
توصیه های رهبر انقالب به دولت؛
وضعیتمسکنموجبرنجمردماست

رهبر انقالب تأکید کردند: یک توفیق این دولت این بود که جامعه را از حالت 
چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد. از اینکه دائم منتظر باشیم ببینیم دیگران 
درباره  ما چه می گویند، چه تصمیم می گیرند و چه کار می خواهند بکنند، از این 

حالت خارج شده.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز سه شنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
هیات دولت، بررســی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشتن حوادث مهم 
انقالب و ۴۳ســال اخیر را دو رویکرد اساسِی هفته دولت برشمردند و با تشریح 
توفیقات یک ســاله دولت، در بیان توصیه های مهم ازجمله درباره اولویت مسئله 
اقتصاد افزودنــد: مردم در همه حوادث و رویدادها »قهرمان اصلِی سرگذشــِت 
انقــالب« بوده اند و این واقعیت مایه درس و عبرت اســت و به همه مســئوالن 
نشــان می دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
شهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر تراز انقالب اسالمی خواندند و با اشاره به اینکه 
شهادت، پاداش شایسته پروردگار به این دو عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی 
حوادث بزرگ، آفت مهمی اســت که باید همــه از آن پرهیز کنیم.رهبر انقالب 
»برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقالب«، »حیرت استکبار در مقابل عظمت 
انقالب«، »دشمنی های بی وقفه زورگویان جهانی«، »بی دفاع بودن کشور و پایتخت 
در مقابل حمالت هوایی صدام«، »جوالن دادن تروریســت ها در سراسر کشور و 
ناامنی سال های اول انقالب«، »عملکرد دولت ها و مجالس مختلف پس از انقالب«، 
»حضور تعیین کننده ملت در حماســه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با 
دشــمنان« و »حضور بی دریغ و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراسم 
مختلف« را ازجمله مســائلی خواندند که یاد آن ها باید دائم در ذهن جامعه زنده 
باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با یادآوری حضور به یادماندنی ملت 
در تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزودند: مسائل مشابه ازجمله حضور 
پرمعنا و گســترده مردم در تشییع پیکر آیت اهلل ناصری در اصفهان و مشارکت 
عجیب مردم در میهمانی غدیر نشان دهنده جهت گیری های عمومی ملت و راه 
صحیحی است که باید ادامه یابد.رهبر انقالب، بررسی و پرداختن به فعالیت های 
دولت را دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی توفیقات دولت، 
 توصیه هایی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهم ترین توفیق دولت دانســتند و 
افزودند: مردم می بینند که دولت در وســط میدان و مشــغول کار و تالش برای 
حل مشکالت و خدمت رسانی به آن ها است و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی 
را تا حد زیادی احیا کرده اســت البته این تالش ها در برخی زمینه ها به نتیجه 
رسیده و در بعضی زمینه ها نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است.ایشان سفرهای 
استانی دولت را موضوعی درخشان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱سفر در سال اول 
دولت به سراسر کشور ازجمله نقاط محروم و دورافتاده، نظارت میدانی بر کارها و 
همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است.»سرعت عمل و حضور 
در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشــده به نشانه همدردی دولت با مردم«، 
»زدوده شدن رقابت های منفی و مناقشه برانگیز در روابط بین قوا که موجب آشفته 
کردن ذهن مردم می شد«، »تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در استمرار این تالش 
آرامش بخش« و »جوان گرایــی« از دیگر توفیقات دولت بود که رهبر انقالب به 

آن ها پرداختند.
ایشــان گفتند: البته مدیران و مســئوالن جوان هم در مواردی اشتباه و خطا 
می کنند اما در مجموع دمیده شــدن روح جوانــی در دولت و مجلس و پرورش 

مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی آن ها را دارد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، »خارج کــردن جامعه از چشــم انتظاری برای 
تصمیم گیری و اقدام دیگران«، »پرهیز از شرطی کردن کشور« و »اهمیت دادن به 

ظرفیت های داخلی« را از دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند.
ایشان دولت سیزدهم را »مسئولیت پذیر« دانستند و گفتند: در یک سال اخیر 
شــنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانه تراشــی کند و بگوید »اختیار نداریم« یا 

»نمی گذارند.«

»رویکردهای خوب در زمینه سیاســت خارجی و فرهنگ« و »برجسته کردن 
شعارهای انقالب ازجمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافی گری 

و استکبارستیزی« از دیگر نقاط برجسته دولت بود که رهبر انقالب بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: دولت این سررشته و سبِک کاری را برای 
دستیابی به توفیقات بیشتر ادامه دهد.رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیه هایی را 

خطاب به دولت بیان کردند.
اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای، »شکر نعمت توفیق خدمت به مردم« 
بود که در این خصوص گفتند: شکر این نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با 
خدا و دعا و توســل و تضرع و انس با قرآن اســت و در درجه بعد با ادامه تالش 
جهادی برای خدمت به مردم.»داشــتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای 
نمایشی« دومین توصیه رهبر انقالب بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه 
خاطرنشان کردند: اطالع رسانی اقداماتی که انجام می شود، منافاتی با اخالص ندارد 
زیرا موجب افزایش امید مردم می شود.ایشان در توصیه سوم گفتند: به میان مردم 
رفتن را ادامه دهید و اســیر برخی جوسازی ها نشوید و البته در مواجهه با مردم 
صبر و تحمل به خرج دهید.رهبر انقالب، حضور بی واسطه و مکرر رئیس جمهور 
و دیگر مســئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و تأثیرات فراوان دانستند 
و افزودند: البته دولِت مردمی فقط به معنای به میان مردم رفتن نیســت، باید با 
برنامه ریزی دقیق و استفاده از دیدگاه ها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشارکت 
مردم در عرصه های مختلف ازجمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای در توصیه چهارم بر لزوم عمل به وعده هــا و پرهیز از بیان وعده های 
غیرقابل تحقق که زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم می شود، تأکید کردند 
و به عنوان توصیه پنجم، با اشــاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت، 
افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت 
نشوید با یک طرح کالن و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت کنید.

ایشان لزوم رعایت اولویت ها را به عنوان توصیه ششم مطرح کردند و گفتند: توان 
و امکانات دولت محدود اســت، بنابراین باید ابتدا سرفصل های اساسی مشخص 
شوند و سپس سرفصل ها و زیرمجموعه های آن ها اولویت بندی شوند.رهبر انقالب 
با تأکید بر اینکه در شــرایط کنونی،  اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است، 
خاطرنشان کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن سرفصل های دیگر همچون 
علم، امنیت، آسیب های اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشد 
همراه با پیوست فرهنگی.حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص موضوع اقتصاد 
چند نکته را بیان کردند.»لزوم انســجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در 
مسائل گوناگون اقتصادی«، »مشخص کردن اولویت ها و تمرکز بر شاخص های 
اصلی و پیگیری روزانه آن ها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئوالن« نکاتی بود که 
رهبر انقالب به آن ها اشاره کردند.رهبر انقالب اسالمی در بیان شاخص های اصلی 
اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد 
درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند که باید به صورت دقیق 
و مستمر موردتوجه قرار گیرند.رهبر انقالب در توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل 
در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کردند: قاطعانه با هر 
عاملی که تولید را تضعیف می کند، مقابله کنید.ایشان در بخش تولید کشاورزی، 
با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، مسئله امنیت غذایی را بسیار 
مهم دانستند و با یادآوری توصیه های مستمِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در 
اقالم اساسی مانند گندم، افزودند: مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه یک است 
که نباید از آن غفلت شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، با 
اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردِش واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه 
را وظیفه بانک ها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت گیری های بجا و به موقعی 
را در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده اســت اما باید مراقبت شود که 
این کنترل ها بر روی فعالیت های غیرمولّد بانک ها همچون خرید زمین و سکه یا 
فعالیت های بنگاه داری آن ها اِعمال شود و تسهیالت الزم برای واحدهای تولیدی 
ادامه در صفحه 5 آسیب نبیند. 

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

توصیه های رهبر انقالب به دولت درباره وضعیت کشور؛

وضعیت مسکن موجب 
رنج مردم  است

رهبر انقالب تأکید کردند: یک توفیق این دولت 
این بود که جامعه را از حالت چشم انتظاری و نگاه به 
بیرون خارج کرد. از اینکه دائم منتظر باشیم ببینیم 
دیگران درباره  ما چه می گویند، چه تصمیم می گیرند 
و چه کار می خواهند بکنند، از این حالت خارج شده.

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز سه شنبه در 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، بررسی و 
بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشتن حوادث 
مهم انقالب و ۴۳ســال اخیر را دو رویکرد اساسِی 
هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات یک ساله 
دولت، در بیان توصیه های مهم ازجمله درباره اولویت 

مســئله اقتصاد افزودند: مــردم در همه حوادث و 
رویدادها »قهرمان اصلِی سرگذشِت انقالب« بوده اند 
و این واقعیت مایه درس و عبرت اســت و به همه 
مسئوالن نشان می دهد که با این ملت باید چگونه 
رفتار کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهیدان رجایی 
و باهنر را دو مدیر تراز انقالب اسالمی خواندند و با 
اشاره به اینکه شهادت، پاداش شایسته پروردگار به 
این دو عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی حوادث 
بزرگ، آفت مهمی اســت که باید همه از آن پرهیز 
کنیم.رهبر انقــالب »برانگیختگی عمومی ملت در 
شرح در همین صفحه دوران انقالب«ً  
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گفت وگوی همدلی با رضا موسوی 
کارگردان »به رنگ صدا« آخرین اثر 
همایون شجریان و گروه سیاوش

یادداشت
ازسخنانرئیسجمهورتاکفخیابان

محمد جواد پهلوان- به نظر می رسد کارشناسان رسانه و جامعه شناسان الزم 
است در مورد یک موضوع خطیر همفکری کرده و راه حلی به مسئوالن ارائه دهند. 
نیازی نیست که این افراد در ورطه پاسخ های تکراری افتاده بلکه واجب است طی 
بررســی های کارشناسی و دقیق و به دوراز حب وبغض های سیاسی رایج، کنکاش 
کنند که چرا اخبار سیاســی مهم )ازنظر مسئوالن( در کف جامعه هیچ انعکاسی 

ندارد!
بنده با یک مثال روشن و بدیع این موضوع را باز می کنم. دو روز پیش نشست 
خبــری نفر اول دولت با حضور حدود ۱00خبرنگار و عکاس داخلی و بین المللی 
برگزار شد. مهم ترین شــبکه خبری و رسانه ای صداوسیما )شبکه خبر( نیز این 
رویداد را به صورت زنده منعکس کرد. همچنین هم زمان با برگزاری نشست، صدها 
رســانه اعم از روزنامه، خبرگزاری، ســایت خبری و هزاران اکانت در شبکه های 
اجتماعی این نشست خبری را برخط پوشش می دادند. اگر روز گذشته هم نگاهی 
به روزنامه های چاپ صبح داشتید یکی از تیترهای اصلی به سخنان رئیس جمهور 
در این نشست اختصاص داشــت. فلذا از منظر پوشش رسانه ای یک رویداد باید 
گفت که هیچ کم و کسری وجود نداشت و تقریباً تمام رسانه ها این خبر را منعکس 
کرده اند. لیکن ســوال اینجاست چرا چنین نشستی که از منظر سیاستمداران و 
اصحاب رسانه و ایضاً قدرتمندان مهم است در جامعه و در میان مردم عادی هیچ 
بازتابی ندارد؟شاید گفته شــود این موضوع عادی است زیرا صحبت های سخت 
سیاسی جذابیتی برای مردم عادی ندارد؛ اما باید گفت بحث در مورد سخنان یک 
مسئول دست چندم سیاسی نیست بلکه در مورد نشست خبری نفر نخست دولتی، 
این بحث مطرح اســت که به هرحال از صندوق رأی بیرون آمده اســت؛ بنابراین 
نمی توان مدعی شد درجه و کالس سخنان مطرح شده در چنین نشستی قرابتی با 
نظرات و مطالبات مردم ندارد. بنده دو نکته را می خواهم عرض کنم؛ صرف نظر ازنظر 
کارشناسان امر، بخشی از این مشکل برمی گردد به جامعه رسانه ای کشور؛ یعنی 
سؤاالتی در این نشست ها مطرح می شود که فاصله روشنی با سؤاالت جامعه دارد؛ 
یعنی خبرنگاری که در برابر رئیس جمهور قرار می گیرد به جای آنکه منعکس کننده 
نظرات مردم باشد، بیشتر سعی می کند اقتضائات قدرت و ارتباطات را در نظر گرفته 
و پرسش خود را طرح کند. طبعاً در چنین شرایطی پاسخ نیز چنگی به دل نمی زند 
چراکه چالشی ایجاد نشده است. نکته دوم همان بحث همیشگی است. در دولت 
قبل و قبل تر یعنی زمان حسن روحانی و محمود احمدی نژاد به نظر می رسد این 
نشست ها  داغ تر بود و انعکاس بیشتری در جامعه داشت. این ادعا ارتباطی به روسای 
جمهور وقت ندارد، بلکه شــکاف عمودی شکل گرفته در جامعه به شدت و حدت 
فعلی نبود. باالخره این احساس وجود داشت که بخشی از سخنان صاحب منصبان 
می تواند بیانگر بخشی از وضعیت کشور باشد یا تغییری ایجاد کند. لیکن این روزها 
مشاهده می شود که آنچه از تریبون ها اعالم شده، با آنچه در کف خیابان می گذرد از 
زمین تا آسمان فرق می کند. با یک روایت رئال، این وجیزه را به پایان می برم. دیروز 
که ســوار تاکسی اینترنتی شدم راننده جوان بی دلیل و بی مقدمه شروع به گالیه 
کرد. می گفت »االن که با شــما صحبت می کنم تنها 60هزار تومان در موجودی 
کارتم وجود دارد و این در حالی است که مدام روی ماشین در حال کار هستم.« 
پرسیدم: »یعنی این قدر درآمد تاکسی اینترنتی پایین است؟« گفت: »باید از شش 
صبح تا ۱0شب کار کنی تا بتوانی حداقل های زندگی را تأمین کنی زیرا هزینه های 
ماشــین و قیمت سوخت اجازه نفس کشــیدن نمی دهد. اگر شغلی بود هرگز با 
ماشــین کار نمی کردم.« وقتی هم احساس کرد که حرف هایش را باور نمی کنم 
صفحه موبایل و پیامک باقی مانده حســابش را نشانم داد. در یک حساب ۱5هزار 
تومان بود و در حساب دیگر ۴5هزار تومان. گفت »تورم و گرانی باعث شده تعداد 
وعده های غذایی را از ســه وعده به دو وعده تبدیل کنیم اما بازهم نمی رسد.« در 
پایان هم خواهش کرد هزینه سفر را کارت به کارت کنم که معطل حساب وکتاب 
شرکت تاکسی اینترنتی نماند.او این سخنان تلخ را که بخش های مهم آن را سانسور 
کردم می گفت و من هم زمان در حال خواندن گزارش عملکرد دولت سیزدهم در 

زمینه های مختلف در اولین سالگرد تشکیل آن بودم؛ عجب تناقضی!

یادداشت
آسیبشناسیحضورفراگیرروحانیت

محمدرضا چمن نژادیان - تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی در مذهب تشیع حلقه ی 
وصل مثلث دین، مراکز دینی )مسجد، مرجعیت و حوزه های علمیه( و ملت، روحانیت 
شیعه بوده است و کارکرد همین فرآیند مهم سنتی و مذهبی بود که موجبات همگرایی 
فعال و تعلق خاطر بین توده ها و اقشار جامعه به دین و روحانیت را فراهم می آورد. عدم 
حضور روحانیت در سازوکار دولت ها و دستگاه های رسمی موجبات حمایت تمام قد مادی 
و معنوی و بدون هرگونه چشم داشتی از سوی ملت از این قشر را فراهم کرده بود. اقشار 
مختلف ملت مابه ازایی جز امر هدایت و ارشاد در مسائل اخروی برخی از مسائل زندگی 
مــادی از روحانیون طلب نمی کرد. تبلیغ صادقانه  دین، امانت داری اخالقی و صیانت از 
کیفیت آموزه های دینی در دستور کار روحانیون و مطالبه  مؤمنان بود. همین فرآیند کارآمد 
اصیل و سنتی، پیمان نانوشته بود میان مردم و روحانیت. پیمانی که تحکیم وارستگی 
فردی، مرجعیت دینی و اعتماد به ملجأ بودن روحانیت در بین ملت را تقویت می کرد. این 
همگرایی عملی و اتصال مثلث دین، مراکز دینی و ملت ها در طول تاریخ اسالم و تشیع 
را می توانیم، به نحو چشم گیری در نهضت ها و قیام های سیاسی مذهبی و اجتماعی در 
جهان اسالم گواه بیاوریم. مکانیسمی که در مشی آزادی خواهانه، عدالت جویانه و ضدیت 
با رژیم های استبدادی وابسته به ظهور رسید؛ و از این منظر محوریت روحانیت در طول 
تاریخ به ویژه روحانیت تشــیع در کنار ملت ها قابل تحسین است.اوج علل کارآمدی این 
اتصال مثلثی و نزدیکی منویات ذهنی روحانیت با خواسته های مردم را می توان در انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( مشاهده کرد؛ بنابراین مبارزات ضد استعماری، قیام 
علیه مستبدین وابسته )در ایران، عراق، مصر و...(، وحدت آفرینی جهان اسالم و تقریب 
مذاهب با تأکید بر مشترکات و...تا انقالب اسالمی برای تحلیل این رابطه مثال های خوبی 
اســت. در این مسیر می توان رهبران و  روحانیون وارسته و شاخصی مانند سید محمد 
قطب، ســید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبده و امام خمینی )ره(... را مثال زد؛ 
که هیچ کدام کمترین وابستگی رسمی، مالی و سیاسی به هیچ حکومتی را در بدو شروع 
مبارزات خود نداشتند. بلکه به عنوان مبلغان راستین اسالم، مرجع دینی و ملجأ فکری 
ملت های ضد استعمار و نهضت های وحدت بخش اسالمی بودند. انقالب اسالمی در ایران 
رهاورد چنین اتصال و رابطه متقابلی میان مردم و روحانیت بود؛ روحانیتی که به واسطه 
گسترش شــبکه مردمی آن به حکومت وابستگی نداشت بود. پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران را شــاید آزمونی بزرگ و تاریخی برای تمامی تفکرات راهبردی، اندیشــه های 
تشــکیل حکومت و حکمرانی اسالمی در دنیای اسالم دانست که بر اساس مثلث دین، 
مراکز دینی و ملت شکل گرفته اســت. چهار دهه پس ازآن انقالب، هم اکنون روحانیت 
به صورت گسترده ای در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور حضور 
دارد و اکنون با توجه به ظهور عملکردها، ناکارآمدی ها و  آســیب های فرآیندی حضور 
روحانیون در مناصب دولتی ضرورت بررســی و تحلیل آن به خوبی احســاس می شود. 
گرایش روحانیت به حکومت گردانی، تمایل کســب مقامات دنیوی، نزدیکی به منابع 
رانت نیازمند آسیب شناســی است. دخالت های گسترده روحانیون در تمام امور - حتی 
غیرتخصصی- آسیب هایی جدی به نقش و کارکرد اصیل روحانیت وارد کرده است. حضور 
در کشتارگاه ها، غسالخانه ها، مجری گری مراسمات، سخنرانی مراسمات دینی و دنیوی، 
خوانندگی، عروسک گردانی تا امامت جمعه و جماعت از کالن شهرها و تا روستاها، معلمی 
در مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها، امور قضایی، انواع دفترخانه ها، مراکز ازدواج و طالق، طب 
سنتی، مراکز عقیدتی سیاسی نهادهای دولتی و انقالبی، نظامی، انتظامی و امنیتی و اخیراً 
وزارت نفت و تصویب حضور در بانک ها... همه بخشی از مشاغلی هستند که خارج از حوزه  
رسالت روحانیت سنتی و حتی مدرن می توانند، موجبات گسست مثلث دینی با خلوت 
شدن مراکز دینی )مساجد، حوزه ای علمیه، گرایش به اوامر مراجع و ارزش ها...( و یأس 
ملت از عملکرد روحانیت را فراهم آورند؛ و این شــیب تند تالش روحانیت برای حضور 
در همه ارکان نظام سیاسی واداری کشور، بدون تردید تزلزل جایگاه دینی و تخصصی 
روحانیت را نیز ســبب خواهد شــد. امری که می تواند پیام های ناگواری از سراشیبی و 
زوال جایــگاه روحانیت، نافرمانی مدنی و ناکامی حکمرانی دینی در عصر جدید در نزد 
نســل های مطالبه گر به دنبال داشته باشد. نویسنده این یادداشت به عنوان یک کنشگر 
دلسوز و متمایل به روحانیت اصیل و اسالم ناب این آسیب شناسی صریح را با اعالن خطر 

گوشزد کرده و عبرت گیری را یادآوری و فریاد می زند.

 گزارش همدلی از باطل شدن مجوز 
یک ایستگاه  خدمت رسانی به زائران کربال
ردصالحیتبه

موکبهایاربعین
همرسید

حاشیه های آزمون سراسری وارد فاز تازه شد
خطونشانبرای

رتبههایشبههدارکنکور

روایت رسانه های بین المللی از بازگشت 
ایران به بازار جهانی روی قیمت  نفت 
چشمبازارهایجهانی

بهنفتایران

صدای اعتراض نمایندگان آرام تر شده است؛

تغییرفازانتقادات
مجلسازدولت

عالیات  عتبات  ســتاد  پیش  چندی  همدلی| 
مجوز یکی از موکب های باســابقه در اربعین را 
به بهانه عدم استعالم مثبت دستگاه امنیتی لغو 
کرد. موکب »رایت المهدی«، موکبی است که 
تیــغ فیلترینگ و صیانت بر تن آن نشســت و 
بدون هیچ مســتنداتی توفیق خدمت به زائران 
را از او گرفتند.موکــب رایــت المهدی بیش از 
۱5سال اســت که هم در قالب گروه جهادی و 
هــم در قالب موکب ســابقه خدمت به مردم و 

زائران امام حسین )ع( را دارد. 
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ازسخنانرئیسجمهور
تاکفخیابان

 محمد جواد پهلوان
مدرس دانشگاه

آسیبشناسیحضور
فراگیرروحانیت

 محمدرضا چمن نژادیان
فعال سیاسی

مگرماچندسهرابمرده
داریمدرآغوشپدر

 لهراسب زنگنه
منتقد ادبی

مهاجرت؛
شکلیازتنهایی

 طاهر اکوانیان
روزنامه نگار

یادداشت ها

یکی از انواع زندگی در دنیای امروز تنهایی زیستن 
است و گاه هم عاقبت تنها مردن. این نوع زندگی 
اگر چه بیشتر زاییده دوران صنعتی و مهاجرت های 

ناگزیر نسل جوان تر...

تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی در مذهب تشیع 
حلقه ی وصل مثلث دین، مراکز دینی )مســجد، 
مرجعیت و حوزه های علمیــه( و ملت، روحانیت 

شیعه بوده است ...

به نظر می رسد کارشناســان رسانه و جامعه 
شناســان الزم اســت در مورد یک موضوع 
خطیر همفکری کرده و راه حلی به مسئوالن 

ارائه دهند.

»بیــارای النــه سیمرغ/سرنوشــت در خفت 
گیســوانت ایمن نیســت/نوزین پریشان زلف 
تهمینه/چموش لحظه ها/شاهین فرصت، آرام 

و رام و عاشقانه/بیتوته..
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گفت وگوی تلفنی روحانی با رئیسی به 
مناسبت هفته دولت

حسن روحانی در تماســی تلفنی با حجت االسالم  
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران 
هفتــه دولت را بــه وی تبریک گفــت. به گزارش 
ایلنــا، حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی 
رئیس جمهور سابق کشــورمان در این گفت وگوی 
تلفنی با آرزوی موفقیت دولت، بار دیگر آمادگی خود 
و اعضای دولت های یازدهم و دوازدهم برای هرگونه 
مســاعدت و همفکری و همکاری با دولت سیزدهم 
در جهت رفع مشکالت کشور و مردم را مورد تأکید 
قرار داد. رؤســای دولت های دوازدهم و ســیزدهم 
همچنین درباره مهم ترین موضوعات کشور گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.

سپیده رشنو آزاد شد
وکیل مدافع سپیده رشنو از آزادی موکلش با تودیع 
وثیقه خبــر داد.نعیم رضا نظامــی چهارمحالی در 
گفت وگو با ایسنا، دراین باره اظهار کرد: موکلم امروز 
)سه شنبه( با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. به گزارش 
ایســنا، نعیم رضا نظامی چهارمحالی روز گذشته به 
ایســنا گفته بود که جلسه اول رسیدگی به اتهامات 
موکلم برگزار شــد و قرار بازداشــت موقت او فک و 
تبدیل به قرار وثیقه شــد. ۲۹ مردادماه سال جاری 
مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابالغ کیفرخواست 
برای »ســپیده رشــنو« به اتهام اجتمــاع و تبانی 
به قصــد ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور خبر داد. 
حجت االسالم افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقالب 
اسالمی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام 
»ســپیده رشنو« و با توجه به کیفرخواست صادره و 
ارجاع پرونده به این شــعبه، گفت: در اجرای قانون 
آیین دادرســی کیفری و الزام قانون گــذار به ابالغ 
کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه 
مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب تهران به وی ابالغ شــد. وی تأکید 
کرد: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتســابی 
که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه 
امنیت کشــور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین 
و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اســالمی و تشویق 
مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از 
خود، با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، در جلسه 

رسیدگی آمادگی الزم را کسب کند.

