ فرمود: »بله، عرب است، 
قوى  بنیه هم هســت، گاهی كه عصبانی می شــود... 
مــن هــم زورم بــه او نمی  رســد.« گفتنــد: »او را طــاق 
بدهید.« گفت: »نمی دهم.« گفتنــد: »اجازه بدهید 
ما زن  هــای خــود را بفرســتیم، ادبــش كننــد.« گفت: 
»این را هم اجازه نمی  دهم.« پرسیدند: »چرا؟« گفت: 
»این زن در ایــن خانه براى مــن از اعظم نعمت هاى 
خداســت، چــون وقتــی بیــرون می  آیــم و در صحــن 
امیرالمومنین می ایستم و تمام صحن، پشت سر من 
نماز می  خوانند، گاهی در برابــر این مقاماتی كه خدا 
به من داده، یک ذره هوا من را بر می دارد،   همان وقت 
می  آیم در خانه كتک می  خورم، هوایم بیرون می رود. 

این زن چوب الهی است، این باید باشد.« 

   سگ قانع و عابد بی طاقت
عابدی باالی كوه ســال ها مشــغول عبــادت بود. 
رزق مقــدر شــده  او نیــز همــواره می رســید.روزی 
، رزق او  بــدون هیــچ دلیلــی بــرای یــك شــبانه  روز
قطع شــد. رفتــه رفته گرســنگی بــر عابد غلبــه كرد. 
به چادرهای پای كوه سركشــید و قرصــی نان اعانه 
گرفت. در راه بازگشت، سگی كه از چادرها نگهبانی 
می كرد به تعقیــب او پرداخت. عابد تكــه ای نان به 
او داد، اما سگ از تعقیب دست برنداشت. عاقبت 
عابــد آخریــن تكــه نــان را جلــوی ســگ انداخــت و 
گفــت: »ای پســت فطرت مگــر مــن بــه جز یــك تكه 
نــان از صاحــب تــو گرفتــم؟« ســگ بــه زبــان آمــد و 
گفت: »پس فطرت تویى. من ســال ها در خانه  این 
مرد پاســبانی می دهم تا تكه ای نان خشــك به من 
بدهــد یا ندهــد، ولــی هرگز به جــای دیگــر نرفته ام. 
، روزی ات را خداونــد  امــا تــو فقــط یــك شــبانه روز
كافــر اســت كــه   نرســاند، آمــدی و از صاحــب مــن 

 نان خواستی.«

 خیال باطل صاحب مرسدس
مردی در یك مرســدس بنز آخریــن مدل رانندگی 
گهان الستیك  خودرو  تركید. می خواست  می كرد. نا
الســتیك را عوض كند، اما متوجه شــد جــك ندارد. 
به دنبــال كمك رفت، در راه با خــودش فكر می كرد: 
»خــب، بــه نزدیكتریــن خانــه مــی روم و یــك جــک 
قــرض می گیــرم.« بعــد بــا خــودش گفــت: »شــاید 
صاحبخانــه وقتــی خــودرو مــن را دیــد، بــه خاطــر 
جك  از مــن پول بگیــرد. با چنیــن خودرویى، وقتی 
كمك بخواهــم، احتمــاال 10 دالر از مــن می گیرد. نه، 
، چــون می دانــد كــه مــن واقعا  شــاید حتــی 50 دالر
به جــك احتیــاج دارم، شــاید حتــی از موقعیت من 
سوء اســتفاده كنــد و 100 دالر بخواهــد!« او هرچــه 
جلوتر می رفت، قیمت اجــاره جک را در ذهن خود 
باالتــر می بــرد. باالخــره وقتــی بــه نزدیكتریــن خانه 
 رســید و صاحبخانــه در را باز كرد، مرد فریــاد زد: »تو 
دزدی، مگــر قیمــت یــك جك چقــدر اســت!؟ اصا 

نخواستم، مال خودت.«

 مرگ شتر زیر وزن یک َپر
مــرد بیابانگــرد می خواســت بــه واحــه ای دیگر 
كــردن شــترش  كنــد، پــس شــروع بــه بــار  ســفر 
، صندوق هــای  كــرد. فرش هــا، لــوازم پخــت و پــز
لباســش، همه را بــار كــرد. وقتی می خواســت به 
راه بیفتــد، پــر طــاووس زیبایــى را به یــاد آورد كه 
پــدرش بــه او داده بود. پر را برداشــت و بر پشــت 
شــتر گذاشــت. در این لحظــه جانور زیــر بار تاب 
نیاورد و جان ســپرد. مــرد با خود فكر كــرد: »این 
شــتر حتی نتوانســت وزن یك پــر را تحمل كند!« 
نتیجــه: گاهــی ما در مــورد دیگــران همیــن گونه 
می اندیشــیم و نمی فهمیــم كــه ســخن در ظاهر 
بى اهمیــت مــا شــاید همــان قطــره ای بــوده كــه 

جامی پر از درد را لبریز كرده است.