قوه قضاییه به طورجدی به پرونده 
فوالد مبارکه رسیدگی کند

محمد صالح جوکار رئیس شــوراهای مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار سیاســی خبرگزاری 
فارس، با اشاره به مفاسدی که در شرکت فوالد مبارکه 
اتفاق افتاده گفت: قوه قضاییه باید به طورجدی پرونده 
فساد صورت گرفته در فوالد مبارکه را مورد رسیدگی قرار 
داده و احکام الزم را برای متخلفان صادر کند. نماینده 
مردم یزد و اشــکذر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه نشان داد که 
مجلس در انجام وظایف نظارتی خود جدی است و این 
بُعد نظارتی مجلس موردتوجه است. وی اظهار داشت: 
در کشور ما مدیران تأثیر بسزایی در مناسبات اقتصادی 
دارند و آنچه در فوالد مبارکه اتفاق افتاد و موارد مشابه 
آن نتیجه کوتاهی مدیران ارشد است. این گونه اتفاقات 
نتیجه کوتاهی مدیران ارشد و دستگاه های نظارتی است 
و ما باید در بُعد نظارت دقیق تر باشیم. به گزارش فارس، 
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسالمی 
از فوالد مبارکه اصفهان ۹۰ عنــوان تخلف، انحراف و 
تحمیل خســارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱هزار میلیارد 
تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی 

مورد شناسایی قرار گرفته است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
مسابقات بین المللی نظامی در افزایش 

آمادگی رزم مؤثر است
ســردار پاکپور گفت: تبادل تجــارب و دیدن بعضی از 
تاکتیک ها در مســابقات بین المللی نظامی می تواند در 
ایجاد آمادگی رزم، بسیار مؤثر باشد. به گزارش ایلنا، سردار 
سرتیپ »محمد پاکپور« فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
گفت وگویی درباره مسابقه تک تیراندازی از سری مسابقات 
نظامی ۲۰۲۲ روسیه که به میزبانی این نیرو برگزار شد، 
اظهار داشت: جدا از اینکه تیم ایران امسال در این مسابقه 
قهرمان شد، مسابقه با نظم و انضباط خاصی همراه بود 
به نحوی که تیم های شــرکت کننده از زیرســاخت های 
ایجادشده به ویژه بخش های مربوط به داوری و نظارت بر 
مسابقه رضایت داشتند. پاکپور با اشاره به اینکه توانستیم 
از ۲۰ خش مسابقه در ۱۶بخش مقام نخست را به دست 
آوریم، افزود: امســال تالش تیم جمهوری اسالمی ایران 
در مســابقه تک تیراندازی موجب شد تا نسبت به سایر 
رقبا امتیاز بهتری کسب کند و این در حالی است که هر 
تیم با فرهنگ تاکتیکی، عملیاتی و تجهیزاتی خاص خود 
در مسابقات شرکت می کند. وی ادامه داد: تبادل تجارب 
و دیدن بعضی از تاکتیک ها در چنین مسابقاتی می تواند 
در افزایش آمادگی رزم آن کشــور بسیار مؤثر باشد؛ از 
سوی دیگر، شاهد بودیم که در این رقابت ها عمده تیم ها 
از چابکی و چاالکی باالیی برخوردار بودند؛ به عنوان مثال 
روسیه و چین که کشورهای صاحب نامی در حوزه نظامی 
هستند به همراه سایر تیم ها بهترین تک تیراندازهای خود 
را به این مســابقه آوردند. فرمانده نیروی زمینی سپاه با 
بیان اینکه تیم های شرکت کننده تجربه خوبی از حضور 
در هشت دوره قبلی داشتند، عنوان کرد: امسال برای این 
بخش از سری مسابقات نظامی روسیه، چهار بخش اضافه 
کرده بودیم که روســیه به عنوان مسئول کلی این سری 
مســابقات دو بخش را برای اعمال در مسابقه پذیرفت و 
برای اینکه تیم ها آمادگی نداشتند، مقرر شد دو بخش 

دیگر هم سال آینده اضافه شود.

خبر

باهنر: نباید همه اصالح طلبان را 
»فتنه گر« بدانیم

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین و یکی 
از چهره های سرشــناس جریان اصولگرا در گفت وگویی 
رسانه ای به بررســی وضعیت سیاسی فعلی در کشور و 
عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی پرداخت. آنچه در ادامه 
می خوانید اهم سخنان محمدرضا باهنر در گفت وگو با 
تسنیم اســت: رأی سیاه به معنای آن کسانی که نظام، 
انقالب و هیچ چیز را قبول ندارند، در کشور کمتر از ۱۰ 
درصد اســت. یک عده از مردم سیاسی، متدین، انقالبی 
و حزب اللهی هســتند اما جمعیت بسیاری، سیاسی و... 
نیستند، مشــکلی هم با نظام و انقالب ندارند اما منافع 
ملــی و امنیت ملی را درک می کنند و فقط می خواهند 
زندگــی کنند.اینکه گفته شــود هر کس وابســته به 
اصالح طلبان اســت، فتنه گر است، اشــتباه است. من 
بسیاری از اصالح طلبان را می شناسم که انقالب اسالمی، 
نظام جمهوری اســالمی و رهبر معظم انقالب اسالمی 
را قبــول دارند. آقای الریجانــی را می بینم و در مجمع 
تشخیص هم فعال اســت و در بحث ها شرکت می کند 
ولی نشست سیاسی و یا تصمیم گیری خاصی نداشتیم و 
نمی دانم برنامه شان برای مجلس چیست و آیا قصد حضور 
دوباره در مجلس دارد یا خیر. بارها گفته ام و با اینکه عضو 
یک جریان سیاسی و به اصطالح پیشانی سفید هستم و 
باوجوداینکه دولت ها و مجالس نباید جناحی عمل کنند، 
اما جناح ها هم باید عادالنه تحلیل کنند؛ اینکه گفته شود 
دولتی به طور کامل بــد بود و دولتی دیگر به طور کامل 
خوب بود، از عدالت و ســخن عالمانه فاصله دارد. دولتی 
که آقای رئیسی تحویل گرفت، دارای شاخص های قابل 
قبولی نبود. تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و... وضعیت 
خوبی نداشــت. البته تمام این ها در دست آقای روحانی 
نبود. یک ســری نکات دیگر وجود دارد که برای دولت 
شمشــیر دولبه است؛ مثالً به عنوان نمونه مسئله حذف 
ارز 4۲۰۰تومنی یک تصمیم خطیر، سنگین و حساس 
بود. ســوال اول این اســت که این تصمیم باید گرفته 
می شد یا خیر؟ من جزو طرفداران این تصمیم بودم که 
می دانم ضررها و اشــکاالتی دارد اما یک تصمیم تلنبار 
شــده بود که از سی ســال قبل باید گرفته می شد اما 
هم تصمیم گیرندگان دولت ها به خاطر خطرش جرات 
نمی کردنــد و به گردن آینــده می انداختند. در جریان 
بنزین، آقای روحانی گفت من هم صبح جمعه فهمیدم! 
شاید خبر روحانی، خبر درســتی بوده اما نحوه طرح و 
قیافه گرفتن و خنده وی موجب شد به مردم بر بخورد...

آقای رئیس جمهور وقتی ســفر می روند این کار خیلی 
ارزشــمندی است که یکی از عوامل بازگرداندن سرمایه 
اجتماعی است ولی باید مواظبت کرد وعده های ناممکن 
داده نشود. نیروهایی که منصوب شدند چه در وزارتخانه ها 
و چه جاهایی دیگر بعضاً شناختی نسبت به اختیارات و 
کار بزرگــی که دارند را نمی دانند؛ مثالً ماجرای افزایش 
حقوق کارگران بنگاه ها را با معضل روبه رو کرد و هیچ کس 

دیگر جرات برگرداندن تصمیم را ندارد.

قالیباف رئیس فراکسیون انقالب 
اسالمی مجلس شد

به گزارش فارس، جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقالب 
اسالمی صبح دیروز سه شنبه ۸ شهریور تشکیل شد. در 
این جلسه هیات رئیسه اجالسیه جدید این فراکسیون 
که بزرگ ترین فراکســیون مجلس یازدهم است، برای 
دوره جدید انتخاب شــدند. در این انتخابات محمدباقر 
قالیباف با رأی اجماعی اعضای شورای مرکزی به عنوان 
رئیس فراکسیون برگزیده شد. محسن پیرهادی به عنوان 
نایب رئیس اول و ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شــیراز، 
به عنوان نایب رئیس دوم برگزیده شدند. ابوالفضل عموئی 
نیز به عنوان سخنگو انتخاب شد. احد آزادیخواه، نماینده 
مردم مالیر، مالک شریعتی و فاطمه محمدبیگی نماینده 
مردم قزوین به عنوان دبیر فراکســیون انقالب اسالمی 
برگزیده شــدند. همچنین صدیف بدری، نماینده مردم 
اردبیل نیز به عنوان خزانه دار برگزیده شد. گفتنی است، 

فراکسیون اکثریت، ۶۵عضو شورای مرکزی دارد.

تأکید رئیسی بر توسعه همکاری بین 
ایران و مالزی

به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه 
در گفت وگــوی تلفنی با »اســماعیل صبری یعقوب« 
نخست وزیر مالزی ضمن تبریک روز ملی مالزی به وی 
و مردم این کشور، گفت: مالزی دارای جایگاه قابل توجهی 
در سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران است و 
ظرفیت های متنوعی برای توسعه همکاری میان دو کشور 
دوســت، وجود دارد. رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری 
برای گســترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 
جهت منافع دو ملت در ســایه همــکاری و همدلی دو 
طرف، تصریح کرد: موضوعات مختلفی در جهت توسعه 
همــکاری در زمینه های اقتصــادی، علمی، تحقیقاتی، 
فناوری های نوین و نهایی کــردن معاهدات تجاری در 
دستور کار است که امیدوارم در سایه تعامل و تالش های 
مقامات دو کشور شــاهد تحقق آن ها باشیم.رئیسی با 
اشاره به روابط بسیار خوب ایجادشده میان شرکت های 
تجاری دو کشور، تصریح کرد: حجم روابط تجاری میان 
ایران و مالزی متناســب با ظرفیت های موجود نیست و 
جای گسترش زیادی دارد. »اسماعیل صبری یعقوب« 
نخست وزیر مالزی نیز در این گفت وگوی تلفنی، ضمن 
قدردانی از حســن توجه آیت اهلل رئیسی برای گسترش 
روابط بین دو کشــور و تبریک روز ملی کشورش، روابط 
فی مابین را مایه افتخار برای دولت و ملت مالزی دانست و 
گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای 
مهم و اثرگــذار همواره حامی و پشــتوانه مهمی برای 
امت اســالمی بوده است. نخست وزیر مالزی ضمن ابراز 
خرسندی از توسعه روابط میان دو کشور افزود: جمهوری 
اســالمی ایران شریک تجاری بسیار مهمی برای مالزی 
در آسیاســت و از اینکه روابط تجاری دو کشور در سال 
گذشته رشد چشمگیری داشته است، بسیار خوشحالیم. 
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همدلی| مجلس همچنان منتقد و معترض به 
دولت اســت اما نه همچون چنــد ماه پیش که 
هر روز نمایندگان رسماً دولت را فاقد صالحیت 
می خواندنــد. حاال نمایندگان انتقــادات خود را 
به شدت محدود کرده اند و سخنرانی های اعتراضی 
را هم از برنامه خود کنار گذاشته اند. حتی انتقادات 
را به پشــت درهای بسته منتقل کرده اند. دیروز 
لطف اهلل ســیاهکلی در جلســه علنی مجلس 
)سه شنبه ۸ شهریورماه( مجلس شورای اسالمی 
در قالب اخطاری با اســتناد به بندهای ۹ و ۱۲ 
اصل ۳ قانون اساســی گفت: »متأسفانه دولت یا 
آیین نامه ها را نمی نویسد یا اگر می نویسد، شکل 
اجرایی خوبی ندارد، کما اینکه در مورد آیین نامه 
واردات خودرو به رغم تالش مجلس برای تصویب 
قوانین مرتبط با خــودرو و واردات آن، وقتی به 

آیین نامه رسید، زحمات مجلس را از بین برد.«
وی افزود: »قرار بود در آیین نامه واردات خودرو به 
چند نکته اعم از تنظیم بازار، ایجاد رقابت، انتقال 
تکنولوژی، پاســخگویی به نیاز جامعه و اصالح 
قیمــت و کیفیت خودرو توجه شــود، اما با این 
آیین نامه باید مجدد به پراید تعظیم کنیم، چراکه 
اتفاق خاصی در بازار نمی افتد و این آیین نامه بسیار 
ضعیف و دارای اشکال است و باید این نگاه اصالح 
شود. معلوم نیست مجلس و کمیسیون در رابطه 
با این آیین نامه چکاره هستند و در موارد مربوط 
به آیین نامه باید تکلیف ما مشخص شود که رابطه 
ما چگونه است؟« از جمله معدود انتقادهایی بوده 
که در این مدت به ناتوانی دولت در امور حقوقی 
پرداخته اســت. البته دیروز نماینده دیگری هم 

انتقادی شبیه به همین را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، فتح اهلل توسلی نماینده مردم بهار، 
کبودرآهنگ در مجلس یازدهم، در نشست علنی 
دیروز )سه شــنبه، ۸ شهریورماه( مجلس شورای 
اسالمی در اخطاری، گفت: »مجلس در دو سال 
گذشته توانسته قوانین خوبی را تصویب کند که 
در ساماندهی زندگی و معیشت مردم نقش داشته 
باشد. قوانین خوبی در بحث لغو تحریم ها و صدور 
مجوزهای کسب وکار تصویب کردیم و در زمینه 
نظارتی هم اقدامات خوبی انجام گرفته است که 

مهم ترین آن ها تهیه گزارش فوالد مبارکه بود.«
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به 
گزارش هــای نظارتی دیوان محاســبات و مرکز 
پژوهش های مجلس، افزود: »همکاران ما در دیوان 
ماه ها برای تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور 
و عملکرد دولت قبل و فعلی زحمت کشیده اند. آیا 
همــکاران ما در مجلس این گزارش ها را مطالعه 

کرده اند؟ اگر قرار اســت ما قانونی را در مجلس 
تصویب کنیم و اجرا نشــود خودمان را ســرکار 
گذاشــته ایم یا مــردم؟ گــزارش دوماهه دیوان 
محاسبات به دست ما رســیده، متأسفانه از ۱۷ 
احکام قانون بودجه ۱4۰۱ تنها 4مورداجرا شده 
است، بســیاری از آیین نامه ها و دستورالعمل ها 
هنوز تهیه یا اجرانشده است. این موضوع در مورد 
احکام قانون برنامه ششم توسعه نیز صدق می کند. 
ما در مجلس به دنبال تصویب قانونی با جزئیات 
برای بانک مرکزی هستیم اما اگر قرار است این 
قانون اجرا نشود چرا ما باید این همه برای آن وقت 
صــرف کنیم. ما به خدا و قرآن و در مقابل مردم 
قسم یاد کردیم که از حقوق آن ها دفاع کنیم لذا 
باید مشخص شود که چرا قوانین اجرا نمی شود 
و چه کسی باید نظارت کند. آیا در همین طرح 
بانکداری ضمانت اجرایی دیده شــده اســت. ۶ 
ماه از ســال ۱4۰۱ می گذرد و اگر قرار باشد که 
آئین نامه ها و دســتورالعمل های اجرایی قوانین 
مصوب تهیه و اجرا نشــود، قانون گذاری صرف 
بی فایده است، این نوع قانون نوشتن به مردم ظلم 
است. تدوین برنامه هفتم توسعه نیز را در دستور 
کار خواهیم داشــت و اگر قرار باشــد به همین 
شکل آن را تصویب کنیم و اجرا نشود نمی توانیم 
در پیشــگاه خداوند و مردم پاســخگو باشیم.« 

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده، 
گفت: »وظیفه دیوان محاسبات تهیه گزارش است 
و گزارش ها بر اساس زمان بندی مشخص در زمان 
بودجه نویسی و مباحث نظارتی تهیه شده است. 
هیات رئیسه مجلس و همه نمایندگان هم وظیفه 
دارند که بر اجرای قوانین نظارت داشــته باشند. 
ما بر همین اساس جلسات روز سه شنبه صحن 
علنی را به نشست های نظارتی اختصاص دادیم، 
قوانین حتماً باید اجرا شوند، رئیس جمهور محترم 
نیز بارها بر اجرای قوانین تأکید داشته است، ما 
باید کمک کنیم که کار در این سیستم بروکراسی 

انجام شود.«
درعین حال همچنان برخی از نمایندگان موضع 
انتقادی خود را نســبت به دولت حفظ کرده اند 
هرچند که صدای آنان مانند قبل بلند نیســت. 
به گزارش  نامه نیوز محمدعلی محسنی بندپی 
که از بحث و بررسی در خصوص عملکرد دولت 
سیزدهم در نشســت فراکسیون اقلیت مجلس 
انقالبی خبر داد، به بیان و تشــریح برخی از این 
انتقادهای نمایندگان در نشســت فراکســیون 
مســتقلین والیی پرداخت و گفــت: »در بحث 
مدیریت اقتصادی و وظایفی کــه دولت در این 
حوزه بر عهده دارد، کاستی هایی دیده می شود که 
فقدان برنامه منسجم اقتصادی و راهبرد یکپارچه 

و منطقی برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان 
ازجمله این موارد است.«

او همچنین گفت: »ناتوانی دولت در تحقق وعده 
کنترل تــورم و نبود وحــدت در تیم اقتصادی 
دولــت از دیگر انتقادها به عملکرد یک ســال 
نخست دولت است.« سخنگوی فراکسیون اقلیت 
مجلس انقالبی همچنین گفت: »در نظر نگرفتن 
شایسته ســاالری در انتصابات، غالب بودن نگاه 
جریانی و حزبی در این انتصابات و عدم بهره گیری 
از نخبگان در مدیریت کشــور نیــز موردانتقاد 
است.« این نماینده مجلس یازدهم معتقد است: 
»دولت در تحقق برخی وعده های یک ساله ناکام 
بود« و می گوید: »ازجملــه این وعده ها، تأمین 
مســکن و اشــتغال بود که دولت در تحققشان 
ناموفق بوده است.«محسنی بندپی که »گرانی 
کاالهای اساســی« و »دشــواری های معیشتی 
ناشــی از آن« را ازجمله مواردی خوانده که در 
این یک سال گذشته، مردم را با دشواری های تازه 
روبرو کرد، با بیان این که ادامه این وضع بســیار 
نگران کننده است، گفت: »مطالبات بازنشستگان، 
همسان سازی حقوق، رتبه بندی معلمان و عدم 
تناسب درآمد و هزینه معلمان نیز موجب نگرانی 
اســت و الزم اســت دولتمردان به این مسائل 

توجهی ویژه داشته باشد.«

صدای اعتراض نمایندگان آرام تر شده است 

تغییر فاز انتقادات مجلس از دولت

همدلی| هنوز وزیر کار به مجلس معرفی نشده و درعین حال 
هنوز بحث وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد بالتکلیف اســت. 
موضوعی که انتقاد نمایندگان را هم در پی داشته است و معلوم 
شده که بین معاون رئیس جمهوری و شخص رئیس جمهوری 

دراین باره هماهنگی وجود ندارد. 
دیروز محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور بدون 
اینکــه درباره وزیر اقتصــاد و وزارت بازرگانی صحبت کند 
در گفت وگو با ایســنا، درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی 
تعاون، بیان کرد: »سقف قانونی در همه دوره ها برای معرفی 
وزیر استفاده شــده و دولت هم تا ۲4 شهریور فرصت دارد. 
زاهــدی وفا کار را در دســت گرفتــه و در این مدت کار با 
آرامش پیش رفته اســت. قباًل برخی تجمعات و اعتراضات 
بود ولــی در این دو ماه و نیم آرامش بیشــتری حاکم بود 
و رئیــس دفتر رئیس جمهور اعالم کــرده که در این هفته 

احتماالً وزیر معرفی می شود.«
حســینی درباره گزینه های مطرح بــرای وزارت تعاون گفت: 
»نمایندگان و فعاالن اقتصادی و سیاسی پیشنهاد هایی داده اند 
و تشخیص با رئیس جمهور است. به هرحال این وزارت خانه از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت و دارای تنوع کاری و مسائل 
متعدد اســت که می طلبد فرد باتجربه و توانمندی که مورد 
اعتماد مجلس هم باشــد معرفی شــود، چند گزینه ازجمله 

سرپرســت فعلی مطرح هســتند که منتظــر تصمیم نهایی 
هستیم.«

اما نمایندگان تنها به مســئله وزیر کار معترض نیستند بلکه 
نسبت به وزارتخانه های دیگر هم اعتراض دارند. دیروز لطف اهلل 
سیاهکلی عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس یازدهم 
ویکی از ســردمداران اســتیضاح فاطمی امین در گفت وگو با 
خبر آنالین صحبت های معاون پارلمانی رئیس جمهور را جدا از 

نظرات رئیسی دانست. 
او گفت: »ما گفته رئیس جمهور محترم را تکرار کردیم، آقای 
رئیسی از آقای قالیباف خواسته بودند از ما استیضاح کنندگان 
دو مــاه وقت بگیرند تا در این دو مــاه اصالحاتی را در وزارت 

صمت انجام دهند و این وزارتخانه را به دو وزارتخانه بازرگانی 
و صنعت و معدن تقســیم کنند و دو وزیــر برای آن معرفی 
کنند. آنچه را رئیس محترم مجلس از ســمت رئیس جمهور 
بیان کردند و ما نیز پذیرفتیم و گفتیم وقتی آقای رئیس جمهور 
متوجه شده اند که وزارتخانه به خوبی اداره نمی شود و به لحاظ 
بزرگی باید آن را به دو وزارتخانه تبدیل کنند، ازآنجاکه قصد 
ما هم اصالح اســت و نمی خواهیــم کاری کنیم که برخالف 
مصلحت کشور باشد، پذیرفتیم و دو ماه به آقای رئیس جمهور 
فرصــت دادیم که این اتفاق بیفتد، حاال این که معاون مجلس 
آقای رئیس جمهور می آید و خالف وعده رئیس جمهور صحبت 
می کند باید پاسخ دهد. به نظر من این گفته ایشان حرف بسیار 
نادرستی است و به نحوی می توان گفت این بی توجهی به وعده 
آقای رئیس جمهور اســت که من فکر نمی کنم آقای رئیسی 

حرفی که ایشان زده اند را تایید کند.
 از ســوی دیگر مجلس هم به طورقطع هوشیارانه به داستان 
نــگاه می کند و این گفته را فعــاًل نمی پذیرد و ما حرف آقای 
حسینی را حرف آقای حســینی تعریف می کنیم و نه حرف 
آقای رئیس جمهور.« سیاهکلی دیروز همین نکته را در صحن 
علنی هم مطرح کرد که در واکنش به آن قالیباف گفت سخن 
رئیس جمهوری پابرجاســت و معاون او قرار است سخنانش را 

اصالح کند.

ادامه بالتکلیفی دولت درباره معرفی وزیر به مجلس

همدلی| اقتصاد و مدیــران دولت، همچنان محور انتقادات 
اصولگرایان هستند. منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا 
در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
فرا رســیدن هفته دولت، نقاط مثبــت و منفی دولت آقای 
رئیسی از نظر شما چیست، گفت: »جهت گیری دولت آقای 
رئیســی در ارتباط با مردم و توجه به مسائل آنان بود که با 
سیاســت های کالن نظام که در راستای منویات مقام معظم 
رهبری بود، هماهنگ اســت. این جهت گیری مثبت و خوب 
بــوده اما تیم دولت هماهنگ و کارآمد نیســت و این فقدان 
کارآمدی و هماهنگی به ویژه در بخش اقتصادی باعث شــد 
تا در ماه های گذشته فشارهای معیشتی زیادی به مردم وارد 

شود.«
وی تصریح کرد: »دولت ســیزدهم نیازمند آن اســت که با 
حفظ این جهت گیری و رویکــرد مردم گرایانه، کادر خود را 
قوی تر کند تا بتواند نتایج مثبت بیشتری را به دست بیاورد. 
کمتر از یک سال وزیر کار از کابینه جدا شد و دو وزیر دیگر 
در آستانه خروج از تیم دولت هستند و این موضوع برای سه 

تا چهار سال حکومت داری مناسب نیست.«
این فعال سیاســی اصولگرا گفت: »امروز چندین وزارتخانه 
در گرو یک جریان سیاســی است و همه درگیر هستند که 
چه کسی قرار اســت وزیر یا مدیر شود. متأسفانه افراد الیق 

بسیاری در حاشیه نشسته و فقط حرص می خورند. امیدواریم 
دولت بر اســاس قول ها و وعده هایی که به مردم داده موفق 
شــود چراکه مردم امروز فشارهای زیادی را تحمل می کنند. 
به طور مثال دولت سیزدهم ارز را با نرخ ۲۳هزار تومان تحویل 
گرفت اما امروز ۳۰هزار تومان است. ای کاش حداقل نرخ ارز 
را بر روی همان ۲۳هزار تومان حفظ می کردند تا فشاری بر 
مردم وارد نشود چون بســیاری از طبقات اجتماعی جامعه 
واقعــاً بریده اســت. این موضوع به این دلیل اســت که تیم 
اقتصادی دولت هماهنگ نیست دولت نیازمند شجاعت برای 
حل مشکالت است و امیدواریم دولت در زمان باقی مانده خود 

مشکالت را حل کند.«
حقیقت پور در پاسخ به این سوال که نقاط مثبت دولت آقای 
رئیسی را در کجا می بینید، گفت: »دولت رویکردهای مثبتی 
داشته اســت ازجمله آنکه مردمی بوده، ســفرهای استانی 
بســیاری داشته و سعی کرده در راستای عمل به فرمایشات 
رهبری حرکت کند اما باید این رفتارها ثمربخش باشد. البته 
نیاز نیســت تا این میزان سفر استانی داشته باشد اگر روزانه 
سه تصمیم درست و مهم بگیریم می توان بر مشکالت غلبه 
کرد. امروز دولت نیاز دارد تا در اتاق های فکر خود تصمیمات 
مهمی درباره اقتصاد بگیرد. به طور مثال آقای رئیسی بگوید 
نرخ ارز تا ســال ۱4۰۵ همان ۲۳هزار تومان خواهد شد و به 

گفته خود عمل کند و هیچ قیمتی افزایش نداشــته باشــد. 
آقای رئیســی در زمان تبلیغات ریاســت جمهوری به مردم 
وعده داد از روزی که بر سر کار بیاید یک فساد هم در جامعه 
نخواهد دید امروز الزم است دولت در زمینه فساد و مبارزه با 
آن از خود قدرت بیشتری نشان دهد.« منوچهر متکی رئیس 
هیأت اجرایی شورای وحدت اصولگرایان انتقاد مشابهی را به 

دولت وارد کرده است.
 او دیروز در ســخنرانی گفته: »مجموعــه نیروهای والیی و 
ارزشــی در این دولــت در حال تالش و فعالیت هســتند و 
امیدواریم کــه اتفاقات خوب و اثرگذاری در راســتای حل 
مشــکالت جامعه انجام شــود. مشــکل برخی از دولت های 
گذشــته در اوایل راه یا در میانــه راه جهت گیری نامعقول و 
مغایر با سیاست های نظام بود و به همین خاطر از آن ها انتقاد 
می کردیم. با توجه به شرایط جدید در کشور دولت جدید هم 
باید بداند که مردم با عملکردها دولت ها را قضاوت می کنند 
و کارآمدی مدیران یکی از مهم ترین مؤلفه هایی است که در 
همه جای دنیا مرسوم است.« متکی با بیان اینکه هر دولتی 
که ســر کار می آید معموالً مدیــران را از تراز فکری خودش 
انتخاب می کند، افــزود: »به همین خاطــر از دولت انتظار 
می رود تا مدیرانی را انتخــاب کند که از نظر فکری نزدیک 

و همراه باشند.«

اصول گرایان منتقد پوپولیسم مدیران دولت
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سفیر روسیه در ایران:
نباید برای پاسخ به پیشنهاد های آمریکا 

عجله کرد
سفیر مســکو در تهران با تأکید بر اهمیت احیای توافق 
هســته ای گفت کــه نباید بــرای ارائه پاســخ ایران به 
پیشــنهاد های آمریکا درباره متن پیش نویس توافق در 
مذاکــرات وین عجله کرد.به گــزارش خبرگزاری تاس، 
لوان جاگاریان، ســفیر مســکو در ایران در گفت وگو با 
شبکه روســی روسیه ۲۴ گفت که کارشناسان در تهران 
در حال بررسی پیشنهاد های آمریکا درباره احیای توافق 
هسته ای ایران هستند اما نباید انتظار داشت که پاسخشان 
به زودی ارائه شود.جاگاریان در این گفت وگو مطرح کرد: 
»پیش نویســی که با میانجیگری سرویس اقدام خارجی 
اروپا از آمریکایی ها دریافت شــده، توســط کارشناسان 
ایرانی تماماً در حال بررسی شدن است. نباید عجله کرد 
و هیاهو به پا کرد. الزم اســت که به دوستان ایرانی زمان 
بدهیــم تا با آرامش کار کنند.«طبق گفته این دیپلمات 
روسی، انتظارات کلی از توافق هسته ای کامالً خوش بینانه 
است. جاگاریان به روسیه ۲۴ گفت: »تمام افراد واقع بین 
می خواهند توافق هســته ای احیا شــود چون تردیدی 
نیســت که احیای آن موجب بهبود وضعیت بین المللی 
خواهد شــد.« جاگاریان همچنیــن در این گفت وگو از 
آماده سازی توافقنامه همکاری جامع بلندمدت میان ایران 
و روسیه خبر داد. به گفته او، وزارت امور خارجه دو کشور، 

پیش نویس این سند را تبادل کرده اند.

کمالوندی: خواسته های آژانس از ایران، 
زیاده خواهانه است

بهروز کمالوندی در خصوص خواسته های بیشتر آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی از ایران تصریح کــرد: »این 
خواسته ها زیاده خواهی محســوب می شود.«به گزارش 
ایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه رابطه ایران با آژانس رابطه تعریف شده ای است، 
گفت: »در حال حاضر این رابطه بر اساس پادمان است. 
وقتی از پادمان ســخن می گوییم به این معنی است که 
حسابرسی مواد هسته ای صورت می گیرد به این ترتیب که 
ایران اعالم می کند چه میزان مواد هسته ای در چه نقاطی 
دارد و با آن ها چه کارهایی انجام می دهد.«او با اشاره به این 
موضوع که کشورها رابطه دیگری نیز با آژانس بر اساس 
پروتکل الحاقی دارند، اظهار کرد: »بر اساس این رابطه، 
کشورها بخشی از تجهیزاتی که در ارتباط با غنی سازی 
است را در نظارت آژانس بین المللی اتمی قرار می دهند 
که ایران نیز چنین کاری را انجام می دهد.«ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه بدون خط خوردگی 
رادیو گفت وگو، اضافه کرد: »عالوه بر موارد ذکرشــده، 
در موضوع برجام یکســری نظارت های بیشتر نیز وجود 
داشته است، اما امروز به دالیل مختلف ایران صرفا تبادل 
پادمانی را اجرا می کند و در واقع فقط حسابرســی مواد 
هسته ای صورت می گیرد.«او از خواسته های بیشتر آژانس 
از ایران گفت و درعین حال تصریح کرد: »این خواسته ها 
زیاده خواهی محسوب می شود، زیرا به دلیل تحریم ها این 
خواسته ها قابل اجرا نیستند. طبق قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که مصوب 
مجلس شورای اسالمی است، قرار است آژانس بین المللی 
اتمی حداقل نظارت ها و در حد پادمانی باشد. البته اگر 
غربی هــا تحریم ها را لغو کنند و به تعهدات خودشــان 
بازگردند، ایران نیز به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته بود 
بازخواهد گشت.«کمالوندی با تصریح بر این اینکه ایران 
هیچ تعهد فرا پادمانی ندارد، ابراز کرد: »ایران ۲۷دوربین 
و یکســری تجهیزات ازجمله وسایل اندازه گیری آنالین 
غنی ســازی را جمع کرده است. اگر طرف های مقابل به 
تعهدات خود بازگردند، این امکان وجود دارد این وسایل و 

دوربین ها مجدداً کار خود را آغاز کنند.«

نماینده ایران در شورای امنیت:
طالبان باید جهت تشکیل یک دولت 

فراگیر اقدام کند
سفیر و نماینده دائم ایران در نشست شورای امنیت در 
مورد افغانســتان اظهار کرد: »بیش از یک سال پس از 
خروج غیرمســئوالنه نیروهای خارجی و تسلط طالبان، 
افغانســتان اکنون با بحران های متعددی دست وپنجه 
نرم می کند.«به گزارش ایســنا،  زهرا ارشادی با اشاره به 
وضعیت بشردوستانه وخیم افغانستان گفت: »بر اساس 
گزارش سازمان ملل، حدود ۲۵میلیون نفر در حال حاضر 
در فقر زندگی می کنند. حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و 
دخترانی که هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند، 
همچنان نقض می شــود و طالبان هنوز به تعهدات بین 
المللی خود عمل نکرده است.«نماینده ایران تأکید کرد 
کــه این وضعیت فاجعه بار برای آن دســته از نیروهای 
خارجی که به صــورت غیرقانونی تحت عنوان مبارزه با 
تروریسم به افغانستان حمله کرده و آن را اشغال کردند و 
چیزی جز ویرانی در پی آن ها باقی نگذاشتند، مسئولیت 

و تعهداتی را به دنبال دارد. 

خبر

همدلی| محسن رفیق: بحران در عراق بار دیگر 
باال گرفت. پس ازآنکه در روز دوشــنبه، مقتدی 
صدر رهبر جریان صــدر، برای چندمین بار طی 
یک دهه اخیر از تصمیم خود برای کناره گیری از 
سیاست خبر داد، درگیری های خونینی در منطقه 
ســبز بغداد به وقوع پیوســت و مرگ دست کم 
۳۰نفر و زخمی شدن بیش از ۷۰۰ نفر را موجب 
شد. این در شرایطی است که در پی بیانیه ایت اهلل 
حائری مبنی بر کناره گیری از مرجعیت و انتقاد 
تلویحــی او از مقتدی صدر در مورد ایجاد برخی 
اختالفات بین شیعیان در عراق، بالفاصله مقتدی 
صدر اقدام به انتشار بیانیه ای کرده و در آن خبر 
از کناره گیــری خود از جریانات سیاســی عراق 
کرده بود. در هفته های اخیر جریان صدر آغازگر 
جریان سازی های خطرناکی شده بود، هر چند که 
کناره گیــری از پارلمان به عنوان اکثریت پیروز و 
سپس لشکرکشی های خیابانی و حمله به منطقه 
سبز و نیز تصرف  پارلمان، نتوانست نتیجه ای برای 
آن ها داشــته باشد. این جریان، عالوه بر اصرار به 
برگزاری انتخابات مجدد، کناره گیری همه احزاب 

فعلی از انتخابات جدید را نیز خواستار شده بود.
در همین زمینه، معاون پیشین عربی و آفریقایی 
وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر عراق 
و کناره گیری مقتدی صدر از صحنه سیاست این 
کشــور گفت: »کناره گیری از سیاســت، نه یک 
تصمیم بــرای اجرا که یک روش و تاکتیک ویژه 
سیاســی، برای تمهید مقدماِت افزون تر و ادامه 
سیاست ورزِی قدرتمندانه تر بوده و در چارچوب 
تاکتیِک فشار از پایین و چانه زنی در باال هم قابل 
تفسیر اســت.« به گزارش ایسنا، حسین جابری 
انصاری، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور 
خارجه در مطلبی دراین ارتباط نوشــت: »اعالم 
کناره گیری آقای ســید مقتدی صدر از صحنه 
سیاست عراق که دیروز انجام و با فوریت به شورش 
و آشوب هواداران او منجر شد، هفتمین بار است 
که رخ می دهد. او پیشتر و از اوت ۲۰۱۳ تا دیروز، 
شش بار دیگر نیز اعالم کناره گیری کرده و هر بار، 
با فاصله کوتاهی، این اعالم خود را فراموش کرده 
و به صحنه بازگشته است. آن چنان که گویی، از 

اساس، چنین اتفاقی نیفتاده است.«
او اشاره کرده است: »تنها از همین یک پیشینه، 
حداقل دو نکته برداشــت می شود: اول اینکه ما 
شاهد نقش آفرینی و بازیگرِی یک شخصیت ویژه، 
از نمط شخصیت های غیر روتینِی جهان سیاست 
هســتیم که کلیدواژه های خــاص و روش های 
بازی خــاص خود را دارند و تحلیل بازی آن ها با 
تعاریف عادی و مرسوم سیاسی، به اشتباه در حوزه 
شناختی و درنتیجه، اشتباه در تعامل مناسب با 
شرایط منجر می شود. دوم اینکه، کناره گیری از 
سیاست، نه یک تصمیم برای اجرا که یک روش 
و تاکتیک ویژه سیاســی، برای تمهید مقدماِت 
افزون تر و ادامه سیاست ورزِی قدرتمندانه تر بوده 
و در چارچوب تاکتیِک فشار از پایین و چانه زنی در 
باال هم قابل تفسیر است. امری که با ورود فوری 
و سازمان یافته فعاالن جریان صدری و تشکیالت 
وابسته به مقتدی، بالفاصله پس از هفتمین اعالم 
کناره گیری او از سیاست به عرصه سازمان دهی 
آشوب، به روشــنی خودنمایی کرد و آفتاب آمد، 

دلیل آفتاب.«
از ســوی دیگر، رهبر جریان صدر عراق نیز روز 
گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی در حنانه نجف 
بابت تحوالت جاری ابراز ناراحتی کرد. به گزارش 
الجزیره، مقتدی صــدر، رهبر جریان صدر عراق 
در ایــن کنفرانــس گفت که از تحــوالت عراق 
بسیار ناراحت اســت و از منتقدان این وضعیت 
اســت، چنانکه از انقالب تشرین نیز انتقاد کرده 
بود: »انقالبی که با خشونت باشد انقالب نیست. 
مردم عراق اولین و آخرین کســانی هستند که 
از این وضعیت متضرر می شــوند.« او گفت: »در 
این درگیری هم قاتل و هم مقتول هر دو در یک 
آتش می سوزند. عراق پس از آنکه اسیر فساد بود 
اکنون اسیر خشونت و فساد است. امیدوارم که این 
اعتراضات مسالمت آمیز و با قلوبی سرشار از عشق 
به وطن باشــد.« او همچنین از نیروهای امنیتی 
و چشــد شعبی و فرماندهی نیروهای مسلح هم 
بابت بی طرفی در این درگیری ها و کمک به حفظ 

امنیت تشکر کرد.
صــدر در این کنفرانس خبری از حامیان خود و 
جنبش صدر خواست تا ظرف 6۰دقیقه ساختمان 
پارلمان را خالی کننــد و به اعتصاب خود پایان 

دهنــد. وی تهدید کرد، اگر ظرف یک ســاعت 
حامیان وی از خیابان ها عقب نشینی نکنند از آن ها 
اعالم برائت می کند. صدر ادامه داد: »جریان صدر 
یک جریان منضبط و مطیع است و درصورتی که 
نخواهند پارلمان را تا یک ســاعت خالی کنند، 
از ایــن جنبش تبری می جویــم.« او با تأکید بر 
اینکه ریختن خون شهروندان عراقی حرام است، 
به شدت از عناصر جنبش صدر انتقاد کرده و گفت 
حشد شعبی هیچ ارتباطی با آنچه رخ داده، ندارد. 
صدر تأکید کرد: »صرف نظر از اینکه چه کسی این 
فتنه را آغاز کرده، من از مردم عراق بابت اتفاقاتی 

که افتاده است، عذرخواهی می کنم.«
او همچنین بــه موضوع اســتعفایش از عرصه 
سیاست اشاره کرده و گفت این تصمیم او نهایی 
است چرا که شــرعی است. او در خصوص دلیل 
رخدادهای روز دوشنبه در عراق نیز گفت: »اگر 
گروه های سیاسی همان طور که قبالً چندین بار 
خواسته بودیم منحل می شدند اکنون شاهد این 
وضعیت نبودیم.« حامیان جریان صدر به محض 
پایان ســخنرانی رهبر این جریان و درخواستش 
برای پایان اعتصــاب صدری ها، خروج از منطقه 

سبز بغداد را آغاز کردند.
در همین حال، نخســت وزیر عراق در سخنانی 
درخواســت رهبر جریان صــدر از حامیان این 
جریان برای خروج از منطقه سبز بغداد را ستود. به 
گزارش شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق در سخنانی نسبت به کنفرانس مطبوعاتی 
روز سه شنبه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در 
نجف اشرف واکنش نشان داد. او دراین باره گفت: 
»درخواست صدر برای توقف خشونت نشان دهنده 
باالترین ســطوح میهن پرســتی و اشتیاق برای 
جلوگیری از ریخته شدن خون عراقی ها است.« 
الکاظمــی تأکید کرد: »ســخنرانی او همه را به 
مسئولیت پذیری اخالقی و ملی برای حفاظت از 
ظرفیت های عراق و توقف زبان تشــدید سیاسی 
و امنیتــی و همچنین و آغاز گفت وگوی فوری و 

ثمربخش برای حل بحران ملزم می کند.«
حیدر العبادی، رهبر ائتالف النصر نیز با انتشــار 
پیامی در توییتر گفت که همه افراد مســلح باید 
هرچه سریع تر از منطقه سبز بغداد عقب نشینی 
کننــد. او اضافه کرد: »هیچ توجیهی برای دولت 
وجود ندارد که عاجزانه بایســتد و نظاره گر باشد 
به ویژه پس از سخنرانی مقتدی صدر که خواستار 
عقب نشینی افرادی شد که ادعای وابسته بودن 
بــه جریان صدر را دارند. این مســاله یک امتیاز 
برای صدر اســت.« او همچنیــن گفت که باید 
راه حل هایی برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ 
بیهوده و به خطر انداختن جان شهروندان ایجاد 

شود.
در همین حال، به دنبال ناآرامی های اخیر در بغداد 
و به ویژه منطقه سبز و شنیده شدن صدای انفجار، 
ســفارت آمریکا در بغداد ســامانه دفاعی هوایی 
»سرام« را فعال کرده است. هم زمان ائتالف ضد 
داعش هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد 
را تکذیب کرد. یک منبع در ائتالف به خبرگزاری 
روسی اســپوتنیک گفت: »اخباری که در مورد 
هدف قرار دادن ســفارت آمریکا در بغداد منتشر 
شده صحت ندارد و اشاره کرد که این صرفا شایعه 
اســت.« پیش از این یک مصدر امنیتی از هدف 

قرار گرفتن منطقه سبز با موشک نوع کاتیوشا و به 
صدا درآمدن آژیرهای خطر در سفارت آمریکا خبر 
داد. همچنین روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرد سفارت ایاالت متحده در بغداد تخلیه 
نشده اســت. یک منبع امنیتی عراقی نیز فرود 
هواپیمای نظامی بر فراز سفارت آمریکا در بغداد 

برای تخلیه برخی از شخصیت ها را تکذیب کرد.
این در شرایطی است که پیش از آن، منابع رسمی 
عراق از حمله موشکی به منطقه سبز در پایتخت 
عراق با ۴ فروند موشک خبر دادند. در این زمینه، 
خبرگزاری رسمی عراق اعالم کرد که روز گذشته، 
منطقه ســبز در بغداد، پایتخت عراق که تمامی 
مقرهای دولتی و دفاتر دیپلماتیک و سفارت های 
خارجــی در آن قرار دارد هدف ۴موشــک قرار 
گرفت. گفته شده این موشک ها در مناطق خالی 

از سکنه سقوط کرده است.
از سوی دیگر، جمعی از رهبران و مقامات سیاسی 
در داخــل و خارج از عــراق با صدور بیانیه هایی 
نسبت به درگیری های خشونت آمیز روز دوشنبه 
در منطقه سبز، در پایتخت عراق که به کشته و 
زخمی شدن نزدیک به ۴۰۰تن منجر شد واکنش 
نشان دادند. به گزارش شفق نیوز، آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل در واکنش به درگیری ها 
در منطقه ســبز بغداد، اعالم کرد که او با نگرانی 
اخبار را دنبال می کند. گوترش خواستار آرامش 
و خویشتن داری در عراق شد. استفان دوجاریک، 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در بیانیه ای 
اعالم کــرد: »دبیرکل با نگرانی اعتراضات جاری 
در عــراق را کــه طی آن تظاهرکننــدگان وارد 
ساختمان های دولتی شــدند، دنبال می کند.« 
او گفــت: »گوترش به ویژه نگــران گزارش های 
تلفات درگیری هاست و از همه طرف های درگیر 
می خواهد اقدامات فوری برای توقف تشــدید و 

اجتناب از هرگونه خشونت انجام دهند.«
دفتر نمایندگی ســازمان ملل در عراق )یونامی( 
هم شامگاه دوشــنبه در بیانیه ای مجدداً نسبت 
به درگیری های منطقه سبز ابراز نگرانی کرده و 
از همه طرف ها خواست تا از خشونت خودداری 
کننــد. این هیات در واکنش به اخباری مبنی بر 
آغاز اعتصاب غــذای مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق، اعالم کرد که خویشتن داری و آرامش 

الزمه غلبه صدای عقل و خرد است.
هم زمان کاخ ســفید هم ناآرامی هــا در بغداد را 
هشــداردهنده خوانده و گزارش های مربوط به 
تخلیه سفارت آمریکا را اشتباه توصیف کرد. جان 
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت 
ملی آمریکا از معترضان خواست تا آرام باشند و از 
خشونت  خودداری کنند. او گفت: »زمان گفت وگو 
اســت، نه تقابل. حق اعتراض مسالمت آمیز یک 
مؤلفه اساسی در هر دموکراسی است.« او اضافه 
کرد: »درحالی که امنیت کارمندان دولت آمریکا، 
شــهروندان آمریکایی و تأسیســات آمریکایی 
همچنان باالترین اولویت کاخ ســفید است، اما 

نیازی به تخلیه سفارت نیست.«
وزارت خارجه فرانســه نیز نگرانی عمیق خود را 
نســبت به رویدادهای جاری در پایتخت بغداد و 
تعدادی از استان های این کشــور ابراز کرد. این 
وزارتخانه در بیانیه ای گفت: »ما خواســتار توقف 
فوری درگیری های خشونت آمیز در عراق هستیم 

و طرف های عراقی باید حداکثر خویشتن داری را 
به کارگیرند.« وزارت امور خارجه ترکیه هم با ابراز 
نگرانی آنکارا از گسترش خشونت در سراسر عراق، 
بــر فراخوان همه طرف ها برای خویشــتن داری 
و حل اختالفــات از طریق گفت وگو تأکید کرد. 
اتحادیه اروپا هم از همه طرف های عراقی خواست 
که حداکثر خویشــتن داری را بــه خرج دهند. 
سفارت چین در بغداد نیز در بیانیه ای از شهروندان 
این کشور در عراق خواست که از مناطق حضور 
و تجمــع معترضان دور شــده و برای هر حالت 
فوق العاده ای آماده باشند. در بیانیه سفارت چین 
آمده است: »در حال حاضر، وضعیت امنیتی در 
عراق متزلزل اســت. سفارت چین به شهروندان 
چینی که در عراق هســتند یادآوری می کند که 
قوانین محلــی را رعایت کرده و اخبار امنیتی را 

دنبال کنند.«
ناآرامی های عراق نگرانی ســوئد را نیز به همراه 
داشته است. وزیر خارجه سوئد دراین باره گفت: 
»از تشدید درگیری ها در بغداد نگران هستیم و 
خواستار حفاظت از شهروندان و احترام به قانون 
اساسی عراق هستیم.« دولت انگلیس نیز با صدور 
بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید بابت تحوالت 
عراق، از طرف های عراقی خواسته است که زبان 
گفت وگــو را در اولویت قرار دهنــد. وزارت امور 
خارجه روســیه هم اعالم کرد، مسکو از نزدیک 
تحوالت در عــراق را دنبال می کند و طرف های 
درگیر را به خویشتن داری و گفت وگو می خواند. 
وزارت خارجــه الجزایر هم اعــالم کرد با نگرانی 
شدید تحوالت اوضاع عراق را دنبال می کند و از 
همه طرف ها می خواهد که برای حفظ جان و مال، 

زبان گفت وگو را ترجیح دهند.
مقامات مصری نیز گفتند که اوضاع کنونی عراق 
را از نزدیک دنبال می کنند و عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهور مصر با تأکید بر حمایت کامل مصر 
از امنیت و ثبات عراق و امنیت کشــور برادرش، 
از همه طرف های عراقی خواســت برای غلبه بر 
بحران سیاسی از طریق گفت وگو و به گونه ای که 
ثبات، امنیت و رفاه را برای عراقی ها به دست آورد، 
به منافع عالی کشورشان اولویت بدهند. اتحادیه 
عرب هم با هشدار نسبت به کشیده شدن عراق 
به گرداب خشونت، هرج ومرج و خونریزی بیشتر، 
از عراقی ها خواست تا برای غلبه بر بحران سیاسی 

کنونی، زبان گفتگو را در اولویت قرار دهند.
پارلمــان عربی هم از همه احــزاب و نیروهای 
سیاسی عراقی خواست تا ضمن خویشتن داری، 
مانع تشــدید تنش شــوند. ایــن پارلمان در 
بیانیــه ای در وب ســایت خــود اعــالم کرد: 
گفت وگوی سازنده و حفظ مسیر مسالمت آمیز 
روند سیاسی مطابق با قانون اساسی عراق، راه 
درستی برای حفظ توانمندی های عراق و مردم 
آن است. پارلمان عربی بر اهمیت بازگرداندن 
آرامــش به عرصه عراق تأکید کــرد و از همه 
طرف ها خواست تا بر سر میز گفت وگو بنشینند 
و با توجه به شرایط بحرانی که عراق شاهد آن 
است، مسئولیت های ملی را بر عهده بگیرند تا 
راه حلی ارائه دهند که منافع مردم عراق را فراتر 
از هرگونه منافع محدود قرار دهد. این پارلمان 
در پایان تأکید کرد: »امنیت و ثبات عراق جزء 

الینفک امنیت و ثبات منطقه است.«

مقتدا صدر از هوادارانش خواست به خانه برگردند 

 شرکت های آمریکایی به دنبالعذرخواهی پس از 30کشته و 700زخمی
 تجارت مخفیانه با روسیه هستند

نشریه ینی شفق ترکیه به نقل از منابع ناشناس تجاری 
نوشت، شــرکت های آمریکایی که پس از آغاز عملیات 
ویژه روســیه در اوکراین، خاک روســیه را ترک کردند، 
روی فرصت تجارت مخفیانه با مســکو از طریق ترکیه 
حســاب می کنند.در مطلب این روزنامه ترکیه ای آمده 
است: »بسیاری از شرکت های آمریکایی که می خواهند 
تحریم های غرب علیه روسیه را دور بزنند، به شرکت های 
ترکیه ای پیشنهاد می کنند در ازای دریافت حق حسابی 
معین، با یکدیگر کار کنند. تاجرانی که با آن ها صحبت 
کردیم، متذکر شدند که در ماه های اخیر تعداد این گونه 
پیشنهادها از سوی شرکت های آمریکایی افزایش یافته 
است.«به نوشته این نشریه، اکثر شرکت های آمریکایی 
مستقر در آمریکا، شرکت های تابعه خود را که در مناطق 
آزاد دبی ایجادشده اند، بسیج کرده اند. روزنامه ینی شفق 
می نویسد: »شرکت های آمریکایی که پیشنهاد هایشان 
برای تجارت مشترک را به شــرکت های ترکیه ای ارائه 
می دهند، برای پوشش زیان های که از بابت بازار روسیه 
متحمل شده اند به این روش متوسل می شوند.«به دنبال 
شروع عملیات ویژه روسیه با هدف محافظت از دونباس 
در اوکراین، بســیاری از شــرکت های خارجی شروع به 
ترک گسترده بازار روسیه کردند. کارشناسان انستیتوی 
تحقیقات اجتماعی خاطرنشــان کردند کــه برخی از 
برندهای خارجی که با آغاز عملیــات ویژه در اوکراین، 
روســیه را ترک کرده بودند، شــروع به بازگشت به بازار 

روسیه کرده اند.