70 سال پیش، برابر 20 جوالی 1944 میادی، نقشه 
تعدادی از افسران و نظامیان آلمانی برای ترور آدولف 
كامــی مواجه شــد. شكســت های نظامی  هیتلر بــا نا
پیاپــى، عقب نشــینی های دیرهنــگام، حمله هــای 
بــدون برنامــه، به عــاوه تلفات بــاالی نیروی انســانی 
در جبهه های شــرق و غرب، همگی از پایان كار ارتش 
آلمــان نــازی خبــر می دادنــد. ایــن میــان تنها كســی 
كه نمی خواســت یــا نمی توانســت واقعیــت را بپذیرد 
شــخص آدولف هیتلر پیشــوای این كشــور بود. اصرار 
هیتلر بر ادامه جنگ برای دســتیابى به پیروزی های 
بــزرگ همچــون دو ســال آغازیــن جنــگ، ژنرال هــای 
آلمانــی را در مخمصه  مرگبــاری قــرار داده بــود. هیتلر 
گــوش شــنوایى بــرای شــنیدن نداشــت و افــراد مورد 
اعتمــاد او همچــون ژوزف گوبلــز، هرمــان گورینــگ و 
هاینریــش هیملر هم تاشــی بــرای عوض كــردن نظر 
او از خــود نشــان نمی دادنــد و شــاید حتــی بــا او كاما 
موافــق بودنــد. ســوءقصدی كــه 20 جــوالی 1944 در 

قــرارگاه وولفزشــانزه )آشــیانه گرگ هــا( به جــان آدولف 
هیتلر شــد نه یک ترور عادی كه كودتایى نظامی بود. 
هیتلر از لحظه به دست گرفتن رهبری حزب ناسیونال 
سوسیالیســت آلمــان تا لحظــه ای كه خود با شــلیک 
گلوله بــه زندگی اش پایــان داد، یک هدف همیشــگی 
برای ترور به شمار می رفت. اما تمام نقشه های مرگبار 
علیــه او طــی ایــن ســال ها بــا شكســت مواجــه شــده 
بودنــد. در بین همه این ســوءقصدها امــا آخرین آنها 
حكایت دیگری داشــت و تقریبا چیزی نمانده بود كه 
به موفقیت ختم شــود. در این روز كلنل كاوس فون 
اشــتاوفنبرگ بــا یــک كیف حــاوی بمــب وارد جلســه 
فرماندهــان ارتش شــد و كیف خــود را زیر میــز نزدیک 
محــل اســتقرار آدولف هیتلــر گذاشــت. بعــد از انفجار 
بمب، ســران كودتا با اطمینان از مــرگ هیتلر اقدام به 
دســتگیری فرماندهان اس اس كردند و برای تشكیل 
دولت جدید و مصالحه با متفقین آماده شدند. اما با 
انتشار خبر سامتی پیشوای آلمان نازی كودتاچیان 

خیلــی زود مضمحــل شــدند و همگــی تن به تســلیم 
دادند. بمب در ساعت مقرر منفجر شده بود اما تغییر 
مكان اتفاقی كیف حامل مواد منفجره به وسیله یكی 
از افســران حاضر در جلســه و اســتحكام میــز موجب 
شــد هیتلر فقط در حد زخمــی كوچک دچار آســیب 
شود. كمتر از 48 ســاعت بعد، تعداد زیادی از افسران 
بلندپایه آلمانی كه اشتاوفنبرگ نیز در جمع آنها دیده 
می شــد به جــرم طراحــی كودتــا دســتگیر و در دادگاه 
محكوم بــه  اعدام شــدند. احــكام خائنیــن بافاصله 
اجرا شد. در این بین ژنرال اروین رومل، فرمانده شهیر 
ارتش آلمان در شــمال آفریقا، با وجود عدم شــركت در 
سوءقصد، تنها به دلیل اطاع از تحركات كودتاچیان 
اجازه یافت پیش از حضور در دادگاه با خوردن سیانور 
بــه زندگــی خــود پایــان دهــد. ســال 2008 میــادی، 
ماجــرای ســوءقصد 20 جــوالی در فیلــم »والكــری« با 
بــازی تام كــروز در نقش كلنــل اشــتاوفنبرگ به تصویر 

كشیده شد.

آب حیات
تو شمع مجلس انسی و از صفا همه رویى/سر از برای چه تابى ز ما نهان به چه رویى

هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق/غام دولت آنم كه شمع مجلس اویى
منم ز شوق ز دیوانه تا تو سلسله زلفی/شدم به بوی تو آشفته تا تو غالیه بویى

دمید گل كه منم روی باغ حسن تو گفتش/كه با رخم به چه آب و كدام حسن تو رویى
به گرد كوی تو گردد همیشه اشک روانم/ازو بپرس كه آخر از این حدیقه چه جویى

گر به فرق بپویى به كنه دایره روی او كجا رسی ای دل/هزار دور چو پرگار ا
گر جرعه ای رسد به تو سلمان/ز عین كوثر و آب حیات دست بشویى ز درد دردش ا

سلمان ساوجی
ݤ ݤیݤ رݤخساݤر  پر

گر حقیقت نشدت واقعه جانی من/زلف را پرس كه از كیست پریشانی من
پیش نه آینه آشوب جهانی بنگر/تا بدانی صنما موجب حیرانی من

غمزه هایت به فسون در دل من در رفته/تا به تاراج ببردند مسلمانی من
دوش در چاه زنخدان تو افتاد دلم/خبری داری از آن یوسف زندانی من

شد زمستانی ز دم سرد من آفاقی بخش/میوه ای از چمن وصل زمستانی من
گر میسر شودم چون تو پری رخساری/بشود روی زمین ملک سلیمانی من

برنگیرم ز خط حكم تو پیشانی خویش/كه خداوند به بسته ست به پیشانی من
امیر خسرو دهلوی
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