 ادعای وزارت دفاع انگلیس درباره
 به حاشیه رفتن وزیر دفاع روسیه

بر اســاس ادعای یک گزارش وابســته بــه وزارت دفاع 
انگلیس، رئیس جمهوری روســیه در حالی که حمله به 
اوکراین وارد هفتمین ماه خود می شود، سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روسیه را به حاشیه برده است.به گزارش شبکه 
فاکس نیوز گــزارش داد، فرماندهــان عملیاتی اکنون 
مستقیماً به کرملین در مورد پیشرفت عملیات در اوکراین 
توضیح می دهند و شــویگو عقب نشسته است. دولت 
انگلیس در یک سند به روزرسانی اطالعاتی خود ادعا کرد: 
»افســران و سربازان روسی برخوردار از تجربه دست اول 
جنگ احتماالً به طورمعمول شــویگو را به دلیل رهبری 
بی اثر و دور از دسترسش همچنان که پیشرفت روسیه 
متوقف شده، به ســخره می گیرند.«در ادامه این گزارش 
آمده است: »شویگو احتماالً مدت ها برای غلبه بر شهرت 
خود به عنوان فردی فاقد تجربه نظامی اساسی به دلیل 
گذراندن بیشتر دوران حرفه ای خود در بخش ساخت وساز 
و وزارت شرایط اضطراری تالش کرده است.«شویگو که 
اصالتاً اهل منطقه تووای روسیه واقع در جنوب سیبری 
است، در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به عنوان وزیر شرایط 
اضطــراری با بازدیدهای میدانی خود از مکان های وقوع 
بالیای طبیعی و بمب گذاری های تروریستی به شهرت 
ملی دســت یافت. پوتین در سال ۲۰۱۲ او را به رغم این 
واقعیت که سابقه نظامی یا تجربه رزمی نداشت، به عنوان 
وزیر دفاع انتخاب کرد.به گفته پنتاگون، لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریکا در ماه مه با شویگو صحبت کرد و خواستار 
آتش بس فوری در اوکراین شــد. پوتین هفته گذشــته 
دســتور افزایش شدید نیروهای شرکت کننده در جنگ 
اوکراین به میزان ۱۳۷۰۰۰نفر دیگر و رساندن مجموع 
نیروی این جنگ به ۱۱۵۰۰۰۰نفر را صادر کرد. نیروهای 
روسیه تقریباً تمام لوهانسک را به تصرف خود درآورده اند 
و در تالش هســتند تا کنترل دونتســک را که در کنار 
لوهانســک جزو دو منطقه ای است که شرق دونباس را 

تشکیل می دهند، به دست آورند.

 ارتش اسرائیل
 به حال آماده باش درآمد

مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیســتی جان، اعالم 
کــرد که ارتش این رژیم به دلیــل نگرانی ها از اقدامات 
حزب اهلل در مرزهای شمالی به حالت آماده باش درآمده 
است.مرکز پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد، ارتش 
اسرائیل به دلیل نگرانی ها از اقدامات حزب اهلل و پیش از 
امضای توافقنامه ای درباره مرزهای دریایی با لبنان و آغاز 
فعالیت های سکوی کاریش از ماه سپتامبر، در مرزهای 

شمالی به حالت آماده باش درآمده است.
یک ماه قبل کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نشستی 
برای بررسی موضوع مرزهای دریایی با لبنان داشت، در 
جلسه این پیام به وزرا داده شد که در صورت عدم امضای 
توافقنامه احتمال دارد شرایط به سمت تشدید تنش با 
حزب اهلل پیش برود. همچنین در آن جلسه تأکید شد، 
طرف مقابل پیش بینی هایی برای حل این مساله دارد.در 
همین راستا شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی عصر 
یکشنبه مدعی شد که به نظر می رسد این رژیم و لبنان 
در آستانه امضای توافقنامه ای با میانجیگری آمریکا در 

خصوص مرزهای دریایی هستند.

خبر
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 دو عامل مهم 
در بروز کمبودهای دارویی

یک عضو هیات مدیره انجمن داروســازان تهران 
با اشــاره بــه دو عامل مهم در بــروز کمبودهای 
دارویی، به ارائه پیشــنهاد هایی برای کاهش این 
کمبودها پرداخت. دکتــر آرش محبوبی گفت: با 
اجرای طرح دارویار ســعی شد جلوی قسمتی از 
مشکالت صنعت دارو گرفته شود اما برخی مسائل 
نگرانی داروخانه ها را نسبت به این طرح برانگیخته 
اســت؛ از جمله این که در طرح دارویار، قرار است 
پرداختی قیمت دارو از مســیر بیمه ها انجام شود 
که یکی از نگرانی های داروســازان و صنعت دارو 
این اســت که بیمه به عنــوان کانال پرداختی این 

طرح،  به موقع به تعهدات خود عمل نکند.
محبوبی ادامــه داد: تأخیر بیمه هــا در پرداخت 
مطالبــات داروخانه هــا باعث گرفتــاری مردم و 
داروخانه ها خواهد شــد، زیرا اگر بیمه ها عملکرد 
مناسبی نداشته باشند یا بودجه به موقع به دست 
آن ها نرســد پولی که قرار است به دست زنجیره 
تأمین دارو برسد با تأخیر پرداخت و چرخه تأمین 
دارو دچار مشــکل می شود؛ البته در یک ماه اخیر 
مشکل جدی در اجرای طرح وجود نداشته و طرح 
دارویار توانسته است پرداختی از جیب مردم را در 

حد قبل از اجرای طرح ثابت نگه دارد.
 افزایش قیمــت نهاده های تولید از عوامل 

بروز کمبودهای دارویی
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران درباره 
نگرانی دیگر صنعت دارو تصریح کرد:  در سال های 
گذشــته عدم افزایش قیمت داروها متناســب با 
میزان رشــد تــورم باعث ایجاد فشــار به صنعت 
داروســازی کشــور شــده بود اما در زمان حاضر 
با قیمت گــذاری جدید داروها، ایــن هزینه ها تا 
حدی جبران شــده است؛ درعین حال این نگرانی 
وجود دارد که بــا افزایش قیمت نهاده های تولید، 
شیشه ها و لوازم موردنیاز برای بسته بندی داروها، 
شاهد افزایش هزینه تولید باشیم؛ ازآنجاکه کنترل 
قیمت ایــن اجزا نیز در حیطــه اختیارات وزارت 
بهداشت نیست و وزارت صمت در آن دخیل است؛ 
درصورتی که افزایش قیمت ایــن مواد رخ بدهد؛ 
صنعت دارو با چالش مواجه خواهد شــد زیرا در 
صورت افزایش قیمت مواد جانبی و بســته بندی، 
برخی شــرکت ها مجبور خواهند شــد که یا این 
اجزا را حذف کنند یا بازبینی در فرموالســیون و 
بسته بندی دارو داشــته باشند که این تغییرات و 
بازبینی هــا نیازمند انجام مجدد مطالعات پایداری 
اســت و در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ممکن 
است انجام مطالعات پایداری شش ماه تا یک سال 
طول بکشد که منجر به بروز کمبود برخی داروها 

در کشور خواهد شد.
محبوبی ادامه داد: در ســال های گذشته نیز علت 
کمبــود برخی از داروهای ســاده همین امر بوده 
اســت که قیمت شیشــه آالت و مــواد الزم برای 
بسته بندی داروها، باال رفته است و از سوی دیگر 
ســازمان غذا و دارو قیمت داروها را تعیین کرده 
اســت و به دلیل آن که فروش دارو با قیمت های 
باالتر از قیمت مصوب سازمان امکان پذیر نیست،  
تولید این داروها نیز برای تولیدکنندگان به صرفه 
نبوده و درنتیجه تولید دارو به مشکل خورده است.
راه حل  داروها  بیمه ای  پوشــش  افزایش   

مشکل افزایش قیمت مواد جانبی
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران راهکار 
این مسئله را افزایش پوشش بیمه ای داروها عنوان 
و بیان کرد:  البته باید توجه داشت که در سال های 
اخیر صنعت بیمه ای ما رشــد آن چنانی نداشــته 

است.
او چالــش دیگــر صنعــت داروســازی را نحوه 
قیمت گــذاری داروها عنوان کرد: در کشــورهای 
دیگــر قیمت گــذاری دارو آزاد اســت و بیمه ها 
ســقف مشخصی از قیمت را برای پوشش بیمه ای 
یک دارو تعیین می کننــد؛ در این صورت برخی 
شــرکت ها برای آنکه داروهایشــان تحت پوشش 
بیمه قرار بگیــرد قیمت خــود را به اندازه قیمت 
تعیین شده توســط بیمه کاهش می دهند که این 
امر باعث می شود مردم به برخی داروها با پوشش 
بیمــه ای دسترســی پیدا کنند و برخــی دیگر از 
بیمــاران که تمکن مالی باالتری دارند؛ به انتخاب 
خودشان داروهایی را که گران تر هستند و کیفیت 

باالتری دارند به صورت آزاد تهیه کنند.
محبوبــی با ارائــه مثالی تصریح کــرد: در زمان 
حاضر داروهایی که در شرکت های مختلف تولید 
می شوند؛ صرف نظر از کیفیتشان، قیمت مشابهی 
دارند، مثاًل کپســول آموکسی ســیلین تولیدشده 
در شــرکت های مختلف، یک قیمــت ثابت دارد 
و بیمه هــا نیز همان قیمت را پوشــش می دهند 
درحالی که ممکن است بسته بندی و کیفیت مواد 
اولیه داروی آموکسی ســیلین ساخته شده در یک 
شــرکت بهتر از شرکت دیگر باشــد، این مسئله 
باعث می شود برخی شرکت ها به سوی مصرف مواد 
با حداقل کیفیت ســوق داده شوند زیرا صرف نظر 
از کیفیت مواد اولیه استفاده شده برای تولید دارو، 

قیمت یکسان خواهد بود.
بــه گفته او درصورتی که قیمت گــذاری دارو آزاد 
شــود؛ شــرکت های تولیدکننده ای که به دنبال 
کســب ســود از راه حجم فروش دارو هستند؛ به 
سراغ محصوالت تحت پوشش بیمه می روند و آن 
شرکت هایی که به دنبال کسب سود از راه ارتقای 
کیفیت هستند؛ سیاست های کیفی خود را در پیش 
می گیرند؛ البته بحــث تحریم ها و محدودیت های 
ارزی باعث شده است سیاست گذاران حوزه غذا و 
دارو تمایل چندانی به این رویکرد نداشته باشند.

خبر

علت تصادف مرگبار کمربندی شوشتر
مدیــر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارســتانی و 
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز گفت: تعداد کشته شدگان تصادف مینی بوس و 
کامیون جاده شوشتر- گاومیش آباد در روز سه شنبه 
به ۱۶نفر رســید.عارف شــرهانی بیان کرد: در این 
حادثه که ســاعت ۵:۵۷ دقیقه گزارش شد مأموران 
امدادی اورژانس با حاضر شدن در صحنه مصدومان 
را به مراکز درمانی انتقال دادند.وی افزود: از مجموع 
فوتی ها ۱۰نفر زن و شش نفر مرد هستند که هویت 

یک نفر از آن ها معلوم نیست.
رئیس پلیس راه خوزســتان نیز از مشــخص شدن 
علت تصــادف دل خراش صبح روز سه شــنبه )روز 
گذشته( کمربندی شوشتر خبر داد و گفت: حوالی 
ساعت شش صبح در کمربندی شوشتر یک دستگاه 
مینی بوس که از ســمت شهرک شــرافت در حال 
حرکت بود به دلیل خستگی و خواب آلودگی از مسیر 

منحرف می شود.
سرهنگ رضا دولتشــاهی افزود: این مینی بوس در 
حیــن واژگونی به الین مخالف مــی رود. زمانی که 
واژگون شــده با تریلر برخورد کرده و تریلر از سقف 
مینی بوس عبور می کند. رئیس پلیس راه خوزستان 
گفــت: متأســفانه در این تصادف ۱۶نفر کشــته و 
شش نفر مصدوم می شــوند. وی گفت: خستگی و 
خواب آلودگــی راننده مینی بــوس عامل اصلی این 

تصادف دل خراش بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛
پرداخت دیه و زندان؛ حکم متهمان 

متروپل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم اصلی عبدالباقی؛ 
در این پرونده ۷۵درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم 

از اموال این فرد تأدیه می شود.
مســعود ستایشی با اشاره به فوت ۳۴مرد و ۷زن در 
حادثــه متروپل آبادان، گفــت: رأی پرونده صادر و 
متهمان به نســبت میزان تقصیر به پرداخت دیه و 

موارد دیگر محکوم شدند.
وی در نشست خبری روز گذشته گفت: از روز وقوع 
این حادثه تاکنون سه ماه و هشت روز گذشته است و 
با توجه به تأکید های ریاست قوه قضاییه رأی پرونده 

با دقت و سرعت صادرشده است.
وی با اشــاره به اتهام ۲۱نفر در این پرونده ادامه داد: 
در پرونده موردبحث، شــهردار اسبق، سابق و فعلی 
آبادان، نماینده ســازمان نظام مهندسی و افراد دیگر 

بودند.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات رأی صادره 
اظهار داشــت: عالوه بر پرداخت دیه، ســقف مقرر 
مجازات در قانون یعنی ســه ســال حبس تعزیری 
درجه پنج با احتساب دوران بازداشت محکوم شدند 
همچنین محکومیت قطعی متهمان در رســانه ها 

منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: دو ســال انفصال از خدمات دولتی 
و عمومی، دو سال منع اشتغال در حرفه مهندسی، 
لغــو پروانه اشــتغال و محرومیــت از عضویت در 
نظام مهندســی از دیگر مواردی اســت که در حکم 

صادره اعالم شده است.
ستایشی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی 
در این پرونده ۷۵درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم 
از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تأدیه می شود.

لغو اعزام کاروان ها به عراق
در پــی تنش ها در عراق، ســازمان حج و زیارت در 
اطالعیه ای خبر داد زائران ایرانی در عراق در صحت و 
سالمت هستند و اعزام کاروان ها فعاًل لغو شده است.

خوشــخو، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی نیز 
گفت: هم اکنون تمامی پروازهای ایران به ســمت 
عراق تا اطالع ثانوی لغو شده و هیچ پروازی از سمت 
ایــران به عراق انجام نمی شــود. وی گفت: در حال 
تالش و هماهنگی بــرای انجام یک پرواز فوق العاده 
به منظور بازگرداندن ایرانیان از عراق و بغداد هستیم 
که هم اکنون در فرودگاه حضور دارند. امیدواریم این 
پرواز هر چه ســریع تر انجام شــود. در پی تحوالت 
عراق، ســفارت ایران در بیانیه ای تأکید کرد زائران 
ایرانی از تردد در شــهرهای بغداد، کاظمین و سامرا 

خودداری کنند.
در این بیانیه آمده است: »سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد از همه زائران و هم وطنان عزیز ایرانی 
که در شــهرهای عتبات عالیــات، کربالی معلی و 
نجف اشــرف و کاظمین حضور دارند؛ تقاضا می شو 
با توجه به وضع مقررات منع رفت وآمد از سوی دولت 
محترم عراق تا اطالع ثانوی از هر گونه سفر و تردد به 

شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند.«

 اعطای فرزندخواندگی دختران 
باالی ۷سال به دختران مجرد

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه اولویت نخست سازمان بهزیستی 
برای واگذاری کودکان به عنــوان »فرزندخوانده« با 
خانواده هــای بدون فرزند اســت، گفت: زنان مجرد 
در اولویت دوم پذیرش فرزندخواندگی هســتند که 
می توانند نگهداری فرزنداِن دختر فاقد سرپرســت 

مؤثر تحت پوشش بهزیستی را بر عهده بگیرند.
سعید بابایی بیان کرد: البته با توجه به اینکه اولویت 
نخست بهزیســتی با خانواده های بدون فرزند است، 
معموالً کودکان دختر با ســن باالی ۷ســال، تحت 
سرپرستی بانوان مجرد قرار می گیرند. مسیر پذیرش 
کودکان نیازمند پیگیری درمان در همه سنین نیز 
برای این بانوان گشوده اســت و در طول سال های 
اخیــر چندین مــورد از پذیرش این کــودکان در 

استان های مختلف ثبت شده است.
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همدلی| کنکور ۱۴۰۱ یکی از پرحاشــیه ترین 
آزمون هــای تاریــخ را رقــم زد؛ جایی که گفته 
می شود ســؤاالت کنکور پزشکی تا یک میلیارد 
تومان خریدوفروش شــده و همچنین عده ای با 
صرف هزینه ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، پاسخ های 
کنکور را سر جلسه دریافت کرده اند. ماحصل این 
تخلفات برای آن هایی که حتی خواب قبولی در 
دانشگاه را هم نمی دیدند رتبه های شگفت انگیزی 
رقم زد و داغ تخلف را بر پیشــانی دستگاه های 
متولی نهاد. بر این اساس معاون امور آزمون های 
سنجش روز دوشــنبه از برگزاری دوباره آزمون 
برای رتبه های شــبهه دار کنکور خبر داد.گفته 
می شود که در آزمون امسال برخی که معدل های 
پایینی داشتند رتبه های قابل قبولی کسب کردند. 
هرچند برخی این مسئله را به افزایش مهارت های 
تســت زنی در کنکور مرتبط دانســته اند اما این 
مســئله بیش از اینکه این سناریو را تایید کنند، 
شبهات فروش سؤاالت کنکور و همین طور تقلب 
در کنکور را افزایــش داده و تایید می کند. یکی 
از کارشناسان آموزشی در یک برنامه تلویزیونی 
با اشاره به یکی از رتبه های کنکور امسال که زیر 
ســه هزار بود و معدل زیر ۱۲ داشت گفت: این 
مسئله منجر به مشــکالتی در زمینه آموزش از 

سوی اساتید می شود.
 مقایسه سوابق تحصیلی با پاسخنامه

دراین باره مروتی، معاون امور آزمون های سازمان 
سنجش آموزش کشور گفت: عده ای هستند که 
وســیله و ابزار تقلبی از آن ها گرفته نشده است؛ 
اما رتبه های شــبهه داری آورده اند. ما با توجه به 
مقایسه سوابق تحصیلی یا رتبه های کنکور های 
گذشــته  آن ها و همچنین میزان مطابقت پاسخ 
آن ها با پاســخنامه کلیــد، تقلب ایــن افراد را 
شناســایی کرده ایم.او ادامه داد: با بررسی  مراجع 
ذی صالح بعضی افراد جدید نیز شناسایی شده اند 
که در گروه های سازماندهی شــده برای تقلب در 
کنکور سراسری حضورداشته اند. افرادی که رتبه 
شــبهه دار دارند؛ برای رفع شبهه از این افراد در 
یک، دو یــا حتی چنــد درس، امتحانی دوباره 
گرفته می شود که اگر قبول شوند ادامه راه خود 
را می روند. اگر نمره قبولی نیاورند رتبه و کنکور 

آن ها لغو می شود.
 صدای مجلس درآمد

محمدرضا احمدی ســنگری، عضو کمیسیون 

آموزش مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
چگونگی برگزاری کنکــور ۱۴۰۱ در مجلس با 
حضور وزیر علوم تحقیقــات و فناوری و رئیس 
سازمان ســنجش آموزش کشــور بررسی شده 
است، گفت: سؤاالت کنکور علوم پزشکی تا یک 
میلیارد تومان خریدوفروش می شد.نماینده مردم 
رشت و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه چگونگی برگزاری کنکور 
۱۴۰۱ در مجلس با حضور وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
بررسی شده است، گفت: تا کنون تا این حد ابزار 
تقلب از داوطلبان کنکور گرفته نشده بود و تدبیر 
ویژه ای برای برگزاری کنکور امسال درنظر گرفته 

شده بود.
او با اشــاره به ابزاری همچون عینک، خودکار و 
تجهیزات بســیار ویژه ای که فرستنده و گیرنده 
سؤاالت و پاسخنامه های آزمون سراسری بودند، 
گفت: تجهیزات ویــژه ای که از داوطلبان کنکور 
کشف شــده اســت، ابزاری اســت که از ۱۵ تا 
۲۵میلیون تومان قیمت دارند، این تجهیزات در 
کسری از ثانیه می توانستند اطالعات را به خارج از 

محل برگزاری آزمون ارسال و پاسخ ها را دریافت 
کنند.همچنین علیرضا منادی، رئیس کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز از بررسی 
تفحص از سازمان سنجش در این کمیسیون خبر 

داده است.
 تهدید متخلفان به محرومیت از تحصیل

غالمعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری 
از وقوع جرم دادســتانی کل کشــور نیز از تذکر 
کتبی به وزارت علوم و ســازمان سنجش برای 
برخی ســوءتدبیرها و کوتاهی هــا در برگزاری 
شفاف و شایسته کنکور و نیندیشیدن تمهیدات 
پیشگیرانه الزم خبر داد و گفت: در زمینه کیفیت 
برگزاری کنکور سراســری امســال، گزارش ها و 
شــکایاتی به دادستانی واصل شــده و در برخی 
دادسراهای پرونده هایی برای رسیدگی به مواردی 
از تخلف و تقلب، بازشده و در حال رسیدگی است.

او افــزود: در همین ارتباط به طــور مکتوب به 
وزارت علوم و ســازمان سنجش برای برخی سو 
ءتدبیرها و کوتاهی ها در برگزاری شفاف و شایسته 
کنکور و نیندیشیدن تمهیدات پیشگیرانه الزم 
در این زمینه تذکــر جدی دادیم.اگرچه همانند 

سنوات گذشته، تخلفات و جرائمی در قالب انواع 
مختلف تقلب با استفاده از تلفن همراه یا ابزارهای 
پیشــرفته ارتباطی رخ داده که متخلفان عمدتاً 
شناسایی شده اند و دستگاه قضایی با تشکیل پرونده 
در دادسراها، رسیدگی و برخورد قاطع قانونی را به 
عمل خواهد آورد. همچنین سازوکارهای الزم از 
سوی وزارت علوم و ســازمان سنجش به عنوان 
متولی اصلی موضوع برای شناســایی متخلفین 
پیش بینی شده که درصورتی که فردی با تقلب و 
به ظاهر توانسته باشد در آزمون سراسری پذیرفته 
شود با بررسی های فنی آماری و تخصصی، کشف 
مغایرت های مشهود و فاحش در سوابق تحصیلی 
و آزمونی، آزمون مجدد برخی دروس تخصصی 
و ســایر روش ها و شیوه های تخصصی، متقلبان 
شناســایی و ضمن برخــورد قانونی از تحصیل 
محروم می شــوند.فروش سؤاالت کنکور و حتی 
فروش مدارک دانشگاهی موضوع جدیدی نیست 
و هم اکنــون نیز در برخــی کانال های تلگرامی 
به راحتی مدارک با قیمت های مختلف به فروش 
می رود، اما آنچه در این میان ضروری است اهتمام 
به برخورد و پیشگیری از تکرار این مشکالت است.

حاشیه های آزمون سراسری وارد فاز تازه شد 

خط ونشان برای رتبه های شبهه دار کنکور

همدلی| ستاره لطفی- چندی پیش ستاد عتبات عالیات مجوز 
یکی از موکب های باسابقه در اربعین را به بهانه عدم استعالم مثبت 
دستگاه امنیتی لغو کرد. موکب »رایت المهدی«، موکبی است که 
تیغ فیلترینگ و صیانت بر تن آن نشست و بدون هیچ مستنداتی 
توفیق خدمت به زائران را از او گرفتند.موکب رایت المهدی بیش از 
۱۵ســال است که هم در قالب گروه جهادی و هم در قالب موکب 
سابقه خدمت به مردم و زائران امام حسین )ع( را دارد. این موکب 
از دل گروه جهادی آیت المهدی متولد شد، گروهی که از سال 88 
در مناطق محروم مانند خوزستان، تایباد، کوهدشت، کهگیلویه و 
... حضوری فعال داشته است و همچنین در بالهای طبیعی مانند 
ســیل، زلزله و حتی کرونا در کنار آســیب دیدگان حوادث بوده و 
خدمات ارائه دادند.خدمات رسانی به زائرین را از سال 9۶ و به صورت 
مشــترک با عراقی ها آغاز کردند. فعالیت آن ها طیف وســیعی از 
خدمات را اعم از اطعام، اسکان، درمان، اینترنت و... را شامل می شد. 
خدمات فرهنگی این موکب در نوع خود خدماتی خاص و گسترده 
بود. ازجمله خدمات فرهنگی آنان می توان به ارتباط گیری با زائرین 
دیگر کشورها و تولید اقدامات فرهنگی اعم از عکس نوشت و اینفو، 
کتــاب تولیدات گرافیکی در انواع مختلف و بــه ده تا پانزده زبان 
زنده دنیا و... اشــاره کرد.این موکب با تمام اقداماتی که در راستای 
خدمات رسانی به زائرین امام حسین و همچنین مردم مناطق محروم 
و آسیب دیده از بالهای طبیعی انجام داده است، لغو مجوز شده است 
و تلخ تر آن که دست های پشت پرده این ماجرا نیز مشخص نیست.

 تاوان دفاع از خبرنگار، لغو مجوز موکب اربعین
بسیاری سنگ اندازی بر سر راه فعالیت های موکب رایت المهدی را 
به عدالت خواهی و مطالبه گری مدیر آن نسبت می دهند و می گویند 
»علیرضا مهدوی« تاوان دفاع از خبرنگاری را که به جرم ســؤال از 
امام جمعه کرج به شش ماه زندان محکوم شده است، می دهد.البته 
علیرضــا مهدوی خود این موضوع را نه تایید و نه رد کرد و در این 
زمینه به »همدلی« گفت: »من نمی توانم به ضرس قاطع بگویم که 
این موضوع به مطالبه گری از امام جمعه ربط دارد یا نه ولی آخرین 
مورد مطالبه گری ما در خصوص مهیار تقی خانی، بود، خبرنگاری 
که به جرم یک سؤال از امام جمعه به شش ماه زندان محکوم شد. ما 
از امام جمعه کرج فقط این سؤال را به کرات پرسیدیم که آیا جواب 
یک سؤال خبرنگار از امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهر شش ماه 
زندان هست یا نیست؟ این سؤال ما بوده است، اگر این سؤال واقعاً 
ســؤال بدی بوده ایشان بیایند جواب بدهند ولی این که من بگویم 

ایشان در ماجرا دست داشته یا نداشته هیچ قضاوتی نمی کنم.«
 اقدامات فراقانونی به موکب های عزاداری امام حسین رسید

داســتان لغو مجوز موکب رایت المهدی همــان اقدامات و کارهای 
فراقانونی که به رویه برخی از صاحبان قدرت تبدیل شده را در ذهن 
تداعی می کند. باوجوداینکه عتبات عالیات استان البرز مدعی شده 
است که استعالم از نهادهای امنیتی باعث لغو مجوز این موکب شده 
اســت اما نهادهای امنیتی و اطالعاتی و حتی ستاد عتبات عالیات 
کشور در مورد این موضوع اظهار بی اطالعی کرده اند.مهدوی در رابطه 
با چگونگی اطالع یافتــن از خبر لغو مجوز موکب رایت المهدی به 
خبرنگار همدلی گفت: »حدود یک ماه پیش دوســتان ما به ستاد 
عتبات عالیات استان البرز مراجعه کردند تا کارها را برای انتقال بار 
برای اربعین به عراق انجام بدهند، با بازرسی مواجه شدند و مسئول 
بازرســی عتبات استان ادعا می کند که از نهادهای امنیتی استعالم 

شما منفی آمده است و به همین دلیل مجوز موکب را باطل کردیم. 
ما ضمن اعتراض پیگیری خود را شــروع کردیم و از آنان درخواست 
مستندات کردیم، اما پیگیری های ما از ستاد به جایی نرسید و به غیراز 
ادعاهای بی پایه و اساس هیچ مستنداتی به ما ندادند. ما مصر شدیم 
که این نهاد امنیتی کدام نهاد اســت که مــا را به یکی از نهادهای 
امنیتی ارجاع دادند، در مراجعه ما آنان تکذیب کردند و قاطعانه گفتند 
که هیچ گونه استعالمی از ما نشده و ما هیچ روند استعالمی در این 
زمینه نداشتیم.«وی ادامه داد: »سپس ما را به یک نهاد دیگر امنیتی و 
اطالعاتی ارجاع دادند، نزد آن ها رفتیم، آن ها هم تایید نکردند و گفتند 
ما حتی یک کالم هم در مورد شــما چیزی ننوشتیم و در خصوص 
موکب عزاداری سیدالشهدا نگاه سیستمی، سیاسی و جناحی نداریم. 

در واقع هر دو نهاد امنیتی این موضوع را تکذیب کردند.«
 چرا نهادهای امنیتی با جعل عنوانشان برخورد نمی کنند

مهدوی با ابراز ناراحتی از دستگاه های امنیتی گفت: »من واقعاً یک 
ناراحتی از دســتگاه امنیتی دارم و آن اینکه تا کی ما باید شــاهد 
این گونه اقدامات به اسم نهادهای امنیتی باشیم؟ واقعاً اگر نهادهای 
امنیتی اقدامی را انجام نداده اند چرا اجازه می دهند که دیگران از این 
جعل عنوان اســتفاده کنند و با استفاده از عنوان این دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی، اقدامات ســلیقه ای و جناحی خود را عملیاتی 
بکنند.«مهدوی ادامه داد: »در چند روز گذشته با ستاد عتبات کشور 
نیز ارتباط گرفتیم، آن ها هم مدعی شدند که این چنین استعالمی 
ندارند و استعالم رویه قانونی ما نیست و اگر این اتفاق افتاده مورد 
تایید ما نیست و قول پیگیری دادند. بعد از چند روز اعالم کردند که 
مشکل حل شده است، اما وقتی به ستاد استان مراجعه کردیم گفتند 
باید از دوســتانی که در فضای سیاسی مطلب نوشتند اعالم برائت 
کنید و بگویید با آن ها نیستید و از ما خواستند که اتهاماتی که به 
ما نسبت داده اند و هیچ مستنداتی نیز برای آن ارائه نشده را تکذیب 
کنیم. البته ما زیر بار نرفتیم و گفتیم که اوالً دوست های ما خودشان 
فعال اجتماعی و سیاسی هستند و به فراخور حال مطلبی را نوشتند 
و برداشــت خود را نوشتند و ما گله و شــکایتی از آن ها نداریم؛ از 
آن طرف هم مستندات و ادله باید از طرف مدعی باشد، شما مدعی 
شدید که این موکب صالحیت ندارد باید مستندات خودتان را ارائه 
بدهید. تا امروز بعد از گذشت سه چهار هفته هیچ مستندی حتی 

یک برگه کوچک استناد هم به ما داده نشده است.«
 اعمال نظر بی ضابطه توسط هر نهادی محکوم است

مهدوی با اشاره به هزینه هایی که این لغو مجوز برای موکب رایت 
المهدی داشته اســت، دو خواسته را مطرح کرد و گفت: »ما دو تا 
خواســته داریم؛ خواسته اول که خواسته کوچک دوستان ما است 
این است که باالخره یک هتک حیثیتی به دوستان ما و خادمین 
امام حســین در موکب رایت المهدی شــده اســت که ما از این 
موضوع ناراحت و دلخور هســتیم و معتقدیم این هتک حرمت در 
شهر منتشرشده اســت و این دوستان را متهم می کنند که حتماً 
کاری کردید که توفیق خدمت به دستگاه سیدالشهدا را ندارید. ما 
معتقدیم این موضوع باید مرتفع شود و در این خصوص به دادگاه 
صالح شکایت می کنیم و تا مشخص شدن مقصر اصلی این ماجرا و 
چه کسی این احتمال را زده است انشاهلل پیش می رویم.«او ادامه داد: 
»و اما درخواست بزرگ و اصلی ما این است که معتقدیم اعمال نظر 
آن هم بی ضابطه و تحمیل نظر سیاسی توسط هر نهاد حاکمیتی، 
امنیتی یا خود مجموع عتبات محکوم اســت. ما معتقدیم که در 
دســتگاه سیدالشهدا همه جریانات حتی غیردینی آزادند که برای 
دستگاه سیدالشهدا کار کنند. دستگاه سیدالشهدا برای همه جا دارد 
و معتقدیم اگر جلوی این اعمال سلیقه ها گرفته نشود و رسانه ها و 
فعاالن اجتماعی که دغدغه سیدالشــهدا را دارند ورود نکنند فردا 
این اعمال سلیقه ها به هیات ها، نوع سینه زنی ها نوع شعرخوانی ها 
و... وارد می شود و دستگاه مردمی سیدالشهدا که هزار و اندی سال 
است مردمی و خالصانه کار می کند و نتیجه اش شده حماسه بزرگ 

اربعین، با این کج سلیقگی  سیاسی مخدوش می شود.«
 »حر« بدون استعالم نهاد امنیتی پذیرفته شد

وی افزود: »تا مشخص شدن این موضوع پیش می رویم و معتقدیم 
سیدالشهدا خود بزرگ ترین کشــتی نجات است که خود جناب 
»حر« را بدون استعالم هیچ نهاد امنیتی با آغوش باز پذیرفتند، اگر 
دست این جریانات پشت پرده باشد اگر جناب حر بخواهد برگردد 
احتمال می دهم که وی را تایید صالحیت نکنند که هیچ به زندان  
هم محکومش بکنند.«مهدوی در آخر درخواســت کرد اگر ستاد 
عتبات عالیات و نهادهای امنیتی یا هر فرد با نهادی که پشت این 
قضیه است و در ماجرا دخیل است ادعایی دارد و اتهامی به ما می زند 
از طرف ما این اجازه را دارند که در رسانه ها اتهام ما را اعالم کنند، 
اگر ما جرمی، خطایی مرتکب شده ایم اعالم کنند، ما نیز این انتظار 
را داریم اگر نتوانستند اتهامات وارده را اثبات کنند این قدر شجاعت 

داشته باشند که در رسانه و فضای عمومی عذرخواهی کنند.

گزارش »همدلی« از باطل شدن مجوز یک ایستگاه  خدمت رسانی به زائران امام حسین )ع(
رد صالحیت به موکب های اربعین هم رسید
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»علیرضا حمیدین« از اجرای نمایش »دریایی مرغ« گفت
بازیگران تئاتر به سینما بیش تر 

عالقه دارند

»علیرضا حمیدین«،کارگردان نمایش »دریایی مرغ« 
درباه ایده اولیه نگارش این نمایش نامه توضیح داد: من 
این کار را سر کالس های کارگردانی اتود زدم و به عنوان 

یک پروژه پایان ترم به استادم تحویل دادم.
بــه گزارش روابط عمومی گــروه، علیرضا حمیدین در 
خصوص شکل گیری متن نمایش »دریایی مرغ« برای 
اجــرا گفت: من باید پرده آخر »مــرغ دریایی«، یعنی 
از جایی که مینا به دیدن ترپلف می آید تا خودکشــی 
ترپلف را اجرا می کردم. آن زمان یعنی حدود هشت سال 
پیش روند تئاتر این گونه بود که خالقیت حرف ویژه تری 
می زند تا چیزهایی که امروز باب شده. آن روزها این قدر 
درگیر تئاتر خصوصی و فروش و جریانات این شــکلی 
نبودیم. ایده این نمایش از آن جا آمد که با فرمی متفاوت 
نســبت به آن چیزی که در نمایش نامه است، یعنی با 
ایده اجرایی در کارگردانی به صورتی متفاوت سعی کردم 

صحنه را اجرا بکنم و در طی سال ها بسط پیدا کرد!
او در پاسخ به پرسشی درباره »پیچیدگی موجود در این 
نمایش و اجرای آن« تصریح کرد: به نظرم آن قدرها هم 
پیچیده نیســت. اگر داستان را تعریف بکنم، باز هم به 
همان ســادگی که نوشته می شود، تعریف خواهد شد. 
حتی اگر خالصه ترین داســتان های جهان را بخواهیم 
تعریف کنیم، همین طور است. از ابتدا می خواستم نگاه 
متفاوتی به اثر داشته باشم تا آن چه را مرسوم است و در 
نمایش نامه وجود دارد نشان بدهم.حمیدین در مورد فرم 
اجرای نمایش یادآوری کرد: فرم در طول این ســال ها 
یکی از دغدغه های اصلی من اســت و دوســت دارم از 
یک زاویه دیگری به هر نمایشــنامه و فیلم نامه ای نگاه 
بکنم. او با بیان این که »دغدغه هایی که در نمایش نامه 
وجود دارد، دغدغه های ویژه ای هســتند و دغدغه ها و 
ناراحتی های این روزهای بچه هایی اســت که سینما و 
تئاتر کار می کنند«،گفت: ترجیحم اینست فرم در درجه 
باالتری دیده بشود. دغدغه ها کار خودشان را می کنند، 
البته اگر مخاطب همراه شود. اگر من موفق نشده باشم 
مخاطب را با خودم همراه بکنم، شاید دغدغه ها خیلی 
دیده نشوند اما به نظرم مخاطب جذب یا حداقل درگیر 

فرم خواهد شد؛ اگر خودش برای خودش مانع نگذارد.
این کارگردان همچنین با توجه به تجربیات فیلم سازی 
خود و اســتفاده از دیالوگ ها و سکانس های فیلم های 
شاخص سینمای ایران و جهان در نمایش ابراز داشت: 
عالقه قلبی من به سینماســت واضح اســت و تجربه 
فیلم سازی در سطح فیلم کوتاه داشته ام اما به نظرم باید 
کمی هوشمندانه تر به آن فیلم ها نگاه بشود، یعنی زمانی 
که دو ترپلف در حال جدال با هم هستند، من فیلم هایی 
را نشــان می دهم که آن فیلم ها یا در مورد ناخودآگاه 
اســت یا در جریان جدال فرد با خودش است، یا زمانی 
که عشق را نمایش می دهم، به نظرم فیلم ها به اثر کمک 

می کند.
حمیدین افزود: من می گویم چــه در مورد فیلم های 
ایرانــی، چه فیلم هــای خارجی، مــا فیلم های خوبی 
داشــتیم که دیگر نداریم. بخصوص در مورد فیلم های 
»گاو« و »هامون« در سینمای ایران این خیلی مسئله 
بارزی است. متاسفانه بچه هایی که تئاتر کار می کنند، 
مخصوصــاً بازیگران بیش تر عالقه به ســینما دارند تا 
تئاتر. بنابراین این فیلم ها جایگاهی است که بازیگران 
خودشان را آن جا می بینند. کارگردان »دریایی مرغ« در 
مورد اســتفاده از عنصر تکرار در این تئاتر اظهار کرد: 
این تکرارها برای نشان دادن کامل فرم برگشت به عقب 
اســت و اگر این اتفاقات نمی افتاد، برداشت فرمیک ما 
که به عقب برمی گردیــم اتفاق نمی افتاد.حمیدین در 
مورد رضایت از نتیجه اجــرا نیز عنوان کرد: نمی توان 
گفت صددرصد راضی ام. فکر نمی کنم هیچ کارگردانی 
از کاری که می کند کامالً راضی باشد. اگر بخواهم بگویم 
حالم خوب اســت باید بگویم نه، حالم خوب نیست. با 
تمام اتفاقاتی که برای تئاترکارکردن می افتد، با فشارهای 
اقتصادی و جریانات بیماری کرونا، درگیری های داخل 
گروه، جریانات ارزشیابی و تئاتر حرفه ای و این که چه قدر 
باید بفروشیم و چه طور تماشاگر جذب بکنیم، همه باعث 
می شــود حال یک کارگردان، یک تئاتر و یک شهر و 
مردمش خوب نباشــد.او تاکید کرد: به نظرم از جایی 
به بعد کارگردان سرخورده می شود و خوشحال نیست 
و این خیلی مستقیم به کاری که می کند ربط ندارد اما 
اگر بخواهم بگویم از کاری که می کنم راضی هستم، یا 
نه، می گویم بله، کارم را به هر حال با همه سختی هایی 
که وجود دارد به عنوان آدمی که هم تهیه کننده است، 
هم نویسنده و کارگردان، روی صحنه برده ام و حداقل 
آن چه می خواستم شــکل گرفته است، ولی در کل به 
عنوان عضو کوچکی از تئاتر که حالش خوب نیســت، 
حال من هم خوب نیست.حمیدین در پایان خاطرنشان 
ساخت: در کل تئاتر حالش خوب نیست و بیمار است و 
بیماری اش خوب نیست اما تئاتر قبل از ما وجود داشته، 
در دوره ما وجود داشــته و بعد از ما هم وجود خواهد 
داشــت و ادامه پیدا می کند. امیدوارم دوستان تئاتر ما 
را ببینند حتی اگر دوســتش نداشتند به تماشای آن 
بنشــینند و با کارهایی که کمی متفاوتند، برخوردی 
متفاوت هم داشــته باشــند.نمایش »دریایی مرغ« به 
نویســندگی و کارگردانی علیرضا حمیدین هر شــب 
ســاعت 20 در سالن استاد انتظامی خانه ی هنرمندان 

ایران روی صحنه می رود.

خبر
با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان انجام شد:
بهره برداری از ساختمان عملیاتی و 
پست امداد گاز شهرستان میامی 

شاهرود-عباسعلی حســین پور:پروژه احداث ساختمان 
عملیاتی و پســت امداد گاز شهرستان میامی با حضور 
ســیدمحمدرضا هاشمی استاندار ســمنان و جمعی از 
مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری 
رســید.معاون بهره برداری شرکت گاز استان سمنان با 
اعالم این خبر گفت: عملیات اجرایی این پروژه از بهمن 
1399 آغاز شد و هم اکنون پس از 18ماه، در هفته دولت 
ســال 1401 به بهره برداری رسید.اسماعیل سعیدی با 
بیان اینکه برای اجرای این پروژه بالغ بر 60 میلیارد ریال 
هزینه شده است، گفت: این پروژه شامل 550 مترمربع 

زیربنا و در سه طبقه احداث شده است.

توصیه های رهبر انقالب به دولت؛
 وضعیت مسکن 

موجب رنج مردم  است
رهبر انقالب در برشمردن اولویت های اقتصادی، 
مسئله مسکن را موردتوجه قرار دادند و گفتند: در 
قضیه مســکن عقب ماندگی زیادی وجود دارد که 
موجب افزایش سرسام آور قیمت و اجاره بها و رنج و 
زحمت مردم شده است.»ساخت پتروپاالیشگاه ها«، 
»تکمیل زنجیــره ارزش افــزوده در صنایع معدنی 
و جلوگیری از خام فروشــی«، »تکمیل مسیرهای 
حیاتی شمال- جنوب و شرق به غرب برای افزایش 
ظرفیت حمل ونقل بین المللی و همچنین مسیرهای 
ارتباطی و حمل ونقل داخلی« و »توسعه استفاده از 
ظرفیت بی بدیــل دریا« اولویت های دیگری بود که 
رهبــر انقالب بر آن ها تأکید و خاطرنشــان کردند: 
نگذارید ظرفیت های طبیعی و انسانی عظیم موجود 
در کشــور هرز برود.حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
پایان سخنانشان با تأکید بر پرهیز از نیمه کاره رها 
کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت 
و افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و 
بجا مانده، گفتند: اگر به این توصیه ها عمل شــود، 
ثابت خواهد شد که دولت ســیزدهم دولتی کاماًل 
کارآمد، فعــال و برطرف کننده مشــکالت زندگی 
مردم اســت که نتیجه آن رضای پروردگار و مردم 
خواهد بود.ایشــان همچنین با قدردانی از گزارش 
رئیس جمهــور و چنــد تن دیگــر از اعضای دولت 
گفتند: باید با فعالیت بیشتر بخش رسانه ای دولت و 
اطالع رسانی هنرمندانه و باورپذیر، این دستاوردها را 

برای مردم بیان کرد.

خبر

ادامه از صفحه اول

همدلی| نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: 
منطقه ویژه اقتصــادی پیام قابلیت های فراوانی 
دارد و باید بیش از پیش در راســتای توســعه و 
ارتقا این مجموعه اهتمام داشته باشیم و تمامی 

ظرفیت ها را مورد بهره برداری قرار دهیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در نشست با 
فعاالن اقتصادی مجموعه پیام که روز دوشــنبه 
همزمان با ششمین روز از هفته دولت برگزار شد، 
با بیان اینکه البرز در آینده نزدیک در حوزه دانش 
بنیان ها و شتاب دهنده ها با تحول بزرگی رو به 
رو خواهد شد، افزود: پیشرفت و ارتقا در حوزه های 
مختلف، در سایه تالش های شبانه روزی، اتحاد و 
انسجام مجموعه مدیران خرد و کالن کشور تصور 
اســت.وی ادامه داد: مردمی بودن، توجه به رشد 
اقتصادی دانش بنیان و گسترش تعامالت و روابط 
خارجــی از جمله ویژگی های بارز دولت محترم 
سیزدهم است.عبداللهی گفت: پیرو چنین رویکرد 
و سیاستی، استان البرز نیز گام هایی اساسی برای 

توسعه همه جانبه برداشته است.
وی افزود: حل مسائل و موضوعات مراکز صنعتی 
را به صورت مداوم و مستمر در دستور کار داریم 
و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از 
جمله جلساتی است که بی وقفه در جریان است.

عبداللهی گفت: در ســفر رییس جمهور محترم 
به اســتان بیش از 1۷8 توافق با اعتباری بالغ بر 
11 هزار میلیارد تومان مصوب شد که با تحقق 
آن شاهد رشد چشــمگیری در سرانه ها و ارتقا 

زیرساخت های عقب مانده استان خواهیم بود.
وی افزود: با تاسی از دولت محترم و بویژه رییس 
جمهور محترم که در مدت زمان کوتاهی تمامی 
استان های کشور را مورد رصد و بازدید میدانی 
قــرار داده اند، با بطــن جامعه ارتباط تنگاتنگی 
داریم و برای حل مسائل و مشکالت دیرینه، وارد 
عمل شده ایم.اســتاندار البرز گفت: در این ایام 
گرامیداشت هفته دولت در استان البرز 238 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد تومان و 
2 هزار و 800 شــغل، مورد بهره برداری قرار می 
گیرد.وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام قابلیت 
های فراوانی دارد و باید بیش از پیش در راستای 
توسعه و ارتقا این مجموعه اهتمام داشته باشیم و 
تمامی ظرفیت ها را مورد بهره برداری قرار دهیم.

عبداللهی گفت: در راستای ارتقا زیرساخت های 

الزم برای فعالیــت واحد های تولیدی و صنعتی 
مســتقر در ایــن مجموعه با همراهــی فعاالن 

اقتصادی اقدامات الزم صورت می گیرد.
وی افــزود: راه انــدازی تصفیه خانــه و تحقق 

بازچرخانی آب در پیام ضرورت دارد.
اســتاندار البرز گفت: شهرداری های استان برای 
ساماندهی حلقه دره و راه اندازی زباله سوز، باید 
ورود کنند، البته محدودیت های اعتباری وجود 
دارد ولــی می توان با تعامل و همفکری به نتایج 

مورد نظر رسید.
افتتاح ده ها پروژه ارتباطی و فناوری در 

کشور
 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از افتتاح ده 
ها پروژه ارتباطی و فناوری اطالعات در کشور به 
مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: در این هفته 
حدود 400 روستای جدید به شبکه ملی اطالعات 
متصل می شود.عیسی زارع پور روز دوشنبه در 
حاشیه بهره برداری از 6 پروژه تولیدی و صنعتی 
در منطقه ویــژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام  استان البرز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
فردا ســه شنبه برنامه افتتاح رسمی ده ها پروژه 

ارتباطی و فناوری اطالعاتی را در کشور داریم.
وی به افتتاح طرح فیبر نوری منازل  و کســب و 
کارها در استان البرز اشاره کرد که از فردا واگذاری 

پورت پر سرعت در این زمینه آغاز می شود.
زارع پور  به افتتاح ده ها طرح مخابراتی هم اشاره 

کرد و گفت: یکــی از مهمترین این طرح ها راه 
اندازی تعداد زیادی سایت  پنج جی و دیگرطرح 

ها است  که فردا اعالم می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشــت: 
امروز در منطقه ویژه پیام افتتاح چند خط تولید 
و محصوالت جدید شرکت های داخلی را داشتیم 
که عمدتا تجهیــزات ارتباطی و مخابراتی اعم از 
تولید سوئیچ ، مودم و دستگاه های ریپیتر برای 
اپراتورهای همراه و همچنین شرکت های تولید 
کننده تلفن های همراه است که در زمان حاضر 
تولیدات آنها به صورت مونتاژ است که امیدوارم با 
حمایت هایی که می شود طراحی و تولید نیز در 

این شرکت ها داخلی شود.
زارع پور با بیــان این که ظرفیت های خوبی در 
کشــور برای تولید تجیهزات حــوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات ایجاد شده ادامه داد: اگر خوب 
کار کنیم قابلیت صادرات هم وجود دارد و اکنون 
تعداد زیادی از شــرکت ها صــادرات به خارج از 

کشور در  حوزه تجهیزات مخابراتی دارند.
وی افــزود: منطقه ویژه پیام با توجه به ظرفیتی 
که دارد می تواند به یــک از قطب های اقتصاد 
دیجبتال در کشور تبدیل شود که هم نیاز کشور 
را برطرف و هم محصوالت با تراز صادراتی تولید 
و مســاله اشتغال را در اســتان البرز در فناوری 
پایه حل کنــد.زارع پور در عین حال گفت: نگاه 
و راهبرد دولت سیزدهم ایجاد شبکه پر سرعت و 

باکیفیت و امن برای مردم اســت و در این زمینه 
تمام تالشمان را انجام می دهیم تا اتفاق بیفتد؛ 
مهمترین رویدادی  که باید برای ارتقای سرعت 
شــبکه باید اتفاق بیفتد بحث طرح فیبر نوری 
منازل کسب و کارهاست که به خانه ها و ادارات 
فیبر نوری ببریم که نامحدود اســت و ســرعت 
اینترنت چند صد برابر خواهد شد.وی به افتتاح 
این پروژه در روز سه شنبه در 2 استان دیگر کشور 
اشاره کرد و افزود: مردم در این استان ها سرعت 
های چند صد مگابایتی بر ثانیه را تجربه می کنند. 
با این کار شبکه تلفن همراه هم ارتقا می یابد چون 
پیش زمینه اینترنت نسل پنجم این است که فیبر 
نوری تا پای آنتن ها و بی تی اس ها برود و عمال 

فیبر در همه جای شهر گسترده می شود.
زار ع پور اضافه کرد: این کار زمان بر اســت و در 
عین حالی که کارهای کوتاه مدتی برای ارتقای 
کیفیت شبکه انجام می دهیم این طرح بنیادی 
نیز انجام  و تا پایان دولت سیزدهم برای حداقل 
80 درصد خانواده ها  فیبر نوری اجرایی می شود.

وی درخصوص خدمات به زائران  اربعین حسینی  
و تقویت اینترنت تلفن های همراه آنان نیز گفت: 
ســتاد ویــژه ای در وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات  برای اربعین راه اندازی شــده و تمام 
ظرفیت ها  امســال برای اولین بــار در فناوری 
اطالعات پای کار آمده است. در حوزه ارتباطات 
تقویت شبکه تلفن همراه در مسیرهای منتهی  به 
مرز و خود مرزها با سایت های سیار اپراتورهای 

همراه فراهم می شود.
وی افزود: در یکی از مرزها که بیشترین جمعیت 
را دارد تجهیزاتــی  قرار اســت نصب شــود که 
همزمان برای هزار نفر اینترنت رایگان بدهد و این 

اقدام در مرز مهران صورت می گیرد.  
زارع پور گفت: در کشــور عراق  نیز با توافق های 
صورت گرفته در مسیر نجف تا کربال تعداد زیادی 
ایستگاه اینترنت رایگان توسط اپراتورهای عراقی 
مستقر می شــود. در حوزه فناوری اطالعات هم 
تالش می شود سرویس های جدیدی برای مردم 
راه اندازی شــود.وی افزود: یکی از پیام رسان ها 
سرویس اعالم موقعیت بدون نیاز به اینرتنت را نیز 
راه اندازی کرده است. همچنین برای مسیریابی 
در عراق با وسیله شخصی و مسیر نجف تا کربال 
اطالعات موکب ها و اطالعــات مورد نیاز مردم 

توسط مسیریاب ها عرضه می شود.

حضور وزیر ارتباطات و استاندار استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

استقرار تصفیه خانه در منطقه ویژه اقتصادی پیام ضرورت دارد

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران همزمان با آغاز هفته 
دولت به بیان اهم دستاوردهای این شرکت در دولت سیزدهم 
پرداخت.حمیدرضا گلپایگانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر رجایی و باهنر، هفته دولت را نمادی از 
وحدت مردم و دولت برشمرد و گفت: این هفته بهترین فرصت 
برای تبیین گفتمان و بیان دستاوردها و خدمات به آحاد مردم 
است تا مردم بتوانند دولت خودشــان را مورد بازنگری قرار 
دهند و به دولت برای برنامه ریزی، توسعه و تعالی کمک کنند.

وی ضمن مغتنم شــمردن فرصت هفته دولت با بیان برنامه 
های راهبردی و اهم اولویت های شــرکت ملی حفاری ایران 
پرداخت و گفت: این شرکت همواره تالش کرده تا ضمن عمل 
به تعهدات تکلیفی، توانمندسازی نیروی انسانی، افزایش بهره 
وری، ارتقای کیفی ناوگان حفاری و خدمات جانبی، توسعه 
همکاری و مشارکت با شرکت های بخش خصوصی فعال در 
عرصه صنعت نفت بــا رویکرد حمایت از تولید داخل و ارتقا 

سهم بازار صنعت حفاری را در دستور کار داشته باشد.
گلپایگانی به دستاوردهای شرکت ملی حفاری ایران در دولت 
سیزدهم اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده، ضمن ارتقا 
ناوگان حفاری از 56 دســتگاه به 64 دستگاه، 91 حلقه چاه 
اکتشافی، توصیفی و توسعه ای و 31 حلقه چاه افقی/ جهت 
دار حفاری شده است، در ضمن 3 هزار و 996 مورد خدمات 
فنی و مهندسی و 86۷ مورد خدمات ویژه نیز ارائه شده است.

 پروژه های حفاری کلید در دست
 EPD-( وی در مــورد پروژه های حفاری کلید در دســت
EPC(، اظهار کرد: شــرکت ملی حفاری ایران هم اکنون 4 

پروژه حفاری کلید در دســت در حــال اجرا دارد، یک پروژه 
)نفت شهر( هم خاتمه یافته و دو پروژه دیگر که شامل حفاری 
6 حلقه چاه در میدان باالرود و حفاری 5 حلقه چاه در میدان 

اللی بنگستان است، نیز در حال برنامه ریزی برای اجراست.
گفتنی است، پروژه 8+6+6 حلقه چاه به کارفرمایی مدیریت 
اکتشاف، پروژه 1+12 به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس، 
پروژه 10 حلقه چاه توسعه ای آزادگان به کارفرمایی شرکت 
متن و پروژه حفاری آب های ژرف به کارفرمایی نهاد ریاست 
جمهوری از جمله پروژه های کلید در دست در حال اجرا از 

سوی شرکت ملی حفاری ایران، است.
 پروژه های حفاری غیر کلید در دست

گلپایگانی ادامه داد: پروژه حفاری 6 حلقه چاه در میدان 
سپهر و جفیر، حفاری 4 حلقه چاه در میدان سیاهمکان، 
حفاری 4 حلقه چاه در میدان آبان و پایدار غرب، حفاری 
چاه های میدان ســوالبدر، بینک، مارون 2 و 5، اهواز 2، 
3 و 5، مــارون 6 و اهواز 1 و 4 نیز از پروژه های فعال و 
در حال اجرای غیر کلید در دســت شرکت ملی حفاری 
ایران اســت.وی با اشاره به تاکید مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران در زمینه ضرورت بازســازی و نوسازی ناوگان 
صنعت حفاری کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود 
50 درصد هزینه های توســعه و سرمایه گذاری در بخش 
باالدستی مربوط به حفاری اســت، از این رو نوسازی و 
بازســازی ناوگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در 
این راستا ملی حفاری در طی یکسال گذشته، بازسازی 
و راه اندازی دســتگاه حفاری 43 فتح، بازسازی و تعمیر 
اساسی 300 دستگاه کاروان اردوگاهی دکل های حفاری، 
بازسازی و راه اندازی دستگاه های حفاری 48-6۷-65-

-20 فتح، تعمیر اساســی 11 دستگاه جرثقیل 25 تن، 
تعمیرات اساســی ژنراتورهای برق دکل های حفاری و 
اورهال مجموعه موتورآالت، ماشــین آالت، عملیاتی و 

خدمات فنی را انجام داده است.

 جابه جایی 95 دستگاه حفاری در اقصی نقاط کشور
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران، از زمان 
آغاز به کار دولت ســیزدهم تاکنون، 95 دستگاه حفاری 
در اســتان های خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، 
کرمانشــاه، ایالم، گــرگان، اردبیل و بوشــهر برای انجام 
عملیات حفاری جابه جا شــده اند.گفتنی اســت، جابه 
جایی دکل های حفاری که به روال معمول با بکارگیری 
افزون بر120 دستگاه خودروهای کشنده سنگین و فوق 
سنگین انجام می شود، فعالیتی کامال تخصصی است که 
بــه لحاظ اهمیــت آن با دقت باال انجام و شــامل نقل و 
انتقال در سطح جاده های مواصالتی و راه های دسترسی 

به چاه ها تا برپایی دکل و نصب متعلقات آن است.
 ملی حفاری، پیشگام حمایت از ساخت داخل

گلپایگانی، شــرکت ملی حفاری ایران را پیشگام حمایت 
از ساخت داخل خواند و گفت: اولویت اصلی ما این است 
که نیازهای این صنعت را به طور کامل بومی سازی کنیم 
و در این ارتباط موضوع آموزش و  پرورش نیروهای فنی 
و متخصص در اولویت برنامه هاســت و در همین ارتباط 
ایجاد هنرستان صنعت حفاری را در دست پیگیری داریم.

وی افزود: اعتقاد و باور ما این است که گردش مته در کشور 
می بایست به پشــتوانه کاالی ایرانی باشد از این رو تالش 
شده تا در دولت سیزدهم بیش از گذشته به توسعه همکاری 
و مشارکت با بخش های خصوصی فعال در صنعت نفت با 
هدف حمایت از توان و قابلیــت های صنعتگران داخلی و 
شرکت های دانش بنیان توجه شــود که نتیجه آن را می 
توان در امضای تفاهمنامه ها و قراردادهای همکاری با این 
شرکت ها دید.گلپایگانی، ســاخت نخستین دستگاه سیار 
فرآورش نفت MOT، بومی ســازی و ساخت تجهیز اصلی 
گراننده فوقانی، ساخت کمربندی نگهدارنده دکلبان دستگاه 
حفــاری، تولید انبوه انواع قطعات مــورد نیاز در دکل های 
حفاری، اشتغال زایی و کارآفرینی برای کارگاه های تولیدی 
و ساخت صدها قطعه و تجهیزات مورد نیاز شرکت را نتیجه  
تعامل موثر و مستمر با مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی در 
راســتای تولید دانش بنیان و حمایت همه جانبه از شرکت 

های داخلی و دانش بنیان برشمرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همزمان با آغاز هفته دولت تشریح کرد
دستاوردهای شركت ملی حفاری ایران در دولت سیزدهم

مدیرکل نظارت بر تقاطعات غیرهمسطح و بزرگراه های 
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری کرج از آغاز به کار 
اقدامات الزم جهت احداث تقاطع »موذن_جمهوری« 
خبــر داد و گفت: این تقاطع با هــدف اتصال کریدور 
شــمالی و جنوبی شــهر در دســتور کار معاونت قرار 
گرفته است.مهدی سلمانی در گفت وگو با کرج امروز، 
با اشاره به اینکه در هفته آینده، اسناد، جهت انتخاب 
پیمانــکار پروژه بارگذاری می شــود و فرآیند مناقصه 

آغاز می شــود، گفت: اتصال کمربندی شمالی جنوبی 
به بزرگراه شهید سلیمانی از جمله اهداف احداث این 

تقاطع به شمار می رود.
این مسئول با اشــاره به اینکه مدت زمان اتمام پروژه 
مذکور در برآورد اولیه، 18 ماه محاســبه شده اســت، 
اظهار داشــت: تکمیل این رینگ، ســهم بسزایی در 
رفع معضل ترافیک و آمد و شــد شهری دارد.مدیرکل 
نظارت بر تقاطعات غیرهمسطح و بزرگراه های معاونت 

فنی و عمرانی شهرداری کرج در تشریح جزئیات پروژه 
به احداث پل روگذر شــمالی جنوبی و لوپی که تامین 
جهت حرکتی جنوب به غرب را داشــته باشد، اشاره 
و طول پل را 660 متر عنوان کرد.به گفته ســلمانی، 
عرشه بتنی پل روگذر در تقاطع غیرهمسطح »موذن_

جمهــوری« 220 متر بوده و ســازه آن از نوع باکس 
بتنی پیش تنیده اســت که در هفــت دهانه اجرایی 

خواهد شد.

با هدف اتصال کریدور شمالی و جنوبی شهر؛
احداث تقاطع »موذن- جمهوری« در دستور كار مدیریت شهری كرج قرار گرفت
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اینترنت امن کودک و نوجوانان به کجا رسید؟
استفاده از فضای مجازی و اینترنت توسط کودکان یکی از 
دغدغه های والدین است؛ برخی از آن ها برای سرگرم کردن 
کودکان خــود تلفن همراه خود را در اختیار فرزندان خود 
قرار می دهند، بدون اینکه بدانند چه آســیب هایی متوجه 
فرزندانشان اســت.به گزارش ایســنا، بحث اینترنت امن 
کودکان از ســال های قبل مطرح شده است به گونه ای که 
در دولت قبل درباره اینترنت کودکان و نوجوانان گفته شده 
بود که از تهدیدهایی کــه در خانواده ها وجود دارد، بحث 
کودکان است که برای مسائل غیراخالقی حساسیت دارند 
و جســت وجوی یک عبارت در گوگل ممکن است عبارت 
نامناســبی نمایش دهد؛ بنابراین راه اندازی نظام اینترنت 
کودک در دســتور اقــدام گرفت زیرا ممکــن بود گوگل 
برای سالم سازی فضای مجازی با دولت همکاری نکند اما 
موتورهای جست وجوی بومی ازجمله پارسی جو و یوز این 
نیــاز را برطرف می کنند؛ ضمن اینکه اطالعات آن ها قابل 
مدیریت و سالم ســازی است. پیش از آن و در سال ۱۳۹۶ 
از انتشار »پیش نویس سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه 
خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان« خبر داده شد که 
در چهار هدف کالن آموزش فرهنگ سازی و ترویج فضای 
مجازی حوزه کودک، فراهم سازی زیرساخت های ارتباطی 
محتوایی و اعتمادی، توسعه بازار و مقاوم سازی کسب وکارها 
و مدیریت و راهبردی برنامه اقدام تدوین شده بود. بر اساس 
این گزارش، سند حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی، از ســال ۱۳۹۸ در دستور کار شورای عالی فضای 
مجازی قرارگرفته بود تا به واســطه آن اینترنت کودکان از 
اینترنت عمومی جامعه مستقل شود و هم تولید محتوای 
گسترده ای مخصوص کوکان و نوجوانان در فضای اینترنت 
انجام شود و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده ها برای 
کمک به فرزندانشــان قرار دهد؛ درنهایت این ســند در 
۱۷خردادماه ســال گذشته به تصویب شورای عالی فضای 
مجازی رســید.همچنین اعالم شده بود که سند صیانت از 
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راســتای تبیین 
الزامات و طرح کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات پس 
از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه های 
مربوطه ابالغ شده است؛ این سند با هدف ارتقای بهره برداری 
از فضای مجــازی و صیانت از خردســاالن، کــودکان و 
نوجوانان و فراهم ســازی فضای ویژه در چارچوب فرهنگ 
اســالمی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و 
پیشگیری از آســیب های احتمالی برای آن ها تدوین و به 
تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور رسید. حمایت 
از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی موردنیاز محیط 
صیانت شده )اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا 
و تبلت های دانش آموزی( توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت،   معدن و تجارت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین ملزم بودن 
کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی 
مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان به ارائه در بستر محیط 
صیانت شده ظرف مدت یک سال، از خدمات رده بندی شده 
اعالم شد. در همین رابطه عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- درباره اینترنت کودکان معتقد است که 
هیچ جایی از دنیا پدر و مادرها بچه ها را به این بی پناهی که 
ما در فضای مجازی بچه ها را رها می کنیم، رها نمی کنند. 
فضای مجازی فضای بســیار گسترده ای است که در کنار 
فرصت های بســیار، تهدیداتی هم دارد و در کل دنیا برای 
این تهدیدات چاره اندیشی شده است. ازاین رو برای حمایت 
از کودکان در این فضا، ابزار کنترلی در اختیار خانواده ها قرار 
داده شده بتوانند از بچه های خود مراقبت کنند. ارائه اینترنت 
مخصوص کودکان یک گونه تخصصی کردن اســتفاده از 
اینترنت است که حاال با اینترنت کودک شروع شده، همه 
پلتفرم های مطرح دنیا اکانت کودک و ابزار کنترل والدین 
روی پلتفرم خــود راه اندازی می کنند تا پدر و مادرها روی 
محتوایی که در اختیار کودکانشــان قرار می گیرد نظارت 
داشته باشند؛ همین حاال هم ابزارهای مختلفی برای کنترل 
والدین روی محتوای مورداستفاده از سمت کودکان وجود 
دارد؛ اما متأســفانه پدر و مادرهــای ایرانی از آن بی اطالع 
هســتند.  دراین باره وزیر ارتباطات با اشاره به سواد فضای 
مجازی و ابزارهای مقابله با تهدیدات شبکه های اجتماعی 
می گوید که این فناوری در کنار همه مزایایی که دارد ممکن 
است چالش هایی برای بشریت مخصوصاً برای نسل نوجوان و 
جوان ایجاد کند؛ هم در سیاست گذاری و هم اجرا در دوره ای 
غفلت کرده ایم؛ در دنیا قواعدی برای استفاده کودکان از این 
فضا وضع شده و به آن پایبند هستند اما در اینجا، یک نقطه 
آســیب در این نسل است و درخواستم توجه جدی به این 
نکته است.وی معتقد است که جهت گیری فناوری به سمتی 
است که کودک در معرض محتوای نامناسب قرار می گیرد 
و خودکنترلی و مهارت های الزم باید به بچه ها آموزش داده 
شود؛  باید ابزار فراهم شود، هیچ کجا خانواده ها و کودکان 
را بی پنــاه در فضای مجازی رها نکرده اند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در این راستا بیان کرده که یکی از اقدامات 
خوب در این زمینه ابزار اینترنت کودک و نوجوان است که 
در اختیار خانواده قرار می گیرد؛ یک اینترنت ایمن، مفید و 
سالم را برای گروه های مختلف سنی تعریف می کنیم. ابزار 
آماده شــده این امکان را فراهم می کند که خانواده بتواند 
لیست سفیدی برای فرزندش تهیه کند. این امکان به شکل 
سیستماتیک فراهم می شود که خانواده ها در صورت تمایل 
بتوانند از آن استفاده کنند که به زودی رونمایی خواهد شد 
و در اختیار مردم قرار می گیرد.ازجمله بخش های لیســت 
ســفید این اســت که خانواده ها می توانند دسترسی های 
موردنیاز خود را که در این لیســت وجود نــدارد را اعالم 
کنند تا موردبررسی قرار گیرد. بر این اساس مهدی سالم-

سخنگوی سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- یکی از 
بخش های اینترنت کودک و نوجوان را پاک بودن آن دانسته 
و گفته بود رده بندی های مختلفی برای آن مشخص شده و 
دسترسی و انتخابش توسط والدین انجام می شود. از سوی 
وزارت ارتباطات همچنین اعالم شد که تمام فعالیت ها در 
حوزه اینترنت کودک و نوجوان در اختیار والدین بوده و هیچ 
اجباری از سوی سرویس دهنده ها و اپراتورها وجود ندارد، 
بنابراین اگر پدر یا مادری بخواهد اینترنت پاک در اختیار 
فرزندش قرار بگیرد، می تواند سیم کارت کودک و نوجوان را 

خریداری کرده و بسته موردنظر را فعال کند. 

خبر
توسط بانک ایران زمین صورت گرفت

پرداخت 9۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به ۵ بخش مهم اقتصادی کشور

صنعت کشــور در دو سه سال گذشته بابت اعمال 
تحریم های ظالمانه دچار ضرر هایی شد که بخشی 
از این تأثیرات در بخش خصوصی منجر به تعدیل 
نیرو شد مسئله ای که نقش بانک ها را در حمایت 
از واحد های تولیدی دوچنــدان کرد. بانک ایران 
زمیــن در ســال ۱۴۰۰ حضور قابــل توجهی در 
پشتیبانی از بخش های اقتصادی داشت. به نقل از 
روابط عمومی بانک ایران زمین، در حالیکه برخی 
از قطب هــای اقتصاد کشــور در ســال قبل روند 
کاهشــی داشــتند و با افول همراه بودند حمایت 
بانک ها از ارکان اقتصادی کشــور مانع از اتفاقات 
بدتر شد. به عنوان مثال بخش کشاورزی در سال 
قبل با رشــد منفی ۳.۷ درصد همــراه بود که با 
توجــه به اثرگذاری این بخــش در تولید ناخالص 
داخلی می توانســت تبعات زیادی برای کشور به 
همراه داشــته باشــد.به طور کلــی اثرگذاری دو 
بخش کشــاورزی و خدمات در رشد اقتصادی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردارست و البته با توجه 
به طرح هایی مانند نهضت ملی مســکن و رشــد 
و توســعه شــرکت های تولیدی که در چند سال 
گذشــته همواره مورد نظر بوده و رهبری انقالب 
در نامگذاری ســال های تأکید ویــژه ای روی این 
مسئله دارند بخش های مسکن، صنعت و بازرگانی 
نیز دارای ضریب نفوذ بســیار باالیی هستند.طی 
چند سال گذشته اگرچه برخی رئوس اقتصادی با 
بحران ناشی از اثرگذاری تحریم ها روبرو بودند، اما 
مدیران این بخش ها همــواره حمایت نظام بانکی 
را برای پیشــبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در کنار 
خود داشتند.بانک ایران زمین در راستای حمایت 
از بخش تولید و همراهی با سنگر اقتصاد مقاومتی 
در ســال ۱۴۰۰ به ۵ بخش اقتصادی کشور بیش 
از ۹۸ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرد 
که از این مقدار بخش خدمات با ۴۵ هزار و ۸۷۳ 
میلیارد ریال تســهیالت بیشترین سهم را داشت.

بخش صنعت نیز ۲۵.۸۸۳ میلیارد ریال تسهیالت 
دریافت کرد. بانک ایران زمین به دو بخش مسکن 
و بازرگانــی در مجمــوع ۲۲.۸۵۱ میلیــارد ریال 
تسهیالت داد و سهم بخش کشاورزی از تسهیالت 
۹۸ هــزار میلیــاردی این بانک بیــش از ۳.۸۶۱ 
میلیــارد ریال بود.همراهی بانــک ایران زمین در 
سال قبل جدا از این موارد در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیز قابل توجه بود که در گزارشات آتی 

به آن خواهیم پرداخت.

آغاز طرح بیمه فراگیر خانواده ها 
وجوانی جمعیت با پوشش بیمه ای فرزند 

سوم در بیمه ایران
 مدیریت بیمه های اشخاص بیمه ایران اعالم کرد 
: با ابالغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
توسط رییس جمهورو مصوبه اعضای هیات مدیره 
بیمه ایران، طرح بیمه فراگیر خانواده ها و جوانی 
جمعیت با پوشــش بیمه ای فرزند سوم در بیمه 
ایران آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بیمه ایران 
این  طرح در راســتای تاکیــدات ومنویات مقام 
معظم رهبری در خصوص فرزندآوری و جوانگرایی 
جمعیت و اجرای سیاست های دولت انقالبی مبنی 
بر ارائه مشــوق های حمایتی از سوی دستگاه های 
اجرایی و عملیاتی نمودن آن در جهت فرزندآوری 
خانواده هــا و با توجه بــه نقش و اهمیت جمعیت 
جوان در بالندگی و نشاط جامعه از ۷شهریور ماه 
سال جاری تا اطالع ثانوی در بیمه ایران اجرا  می 
گــردد. این گزارش می افزایــد، در این طرح ؛ از 
تاریخ اعالم شده ،هزینه زایمان مربوط به فرزندان 
ســوم و به بعــد بیمه شــدگان قراردادهای بیمه 
درمان منعقده با شرکت سهامی بیمه ایران ، بدون 
کسر فرانشیز مورد تسویه وپرداخت قرار می گیرد.

خبر

همدلــی| در پــی نشســت های برجامی 
بین المللی درباره چشــم انداز  اظهارنظرهای 
طالی ســیاه در بازارهای جهانی داغ تر شده 
است؛ سوالی که رســانه های خارجی درباره 
تأثیر بازگشــت ایران به بازارهای جهانی هر 
یک به گونه ای متفاوت پاسخ می دهند. چند 
روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از برخی 
منابــع گزارش داد که اوپــک پالس درصدد 
اســت در صورت بازگشــت نفت ایــران به 
بازارهای جهانی، به ســوی کاهش تولید گام 
بــردارد. حاال با ادامه مذاکــرات برای احیای 
توافق هسته ای که ممکن است بازگشت ایران 
به بازارهای بین المللی را به همراه داشته باشد، 
بعضی از تحلیلگران می گویند چنین اتفاقی، 
فشــار کاهشــی روی قیمت های نفت ایجاد 
خواهد کرد که عربســتان سعودی در تالش 
برای اجتناب از آن است. بااین حال تحلیلگران 
دیگر می گویند بازگشت ایران به بازارهای نفت 
ممکن است کامالً روی قیمت ها بی تأثیر باشد. 
شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی اوایل ماه میالدی جاری، در 
اظهاراتی اشاره  کرد اوپک پالس ممکن است 
در واکنش به دور باطل نقدینگی بسیار اندک 
و نوسان شــدید در بازارهای نفت، استراتژی 

رشد تولید خود را معکوس کند.
 این خبر، قیمت نفت برنت را که در پی عمیق 
شدن هراس جهانی از احتمال وقوع رکود به 
مرز ۱۰۰دالر نزدیک شده بود، به پایین مرز 
۱۰۰دالر در هر بشکه برد. همین نگرانی بود 
که باعث شد اختالف میان معامالت کاغذی 
و بازارهای فیزیکی افزایش پیدا کند که وزیر 
انرژی عربستان در مصاحبه چند وقت گذشته 
با بلومبرگ، به آن اشــاره کــرده و گفته بود: 
»معامله گــران محدود شــدن عرضه در بازار 
فیزیکی نفت را نادیده می گیرند.« بااین حال، 
بعضی از تحلیلگران می گویند که سعودی ها 
نسبت به توافق احتمالی ایران که بازگشت این 
کشور به بازارهای نفت بین المللی را به دنبال 

خواهد داشت، مضطرب شده اند. 
چند روز پیش فایننشــیال تایمز نوشــت، 
عربســتان با هشدار برای کاهش تولید اوپک 
پالس، بدون نــام بردن از ایران، به آمریکا در 
موردتوافــق با ایران و عواقب بازگشــت نفت 
این کشور به بازار هشدار داده است. بر اساس 
گزارش فایننشیال تایمز، ظاهراً هدف هشدار 
عربســتان در این هفته در مورد اینکه اوپک 
پــالس می تواند تولید نفــت را کاهش کند، 
تاجران نفتی بوده است، اما در حقیقت ریاض 
مخاطب دیگری را در ذهن خود داشــت که 
آن دولــت بایدن بود که خود را برای توافق با 
ایران آماده می کند. گفته می شود عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان، مراقب 
بود که نامی از رقیــب خود نبرد و در عوض 
بر »بی ثباتی« بــازار تمرکز کند که قیمت ها 
را از اوایــل مــاه ژوئــن ۲۵دالر کاهش داده 
است. منابع آگاه عربســتانی هم می گویند، 
مداخله ناگهانی ریــاض که قیمت نفت را به 
باالی ۱۰۰دالر در هر بشکه رسانده تا حدی 
با انگیزه هشــدار در مورد عواقب بازگشــت 
نفت ایــران به بازارهای جهانی صورت گرفته 
اســت. در ادامه این گزارش آمده است، پس 
از درگیــری نظامی روســیه و اوکراین، جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا به عربستان برای 
افزایش تولید فشــار آورد و در ماه جوالی به 
امید بهبود روابط با محمد بن سلمان و افزایش 
تولید نفت این کشــور به جده سفر کرد؛ اما 

با گذشــت کمی بیش از یک مــاه، احتمال 
توافق با ایران و بازگشــت نفت این کشــور 
به بازار، عربســتان را در مورد کاهش بیشتر 
قیمــت نفت و پیامدهــای آن برای امنیتش 
نگران کرد.  آمریکا روز سه شــنبه اعالم کرد 
هنوز اختالفاتی میان تهران و واشــنگتن بر 
سر پیش نویس توافق وجود دارد. ایران پاسخ 
امریکا به پیشنهادهای خود را دریافت کرده و 
قرار است به آن ها جواب دهد. حلیمه کرافت، 
تحلیلگر سابق سیا و کارشناس اوپک در »آر 
بی سی کپیتال مارکت« در این رابطه گفت: 
»اوایل امســال عربســتان و دیگر بازیگران 
منطقه تقریباً مطمئن بودند که توافق با ایران 
در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد؛« به گفته 
وی: »اکنون که مذاکرات ازســر گرفته شده و 
پیش می رود، مــن فکر می کنم آن ها بر بازار 
نفت و خطــرات امنیتی این قــرارداد )برای 
خودشان( متمرکزشده اند.« عربستان همیشه 
با نزدیک شــدن امریکا به ایران مخالف بوده 
است و در سال ۲۰۱۷ از سیاست های دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهور وقــت امریکا حمایت 
کرد. به نوشــته این گزارش، از طرفی، ایران 
نیز می خواهد در زمانی که احساس می کند 
نگرانی هایش در مورد امنیت خود به طور کامل 
به رسمیت شناخته نشده است، تسلط خود بر 
بازارهای نفت را به کاخ ســفید یادآوری کند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت، در صورت 
توافق ایران و آمریکا، ۱.۳میلیون بشکه نفت 
ایــران به بــازار بازخواهد گشــت که معادل 
۵درصد مجموع عرضه اوپک است و از نگرانی 
تاجران در مورد کمبود ناشــی از تحریم های 
نفتی روســیه می کاهد. بااینکه احیای بخش 
نفتی و افزایش تولید ایران زمان می برد اما این 
کشور مقادیر زیادی نفت خام ذخیره شده روی 
آب دارد )که می تواند به سرعت وارد بازار کند.( 
افراد آشنا با استراتژی عربستان گفته اند، پیام 
ریاض فراتر از این ها بوده و به گفته باب مک 
نالی، مشاور سابق کاخ سفید، بیشتر به ایران 

ربط داشته است.
تحلیلگران می گویند، مخاطب دیگر این پیام، 
روسیه بوده هم در توافق ایران مشارکت دارد 
و هم متحد عربســتان در اوپک پالس است. 
درحالی که ریاض تمایل دارد هم اتحاد امنیتی 
خود بــا آمریکا را تجدید کند اما درعین حال 
تمایل دارد تا توافق نفتی با مسکو را هم حفظ 
کرده و درامدهای نفتــی را افزایش دهد. به 
 ،»IHS Markit« گفته معــاون موسســه
بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار، دوقطبی 
عربستان و روسیه در اوپک پالس را متزلزل 
می کند، به ویژه اگر نفت ایران در آغاز زمستان 
وارد بازار شــوند. بااین حال، مداخله عربستان 

می تواند برای دولت بایدن که تالش می کند 
در آســتانه انتخابــات میــان دوره ای نوامبر 
امســال قیمت بنزین داخلی را پایین بیاورد، 
ناخوشــایند باشد. قیمت بنزین در آمریکا در 
هفته های اخیر پیوسته کاهش داشته است. به 
گفته تحلیلگران، عربستان به وضو پیام داده 
اســت که می خواهد َکف قیمت ۱۰۰دالر در 

هر بشکه باشد.
موسسه انرژی اسپکت نیز اعالم کرده است، 
بازگشت کامل نفت ایران به بازار ممکن است 
قیمت نفت را به کمتــر از ۸۰دالر و یا حتی 
۷۰دالر در هر بشــکه برســاند. آرمیتا سن، 
تحلیلگر انرژی اســپکت گفت: »عربســتان 
نمی خواهد کنترل قیمت ها را از دست بدهد. 

چه افزایش باشد و چه کاهش.«
 نفت ایران کمبود بازار جهانی را جبران 

می کند
بلومبرگ هم طی گزارشــی نوشــت حدود 
۹۳میلیون بشکه نفت و میعانات گازی ایران 
اخیراً در کشتی هایی در خلیج فارس، سواحل 
ســنگاپور و در نزدیکــی چین بــر روی آب 
ذخیره سازی شــده و آماده ورود به بازار نفت 
است. بر اساس گزارش این رسانه آمریکایی، 
بر اســاس آمارهای »کپلر«، شرکت ردیابی 
نفت کش هــا، حدود ۹۳میلیون بشــکه نفت 
و میعانات گازی ایران اخیراً در کشــتی هایی 
در خلیج فارس، سواحل سنگاپور و در نزدیکی 
چین روی آب ذخیره ســازی شده است. این 
درحالی اســت که موسسه »ورتکسا«، میزان 
این ذخایر را ۶۰ تا ۷۰میلیون بشــکه برآورد 
کرده اســت. بعالوه، حجم هــای  کمتری در 
نفت کش های سواحلی وجود دارد. تحلیلگران 
معتقدنــد، ایران تعــداد قابل توجهی ناوگان 
کوچک محموله های نفتی را آماده کرده است 
که می توانند به زودی وارد بازار شوند؛ اما هنوز 
رفع مشکالت بیمه و حمل ونقل و همچنین 
فروش لحظه ای و مدت دار ممکن است »کمی 
زمان« ببرد. احتمال بازگشت کامل ایران به 
بازار جهانی نفــت و رفع تحریم های آمریکا، 
در شرایط پیچیده ای برای تاجران نفت اتفاق 
می افتد. ســرمایه گذاران در حال شــمارش 
معکــوس برای اجرای تحریم نفتی روســیه 
از ماه دسامبر توســط اتحادیه اروپا هستند. 
بعالوه، فروش نفت دولت بایدن از محل ذخایر 
راهبــردی نیز در ماه اکتبر بــه پایان خواهد 

رسید.
احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی 
نفت بر قیمــت نفت در هفته های اخیر تأثیر 
گذاشته و نشــانه های کمی عرضه را از بین 

برده است.
بر اســاس برآورد آژانــش بین المللی انرژی، 

ذخایــر نفت خام ایران روی آب با متوســط 
عرضــه جهانی نفت در روز در ســال جاری 
یعنی حدود ۱۰۰میلیون بشکه در روز مقایسه 
می شــود. آمریکا ۱۸۰میلیون بشکه از ذخایر 
راهبــردی خود را طی شــش ماه گذشــته 
آزادکرده اســت. بــه گفته امالــی، تحلیلگر 
ورتکسا، ایران روزانه حدود یک میلیون بشکه 
نفت در روز پــس از لغو معافیت های واردات 
نفت این کشور از سوی آمریکا، صادرات داشته 
است. چین یکی از بزرگ ترین خریداران نفت 
ایران بوده است. آمارهای شرکت کپلر نشان 
می دهد، اروپا در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به 
 ترتیب،۷۴۸هزار بشکه و ۵۲۸هزار بشکه نفت 
ایران مصرف کرده، ای درحالی است که آسیا 
در همین سال ها به ترتیب ۱.۲میلیون بشکه و 
نزدیک به یک میلیون بشکه در روز نفت ایران 

را دریافت کرده است.
 توقف صعود تماشایی قیمت نفت

قیمت نفت پس ازاین که دو شــب گذشــته 
بزرگ ترین رشــد در بیش از یک ماه اخیر را 
به ثبت رساند، در معامالت روز سه شنبه بازار 
جهانی تحت تأثیر نگرانی ها نســبت به تورم، 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت 
با ۳۹ســنت معادل ۰.۳ درصــد کاهش، به 
۱۰۴ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشــکه رسید. 
نفت برنت روز دوشــنبه ۴.۱ درصد افزایش 
قیمت داشــت. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۲۱ ســنت معادل ۰.۲ 
درصد کاهش، به ۱۰۴ دالر و ۷۰ سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 
۴.۲ درصد صعود کرده بود. تورم در بسیاری 
از اقتصادهــای جهان تقریباً دورقمی شــده 
است که در نیم قرن اخیر، کم سابقه محسوب 
می شود و ســرمایه گذاران نگران هستند که 
افزایش نرخ های بهره بیشــتری در آمریکا و 
اروپا درراه خواهد بــود. عامل دیگری که در 
کاهش قیمت نفــت مؤثر بود، اظهارات مدیر 
آژانــس بین المللی انرژی بــود که اعالم کرد 
تولید نفت روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین از 
پیش بینی های صورت گرفته، فراتر رفته است؛ 
اما وی خاطرنشــان کرد مسکو به دلیل تأثیر 
تحریم های غربی، برای حفظ ســطح تولید، 

دچار مشکل خواهد شد. 
انــرژی همچنین  مدیر آژانــس بین المللی 
اظهار کرد: اگر کشــورهای عضو این آژانس 
الزم ببیننــد، نفت بیشــتری از ذخایر نفت 
استراتژیک آزاد خواهد شد. عربستان سعودی 
که بزرگ ترین عضو اوپک است، هفته گذشته 
احتمــال کاهــش تولید نفــت اوپک پالس 
بــرای متعادل کردن بــازار را مطرح کرد که 
به گفته منابع آگاه، ممکن اســت با بازگشت 
نفت ایران به بــازار جهانی در صورت احیای 
توافق هســته ای، هم زمان شــود. بر اساس 
گــزارش رویتــرز، اوپک پالس که شــامل 
اوپک و متحدانش ازجمله روســیه اســت، 
پنجم ســپتامبر برای مرور سیاســت تولید 
خود دیــدار می کند. دراین بین، آمار هفتگی 
ذخایر نفــت و فرآورده های نفتی آمریکا روز 
سه شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم 
و روز چهارشــنبه از ســوی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا منتشر می شود. تحلیلگران در 
نظرســنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر 
نفت آمریکا احتماالً هفته گذشته ۶۰۰هزار 
بشــکه کاهش پیداکــرده و ذخایر بنزین و 

سوخت های دیگر هم پایین رفته است.

روایت رسانه های بین المللی از بازگشت ایران به بازار جهانی روی قیمت  نفت 

چشم بازارهای جهانی به نفت ایران

همدلی|  در حالی بــه گفته معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی، ســرانه مصرف میوه 
در کشــور ۱۵۰کیلو در ســال است که 
گزارش ها نشــان می دهد فقط ۱۷درصد 
کارگران در روز دو وعده میوه می خورند. 
چندی پیش وزارت بهداشت با اعالم این 
مطلــب گزارش داد که حدود یک ســوم 
کارگران ایرانی مبتالبه فشارخون هستند 
و تــورم باعث ســقوط ســرانه مصرف 

غذاهای اصلی در کشور شده است.
 البتــه گزارش ها دربــاره کاهش مصرف 
میوه در ســال های قبل نیز مطرح بود و 
یک بار رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران 
گفته بود: »مصرف میوه در ایران به شدت 
کاهش یافتــه و دلیــل آن پایین آمدن 

قدرت خرید مردم است«.
 فرودین سال گذشته بود که مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های باغبانی به رســانه ها 
گفته بود: »با توجه به شــرایط مســاعد 
تولید و کاهش ســرانه مصــرف با مازاد 
عرضه میوه در کشور روبه رو هستیم، اما 
به دلیل کاهش توان خرید خانوار سرانه 

مصرف میوه به نصف رسیده است«.
 به گزارش ایسنا، محمدمهدی برومندی 
در نشســت خبری که دیروز به مناسبت 
برگزار شــد،  گرامیداشــت هفته دولت 

اظهار کرد: »ســه میلیــون هکتار  باغ و 
۲۳هــزار هکتار گلخانه فعال در کشــور 
داریم. ۲۶۰هزار هکتار ســطح زیر کشت 
گیاهــان دارویی اســت  و ۲۵میلیون و 
۷۰۰ هزار تن از انواع محصوالت باغی در 

کشور تولید می شود«.
 وی ادامــه داد: »۳۷ درصــد اشــتغال 
بخش کشاورزی مربوط به بخش باغبانی 
اســت و ۵۰ درصد درآمد ارزی صادرات 
محصوالت کشــاورزی  و همچنین رتبه 
اول تا هشتم تولید ۳۱ محصول باغبانی 

در دنیا را در اختیار داریم.« 
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه  
ســال گذشــته ۴۵۰میلیــون دالر موز 
وارد کشور شــد، گفت: »در تولید همه 
میوه ها خودکفــا و صادرکننده ایم به جز 
موز، آناناس، انبه و نارگیل. در این چهار 
قلم عالوه بر تولیــد داخل واردات انجام 

می شود.« 
وی اضافه کرد: »ســرانه مصرف میوه در 
کشــور ۱۵۰کیلو در سال است. اگر این 
عــدد را در جمعیــت ۸۵میلیون نفری 
ضرب کنیم و متوســط قیمــت میوه را 
کیلویی ۱۵هزار تومــان در نظر بگیریم 
ساالنه بخش باغداری  بیش از ۲۰۰هزار 

میلیارد تومان تولید ثروت می کند«.

مصرف میوه همچنان کاهشی است
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در ۸۷سالگی و پس از ۵سال
ویلیام فریدکین با کیفر ساترلند 

برمی گردد

همدلی|  ویلیام فریدکین کارگــردان »جن گیر« و 
»ارتباط فرانســوی« پس از ۵ سال اولین فیلمش را 
با بازی کیفر ســاترلند می سازد. این فیلم اقتباسی از 
رمان برنده پولیتز نوشته هرمن ووک با عنوان »دادگاه 
نظامی شورش کین« ساخته می شود. کیفر ساترلند 
بازیگر ســریال »۲۴« در حال مذاکره برای پیوستن 
به این فیلم اســت. ویلیام فریدکین در ۸۷ ســالگی 
ایــن فیلم را کارگردانی خواهد کرد. کیفر ســاترلند 
در ایــن فیلم در نقش ســتوان فرمانده کویگ بازی 
می کند و فیلمنامه فیلم از خود ووک است. »دادگاه 
نظامی شــورش کین« فقط صحنه دادگاه نظامی را 
نشــان می دهد و مخاطب را در جایگاه هیات منصفه 
می گذارد و هیچ یک از رویدادهایی را که منجر به این 
دادگاه شــده عیان نمی کند. تولید فیلم قرار است از 
ژانویه آغاز شود و آنابل دان و مت پارکر تهیه کنندگان 
آن در حال انتخاب بازیگران هستند.همفری بوگارت 
ســال ۱۹۵۴ در فیلم اقتباسی »شــورش کین« به 
کارگردانی ادوارد دمیتریک بازی کرد، اما قبل از آن 
نسخه تئاتری این اثر به کارگردانی و با بازی چارلتون 
هستون روی صحنه رفت. یک فیلم تلویزیونی هم در 
ســال ۱۹۸۸ به کارگردانی رابرت آلتمن با بازی برد 
دیویس در نقش کویک ساخته شد.فریدکین آخرین 
بار سال ۲۰۱۷ با کارگردانی فیلم مستند »شیطان و 
پدر آمورث« روی پرده رفت و پیش از آن در ســال 
۲۰۱۱ »جو قاتل« با بازی متیو مک کانهی را ساخته 
بود. وی برنده اســکار بهترین کارگردانی برای فیلم 
»ارتباط فرانســوی« اســت.فریدکین در مصاحبه با 
ددالین گفته است اثر اصلی برای جنگ جهانی دوم 
نوشته شــده و ووک همه خشم کشور به خاطر پرل 
هاربر را در آن گنجانده اســت اما وی آن را امروزی 
کرده است. فریدکین افزود: در نیروی دریایی آمریکا 
هیچ وقــت شورشــی رخ نداده و هرمــان ووک تنها 
شــورش نظامی را به شــکل مجازی و تنها از طریق 

دیالوگ هایی بی نظیر خلق کرده است.

یک ابهام در آستانه انتخابات شانزدهم
 خانه سینما دو مجمع عمومی

 برگزار می کند؟

همدلی| در آســتانه برگزاری انتخابات شانزدهمین 
دوره هیئت مدیــره »خانه ســینما« هنــوز وضعیت 
انتخاب بازرس این نهاد صنفی مشخص نیست. امروز، 
نهم شهریورماه قرار است شانزدهمین دوره انتخابات 
خانه ســینما که تبدیــل به یکــی از پرچالش ترین 
انتخابات این نهاد صنفی شده برگزار شود. انتخاباتی 
که قبل از برگزاری آن منوچهر شاهسواری مدیرعامل 
خانه ســینما و محمدعلی نجفی رئیس هیئت مدیره 
خانه سینما تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات 
از سمت خود اســتعفا دادند.نکته قابل اشاره در این 
دوره در کنار تمام حواشــی به وجود آمده این است 
که مجمع عمومی خانه سینما که قرار است فردا نهم 
شهریورماه با هدف انتخابات هیئت مدیره خانه سینما 
برگزار شــود، بدون برگزاری انتخابات بازرس خواهد 
بود، این در حالی است که با توجه به قوانین موجود، 
مجمع عمومی در طول سال یک بار برگزار و در همان 
مجمع هم انتخابات موردنظر برگزار می شــود. البته 
الزم به یادآوری است که انتخابات هیئت مدیره خانه 
سینما هر دو ســال یک بار و انتخاب بازرس هرسال 
و در تاریخ مشــخص برگزار می شــود.اما مسئله این 
است که در زمان برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات 
هیات مدیره خانه سینما در تاریخ ۲۰مردادماه ۱۳۹۹، 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا مجمع عمومی برگزار 
نشده و جلسه ای با حضور صنوف سینمایی در فضای 
باز بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد؛ اما یک سال بعد 
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰، مجمع عمومی خانه سینما 
برگزار و در این مجمع بازرس خانه نیز انتخاب شــد. 
همین مسئله ســبب شد تا روال همیشگی انتخابات 
هیات مدیره و بازرس که باهــم و در مجمع عمومی 

برگزار می شد، تغییر کند.
با توجه به اینکه از صنوف سینمایی خواسته نشده تا 
نامزدهای خود را برای انتخاب بازرس معرفی کنند، 
این احتمال وجود دارد که آبان ماه یک مجمع دیگر 
برای برگزاری انتخابات بازرس شکل بگیرد و با توجه 
بــه اینکه مجمع عمومی فردا برگزار می شــود، خانه 
ســینما باید فراخوان برگزاری مجمــع فوق العاده را 
بدهد که موارد برگزاری مجمع فوق العاده ازجمله از 
موارد خاص و فوق العاده اســت. این در حالی اســت 
که بر اساس اساســنامه خانه سینما، انتخاب بازرس 
باید توســط مجمع عمومی صورت گیرد. در چنین 
شرایطی خانه ســینما مجبور است به فاصله سه ماه 
دو مجمع عمومی برگزار کند که چنین امری امکان 

نیست و خارج از قوانین و بندهای اساسنامه است.

دوازدهمین نمایشگاه »کلکسیونر« 
11شهریور برگزار می شود

همدلی|  دوازدهمین نمایشگاه »کلکسیونر« با نمایش 
آثاری از هنرمندان معاصر ایران روز جمعه ۱۱شهریورماه 
برگزار می شــود. بــه نقــل از روابط عمومــی گالری، 
دوازدهمین دوره نمایشگاه »کلکسیونر« با نمایش آثاری 
از هنرمندان معاصر ایران روز جمعه ۱۱شهریورماه ۱۴۰۱ 
در گالری آرتیبیشــن برگزار خواهد شد.در دوازدهمین 
دوره  این نمایشگاه با عنوان »کلکسیونر معاصر«، آثاری 
از مقداد لرپور، عسل پیروی، محمد خلیلی، ناصر بخشی، 
ِسروژ بارســقیان، رضا لواسانی، شیده تامی، فریدون آو، 
محمد پیریایی، امیرناصر اخالقی فرد، شــهال حسینی، 
بیتا فیاضی، حمید هادی نژاد، طاهر پورحیدری، ساواالن 
جماعتی، ســمیرا علیخان زاده، سمیرا شاکری و علی 
جهانگرد به نمایش گذاشــته می شود.گالری آرتیبیشن 
نخستین بار نمایش آثار »کلکسیونر« را در سال ۱۳۹۷ 
با نــگاه به اهمیت و اثرگــذاری فرهنگ مجموعه داری 
و توجه به اقتصاد هنر راه اندازی کرد. این نمایشــگاه هر 
بار با اتخاذ یک رویکرد متمایز از دوره قبلی برگزار شده 
است و این بار آثاری از هنرمندان شاخص معاصر ایران 
عرضه می شــود. در دومین دوره از »کلکسیونر معاصر« 
آثاری دیگر از هنرمندان معاصــر به نمایش درمی آید.

آثار منتخب در این دوره  نمایشگاه به مانند آثار ۱۱دوره  
گذشته نه تنها ارزش هنری شان را تثبیت کرده اند بلکه 
درعین حال اهمیت و ارزش سرمایه گذاری در هنر را نیز 
در بطن خوددارند.نمایشگاه »کلکسیونر معاصر« از روز 
جمعه ۱۱شهریورماه تا چهارشنبه ۲۳همین ماه در گالری 
آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه 
ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی )غرب(، میدان احمدی 
روشن )کتابی(، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، 

پالک ۶ برگزار خواهد شد.

در تئاتر شهرزاد
 »جک و لوبیای سحرآمیز« 

به صحنه می رود
همدلی|  نمایش »جک و لوبیای سحرآمیز« به کارگردانی 
علیرضا دهقانی از ۹شهریور در پردیس تئاتر شهرزاد روی 
صحنه می رود. نمایش »جک و لوبیای ســحرآمیز« به 
نویسندگی ماندانا عبقری و کارگردانی علیرضا دهقانی 
از روز چهارشــنبه ۹شهریورماه ســاعت ۱۸ در پردیس 
تئاتر شــهرزاد روی صحنه می رود.در این نمایش که با 
تلفیق اجرای بازیگران و عروسک ها انجام می شود، ماندانا 
عبقری، یاســر محمدی، مارال عبدالحسین پور، هادی 
شبانی، محمدرضا لطفی و زهرا سماواتی به عنوان بازیگر 
و عروسک گردان، مژده ذکریاپور طراح و سازنده عروسک، 
رکسانه عبقری طراح و دوزنده لباس، ماندانا عبقری طراح 
و سازنده دکور حضور دارند.سایر عوامل نمایش عبارتند از 
مدیر صحنه: محمدرضا لطفی، عکاس: مینا قانع، میکس 
و مسترینگ موسیقی: دانیال استاد عبدالحمید، روابط 
عمومی: ریحانه مطهری، روژین ستاری، رسانه و تبلیغات 
مجازی: روشنک کریمی.در خالصه داستان نمایش آمده 
است: جک و مادرش در یک مزرعه زندگی می کنند که 
محصول خوبی نداده است. تنها گاوی که دارند شیر کافی 
نمی دهد و آن ها ناگزیرند تا گاو را بفروشند. جک گاو را 
به شهر می برد و با چند دانه سحرآمیز معامله می کند. در 
طول شب دانه های جادویی تبدیل به درخت تنومندی 
می شــوند. جک از درخت تنومند باال می رود و به خانه 
غول ها می رســد. او طی ماجراهایــی با مرغ تخم طال و 

چنگ جادویی آشنا می شود و ... .

»قهوه قجری« در بازار کتاب
به تازگی  همدلــی|  
»قهوه  شعر  مجموعه 
مجدالدین  از  قجری« 
عندلیــب متخلص به 
شــاعر  جمی  مجدی 
اهل اســتان بوشــهر 
ایجاز  نشــر  توســط 
نشــر شد.  بازار  روانه 
مجموعه  این  شاعر  از 
شعر  دفتر  پیش ازاین 
»جوانی نکرده دلم پیر 
شد« در ســال ۹۷ و 

کتاب قصه »روزی که در تقویم نیست« در سال ۹۸ 
چاپ و منتشر شد. مجموعه شعر قهوه قجری شامل 
۲۷غزل، ۹رباعی و ۲شــعر نو یک قطعه، یک چارپاره 
و یک تک بیت اســت. در ادامه یکی از غزل های این 

مجموعه به عنوان نمونه منتشر می شود:
»مــن از تلخی نمی ترســم، بیاور قهــوه ی قاجار، 
درونش مرگ می بینم، عجب بیزارم از تکرار/ بباف 
این بار مویت را، طناب تیره می خواهم که شب با 
مو هماهنگ است، خدایا ماه را بردار/ به اوج خود 
نناز ای دل که مــن از دود فهمیدم، اگر باال روی 
یک روز با ابری شوی انکار/ به جنگ با تو می آیم، 
یکی تن من، یکی از تن که آگاهم به خویشاوندی 
اما، بســته این افکار/ خرابم مثــل بیماری، که از 
مرگش خبر دارد، شــبیه کوچــه ی خلوت به وقت 
بوســه و دیدار/ تو آن دریــای بی رنگی،که رنگ از 
آسمان داری، خروش از موج می خواهی و با ساحل 

شوی بیدار.«

همدلی| علی نامجو: کنسرت های موسیقایی 
دیگر خالصه نمی شوند در صدای خواننده ای 
نشسته اند  مشــتاقانه  دوستدارانش  که 
روبرویش؛ روزگاری آوازه خوانان، میکروفون 
را  را در دســت می گرفتند، چشمانشان 
می بستند و همراه می کردند مخاطب را اما 
در جهاِن بی صبــر امروز، همه چیز در حال 
تغییر است. کنسرت دیگر سازوآوازی تنها 
نیســت، در دیگر نقاط جهان، هزینه های 
که  اجرایی  بــرای  گزافی صرف می کنند 
محوریت  به تنهایی،  خواننده  صدای  دیگر 
در  جهان  سرشــناس  خوانندگان  ندارد، 
نورپردازی های  و  بــزرگ  دکورهای  میان 
خیره کننده حتی به پرواز درمی آیند روی 
کنند  متفــاوت خلق  تجربه ای  تا  صحنه 
جلوه های  تلفیق  تماشاگرانشــان.  برای 
بصری با موسیقی دیگر به پدیده ای جدی 
»کنسرت-نمایش«  ایران  در  تبدیل شده، 
نمونه اش  مشهورترین  شاید  می نامندش، 
»سی« بود اما اولینش نبود. رضا موسوی، 
کارگردانی اســت که تجربه نوینی را در 
»دخت پریوار« برای علیرضا قربانی رقم زد؛ 
بود که خواننده ها وسوسه شدند  بعدازآن 
برای بهره گیری از نمایش در موســیقی، 
او که دستی بر آتش عکاســی هم دارد، 
تجربه های دیگری را هم از ســر گذراند و 
در آخرین اتفــاق، پروژه »به رنگ صدا« را 
برای همایون شــجریان و گروه سیاوش به 
رهبری آرش گــوران، کارگردانی کرد. این 
گروه بعد از اجراهای متعدد در ایران و البته 
با ارکستری بزرگ حاال راهی کانادا شده تا 
تور کنسرتش را در آن کشور ادامه بدهد. 
به بهانه اتفاق منحصربه فردی که در چند 
سال گذشته رضا موســوی با کارگردانی 
هنری آثار متعدد رقم زده با او به گفت وگو 
نشسته ایم تا برایمان از تحوالت تازه صحنه 
کنسرت بگوید. گفت وگوی روزنامه همدلی 
با رضا موسوی درباره تجربیات موسیقایی و 

نمایشی اش را در ادامه می خوانید:

 بگذاریــد در ابتــدای کالم کمی درباره 
عبارت »کنسرت- نمایش« گفت وگو کنیم. 
برخی از واژه ها به قدری زیاد و نادرســت، 
تکرار و تکرار و تکرار می شــوند که ذهن 
آدم در مواجهه با آن ها ناخودآگاه احساس 
انزجار می کند. آیا با عبارتی دستمالی شده 
مواجهید که باوجود انجام کار در این حوزه، 

از به کارگیری این واژه گریزان است؟
من از آن دســته آدم هایی هستم که معتقدم در 
روزگار معاصر، مرزبندی ســابق میان هنرهای 
مختلــف از بین رفته اســت. تصــور کنید یک 
بازیگر امروز نمایشگاه عکس راه اندازی می کند، 
برخورد آدم های مختلف از درون جامعه عکاسان، 
هم صنفان خودش که یا بازیگران اند یا کارشــان 
مربوط به صحنــه و تصویر اســت و مخاطبان 
عمومی با او و نمایشــگاهش چطور خواهد بود؟ 
اغلب آدم هایی که مخاطب او قرار می گیرند حتی 
این حق را به بازیگر عکاس نمی دهند که بخواهد 
عکس هایش را به نمایش بگذارد. می توانم مثالم را 
عوض کنم. مثالً آهنگسازی که تصمیم می گیرد 
نویسندگی کند، بسیاری از هم صنفان و دیگران 
به او حق نویســندگی نمی دهند. چه تعداد از ما 
در مواجهه با نمایشــگاه عکاســی یک بازیگر یا 
کتاب و نوشته ای به قلم یک آهنگساز حاضریم 
آثــار این دو را به عنوان عکس ها و نوشــته هایی 
مستقل بپذیریم؟ اصالً مگر چه تعداد از عکاسان و 
نویسندگان معاصر ما را عموم مردم می شناسند؟ 
شــاید همین وضع، مخاطبان را مجاب می کند 
تا درباره عکس ها و نوشته های این آدم های غیر 
معروف به عنوان آثاری که می توان با آن ها روبرو 

شد و درباره آن ها سخن گفت، نظر بدهند.
 به اعتقاد شــما، چــرا وجهه دیگر یک 

هنرمند به راحتی پذیرفته نمی شود؟
آن روزگاری که عباس کیارســتمی، نمایشــگاه 
عکس برگزار می کرد و در دورانی که رضا کیانیان 
این کار را انجام می داد بســیاری پشت سر آن ها 
حــرف می زدند. چرا؟ چون اولــی به کارگردانی 
شــهرت پیداکرده بود و دومی بازیگری می کرد. 
اغلب کســانی که در عرصه عکاسی فعال بودند 
با حضور این چهره ها شــاید عرصه را تنگ تر از 
گذشته می دیدند. متأسفانه همین رویکرد باعث 
می شــد درباره عکس ها کمتر نظری داده شود، 
درحالی که امروز در یک گالری یک نفر، ســیصد 
عکس به نمایش گذاشــته که حتی دوتایش هم 
قابل مالحظه نیست. با این توضیحات به گمان من 
مرزبندی ها میان عرصه های تخصصی مختلف در 
هنر امروز، دیگر بی ربط است. هرکسی حق دارد 
هر نوع کار هنری را به شرط باکیفیت بودن انجام 
دهد. من مدت ها قبل به شکل حرفه ای به عکاسی 
مشغول بودم. از این بگذریم که رشته تحصیلی ام 
معماری بود. همان زمان هم احساس می کردم در 
زمینه عکس بایــد کارهای دیگری را انجام دهم. 
 ســال ها قبل در خانه هنرمندان به اتفاق ســجاد 
افشاریان اجرایی را روی صحنه بردیم که ترکیبی 
از عکس، موســیقی، نمایش و ادبیات بود. در این 
کار خوانش هایی بود که البه الیش، نمایش و عکس 
حضور داشــت. در آن اجرا سعی کردیم ترکیب 

متجانسی از این هنرها را کنار هم قرار بدهیم.

 آیا آن اثــر را هم می توان در دســته 
کنسرت- نمایش قرار داد؟

راستش من نمی خواهم عنوان کنسرت- نمایش، 
کنسرت، نمایش یا نمایشگاه را روی آن اثر بگذارم. 
آن اجرا مجموعه ای از یک اتفاق هنری بود که به 
گمان من به عنــوان مجری اثر در آن دوره کاری 
متفاوت و جذاب بود. برای روشن تر شدن موضوع 
مثال دیگری می آورم. ما اجرایی در سالن میالد 
تجربه کردیم که بعد به تاالر وحدت منتقل شد. 
اجرایــی که به یاد »محمد نوری« با حضور چند 
خواننده روی صحنه رفــت که در حقیقت آغاز 
همکاری من با اهالی جامعه موسیقی به حساب 
می آمــد. بعــدازآن کارهایی انجــام دادم که در 
ارتباط با موسیقی شکل گرفت. ماجرای کنسرت 
- نمایــش هم به گمانم، نام گذاری بدی هم دارد 
چون دقیقاً معنایــش را نمی دانم و باوجوداینکه 
ســال ها در این عرصه کار کــرده ام و پروژه های 
مختلفــی را در این زمینه به روی صحنه برده ام، 
دریافت درســتی از به کارگیــری اش ندارم ولی 
کاری که ما انجام می دهیم و تصمیم داریم انجام 
دهیم این است که کنسرت های موسیقی عالوه 
بر صدایی که تماشاچی از ارکستر می شنود، یک 
برداشت ذهنی هم برای او ایجاد کند، یعنی کمک 

کنیم دریافت بهتر مفهوم رخ دهد.

 پس می خواهید مخاطب بشنود، ببیند و 
تخیل کند؟

بله همین طور است. ما همراه با دو تن از بچه های 
دانشکده موسیقی در تاالر وحدت و برج میالد، 
بررســی میدانی انجام دادیم. متوجه شدیم در 
بهترین و ایدئال ترین شــکل کنسرت هایی که 
می بینیم، حتی آن کنسرت هایی که به نظر عامه 
مردم، جذاب هستند، تماشاچی نهایت ارتباطی 
که با کنسرت می گیرد این است که گوش او بعد 
از مدتی از صدای موسیقی، پُر می شود و تصاویر 
تکراری می بیند. فکر کنید گروهی از نوازندگان 
روی صحنه نشســته اند، مگر یک نوازنده درامز 
چه قدر می تواند تصویر ایجاد کند؟ ما گاهی در 
تدوین قطعاتی که فیلم برداری می کنیم، بارها 
از یک تکه درامز استفاده می کنیم و هیچ کس 
هم متوجه نمی شــود چون یک »لوپ« است. 
شــما می توانید ۱۰ ثانیه تصویــر بگیرید و در 
۱۰ قسمت استفاده کنید چون عین هم است. 
نوازنده ویولن و پیانو هم چنین شرایطی را دارند. 
ما چه قدر »اکت« روی صحنه داریم؟ آن چنان 
زیاد نیست. چیزی که در کار ما اختالف ایجاد 
می کند، بیشــتر آن متن یا شــعری است که 
خواننده می خواند و تماشاگر می تواند توسطش 
مدام تازه و تازه شود، یعنی بیشتر تمرکز روی 
جایی است که کمترین ربط را به صحنه دارد. 
ما درصحنه با تصویر ســروکار داریم ولی مدام 
کالم را عوض می کنیم. در این بررســی متوجه 
شدیم تماشــاچی در ایدئال ترین و بهترین نوع 
کنسرت های موسیقی، ۱۵ تا ۲۰دقیقه با صحنه 
ارتباط دارد و بعد ارتباطش با ماجرا قطع می شود 
چــون تمام تازگــی صحنه از دســت می رود. 
یک نفر به عنوان سولیســت، خواننده یا نوازنده 
ایستاده و »بَند«ی پشت سرش نشسته اند. این 
اتفاق تا ۲۰دقیقه قابل تحمل است و بعدش به 

یک چیز تکراری تبدیل می شود.
 در دهه اخیر نورپردازی ها و اتفاقاتی که 
روی صحنه رخ می دهد، بهتر شده است. 
مثالً در کنسرت های خارجی، رقصنده ای 
روی صحنه حاضر می شــود که می تواند 
فضا را از یکنواختی دربیاورد. البته رقص 

هم به نوعی نمایش محسوب می شود...
ما چنین چیزی را در کنســرت های ایرانی 

نداشته ایم.

 اما کنســرت در حال حاضر ترکیبی از 
هنرهای مختلف شده است...

من در مورد دهه های قبل صحبت می کنم. در 
دوره جدیدتر نورپردازی در کنسرت ها استفاده 
می شــود اما این اتفاق بیشتر در کنسرت های 
پاپ رخ می دهد. شکل و شمایلش هم چندان 
درست و آرتیســتی نبوده است، یا حرکت نور 
بوده که این اتفاق را در عروســی و جشن تولد 
هم می بینیم و همان را روی صحنه مشــاهده 
می کنیم، درحالی که این ها در یک فاز نیستند 
و دسته بندی های مختلفی دارند. ما اصوالً نباید 
چیزی با سطح یک برنامه خانوادگی یا دوستانه 
را تبدیلش کنیم به چیزی که تماشــاچی آن 
را روی صحنه می بیند، مثالً نور قرمز یا ســبز 
می افتــد، جمع می شــود و رقص نــور دیده 

می شود.
 ترکیبات و ابزارهــای جدید تا زمانی 
اما  می شد  اســتفاده  داشت،  تازگی  که 
نورپردازی های کنونی به ســمت دیگری 
رفته اســت. مثالً در پشــت خواننده، 
صحنه با نورپردازی تداعی می شود و به 
هم  نمونه اش  می دهد.  تصویر  تماشاچی، 
کنسرت های  در  است.  پاپ  کنسرت های 
کالسیک چه ایرانی و چه غربی نمونه ای 

به ذهنمان نمی رسد...
بله، در پاپ بود و ما تالش کردیم در موسیقی 
سنتی هم آن را بیاوریم. چند نمونه موفق هم 
داشته ایم. مثاًل »دخت پریوار« را اجرا کردیم که 
به نظر من ازلحاظ آرتیســتی، کار خوبی بود و 

می توان از آن دفاع کرد.
 جرقه ایده کنسرت-نمایش اصالً چگونه 
در ذهن شــما زده شد و تصمیم گرفتید 

چنین کاری را انجام دهید؟
ما کنسرتی با آقای علیرضا قربانی در برج میالد 
داشــتیم. یک سری ویدئو درست کردیم که از 
نظر هنری، ویدئوهای خوبــی بود ولی خودم 
با این مدل کار که خواننــده چیزی بخواند و 
پشــتش هم تصویرهایی عوض شود، چندان 
موافق نیســتم چون یک کار دم دستی به نظر 
می رسد، ضمناً ارتباطش با مجموعه ای که روی 
صحنه کار می کند، خیلی خوب برقرار نمی شود. 
کاری که انجام دادیم این بود؛ یک جاهایی نوِر 
آقای قربانی را بعد از هر قطعه می گرفتیم. اجرا 
که تمام شــد، آقای قربانی گفت: »خدا پدرت 
را بیامرزد، من هر جا کنســرت داشتم، نور را 
نمی گرفتند و نمی توانســتم یک لیوان آب در 
آرامــش روی صحنه بخورم.« نور که بســته 
می شد، در تاریکی، خواننده می توانست گلویی 
صاف کند، آبی بنوشد یا استیلش را تغییر دهد. 
گفتم: »پس بیا این کار را مفصل تر انجام دهیم« 
و در ادامه تبدیل به اجرایی مفصل تر شد؛ کاری 
که نورپردازی خیلی جدی و حرفه ای داشــت. 
کم کم شروع کردیم با آقای قربانی روی صحنه 
حرکت کردن، برو بیــرون، برگرد، برو انتهای 
صحنه و بیا جلو. دو ســال پیش کنسرتی در 
تاالر وحدت داشتیم، در یک قطعه آقای قربانی 
نزدیک به شصت متر می رفت توی عمق صحنه. 
یعنی می رفتیم روی »پودیوم« سوم. ازآنجا چند 
پله را باال می رفت و در دورترین نقطه صحنه، 
قطعه را می خواند. دیگر برایش راحت شده بود، 
درصورتی که روز اول می خواست دو قدم بردارد، 

سختش بود و معذب می شد.
 به هرحال آن زمان نگاه و کار جدیدی در 

ایران محسوب می شد...
خیلی تازه بود، حتی می توانم بگویم آن نمونه 
کار تا اآلن هم دیگر اتفاق نیفتاده اســت. یک 
سری کنسرت – نمایش های کوچک و بزرگ 
اتفــاق افتاده ولــی آن مدل اســتایل که هر 
قطعه ای مجزا برای خودش، یک »اســتوری« 
جدا داشته باشد و در صحنه تغییرات عمده ای 
در آن حد انجام شــود، نداشته ایم. فقط هم در 
تاالر وحدت می شود چنین کاری را انجام داد 

که در دوره خودش بسیار نو بود.
 اصطالحی به نــام »کارگردان هنری« 
باالخره  می شــود.  اســتفاده  به کرات 
کارگردان وجود دارد یا ندارد، پس دیگر 
چرا برخی اصرار به اســتفاده از پسوند 

»هنری« دارند؟
من هــم این عبــارت را نمی فهمــم. باید به 
بچه های دیگری که با من هم شغل نیستند اما 
همکار هستند، مانند آهنگسازان، خواننده ها، 
تهیه کننده هــا و ... بگویید کلمه »هنری« را از 

سِر این عنوان بردارند چون اصاًل معنی ندارد.

 مگر ما کارگرداِن غیرهنری هم داریم؟!
اگر من چنیــن حرفی را بزنم، ممکن اســت 
سوءبرداشت صورت بگیرد. در کل به این مسائل 

چندان توجه نمی کنم.
 به هرحال کارگردان، عنوان بسیار بزرگی 
است و به تنهایی ارزش کاری او را توصیف 

می کند...
ازنظر بیزینســی و تبلیغاتی اگر یک بیلبورد را 
در نظر بگیریم؛ می نویســند: »کنسرت آقای 
ایکس«. مخاطبی که از کنار بیلبورد رد می شود، 
چندین و چند بار کنسرت آقای ایکس را رفته و 
تصور می کند این کنسرت هم مثل همان هاست 
و فقط در جایی دیگر برگزار می شــود اما اگر 
به همان اندازه اهمیت دهید و بنویســید: »به 
کارگردانی فالنی«  مخاطب متوجه می شود با 
اتفاق متفاوتی از خواننده طرف است. در اغلب 
کنسرت ها با چنین ماجرایی طرفیم. آدم هایی 
که رد می شــوند، با خود می گویند: »کنسرت 
فــالن خواننده را چند ماه پیش دیده ایم و چرا 
باید دوباره برویــم؟« باید او را متوجه کنیم با 

اتفاق جدیدی درراه است.
 طبیعتاً با جمیعت تازه ای از مخاطبان هم 

روبرو نیستیم...
در مجموع امیدوارم در آتیــه اتفاقات بهتری 
برای ما بیفتد. هر چه قدر جلوتر برویم، فارغ از 
این که چه میزان طول می کشد و حتی ممکن 
است در این مسیر از بین برویم، امید در ما زنده 
خواهد ماند. به دلیل طوالنی بودن مسیر، یک 
سری آدم ها از بین می روند ولی مخاطب کم کم 
تربیت می شــود تا یک سری چیزها را دوست 
داشته باشد، با یک سری چیزها مخالفت کند 
و هــر چیزی را با خاطره بازی، طی نکند. اآلن 
تمرکز اغلب تماشاچی ها و تولیدکنندگان آثار 
روی »نوستالژی« است. در مملکت ما نوستالژی 
اآلن در صدر ماجرا قرار گرفته. یک سری فیلم 
ســاخته و موفق می شــود، می گوییم: »دلیل 
موفقیتش چیست؟« می گویند: »می دانی چه 
چیزهایی در فیلم نشان می دهند؟ نوار کاست 
قدیمی! عالءالدین، چکمــه، روپوش دخترانه 
اپل دار و مقنعه چانه دار« این ها متعلق به سی 
سال پیش هســتند و چون دوباره رو می آیند، 
موردتوجه قرار می گیرند. در موسیقی همچنان 
»جاِن مریم« هرجایی اجرا شود، مخاطب دارد. 
اآلن اتفاقــات خیلی جالبی افتاده اســت، یک 
سری کارها را می خوانند که متعلق به دوره های 
گذشــته اســت، درحالی که اگــر زمانی این 
آهنگ ها را در نوار کاسِت ماشینتان داشتید، به 
خاطرش زندان می رفتید! اما اآلن روی استیج، 

همان ها را می خوانند.
 این نوستالژی خوب است یا بد؟

همه چیز دیگــر به درون نوســتالژی می رود. 
آخریــن کاری کــه از یکــی از چهره هــای 
شناخته شــده تئاتر دیدم، کار قابل قبولی بود 
امــا بعد از چندین ســال کاری انجــام داد با 
درون مایه نوستالژیک. به اعتقاد من او هنرمند 
است و نباید کارِ چیپی انجام دهد. جالب این که 
خواننده ای از هم دلــش درآمد که تا پیش از 
آن، کســی او را نمی شناخت. این کار در میان 
مــردم، ُگل کرد و جمعیت زیــادی هم برای 
تماشایش به ســالن رفتند؛ یعنی مخاطب ما 
هنوز مخاطِب نوســتالژی باز اســت. اگر کاری 
انجام دهید که نوستالژی درونش داشته باشد، 
موفق می شوید ولی اگر کاری آرتیستی انجام 
دهید به مشــکل برمی خورید. بازهم می گویم 
آنســامبلی که در موردش صحبت کردم، واقعاً 
کیفیت باالیی داشــت و کار ارکسترال بسیار 
خوبی بود. مجبور شــدیم خواننده ای بیاوریم 
تــا فقط بگوییم خواننده ای داریم اما می شــد 
موسیقی جدی و بی نیاز به کالم هم اجرا کرد 
تا مردم از شنیدنش لذت ببرند. قطعات بسیار 
ســنگینی بود ولی کسانی که آمدند، استقبال 
کردند اما دایره مخاطبانش به همان ســیصد، 
چهارصد نفر خالصه می شــود. تهران بیش از 
۱۵میلیون نفر جمعیت دارد، کنســرت برگزار 
می کنیــد و موســیقی ناب ارائــه می دهید و 
قطعات درخشانی می نوازید که هر کدامش در 
جشنواره های معتبر، نامزد جایزه بوده، بعد تنها 
چهارصد نفر می آیند که دویست نفرشان هم 
دعوت شده اند! دویست نفر هم  خانواده و اقوام 
نوازنده ها هســتند! به طور مثال خواهرزاده من 
اجرا داشــت، خواهرم گفت: »برایت بلیت کنار 
گذاشــته ام«. گفتم: »این کار را نکن« و خودم 

رفتم بلیت خریدم.

گفت وگوی »همدلی« با رضا موسوی، کارگردان »به رنگ صدا«؛ آخرین اثر همایون شجریان و گروه سیاوش 
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بودند،چیزیپیدانکــردهبودند.منفقطکتاب
دارم:»اســبابواثاثفرشمســجدبردند.آنرا
کــهنمیبرندفرمانخداســت.«رفتهبودندتوی
پارکینگ،دوچرخهبچههــایمردمرابازنجیرو

قفلبردهبودند.میگویی:»زنتکجاست؟«
-رفتهپیشبابــاش،ازموقعیکهمامانشمرده
مــیرهپیشباباش،منهمبایــدبرومازمامانم
نگهــداریکنــم،المصبتویمخاســتمرتب
میگویدکجاهســتم؟اینانبارمالکیست؟کی

مراآورد؟چرابچههایممراولکردهاند؟
آخرنمیدانممگــراینها،پدرومادرندارند،چرا
دولتبــرایپیرمردهاوپیرزنهاکارینمیکند؟
آخرمنوزنمزانوشکستهایم،درآستانههفتادیم،
بایدبرویمبرایمــادروپدرمانصبحانه،ناهارو

شامفراهمکنیم.
واهللمملکتداریاینجوریکاریندارد.منهم
میتوانمرئیسجمهورشوم،وزیرشوم،اینجوری
مــیتونم،بهتــرازاینهاهــمکارمیکنم.االن
حدودصدنفربهنحویبســیجشدهایمتادونفر
رابگیرنــد.ماهی۵۰میلیونتومانخرجاجارهو
غذاودرمانوباقیقضایایاینهامیشــود.حق
دســتصادقهدایتبود،حــاالمیفهمماوچه

میگفت.اوهماطرافخانهاش،آهنمیکوبیدند،
گردوخاکبودوصدایرادیویهمسایهاشگوش

فلکراکرمیکرد.
پنجرهراکهبازمیکرد،یکقصابیبودودوالشه
ویکقاطروســگیکهمنتظرآشغالگوشــتو
استخوانبود.روانیشدهبود،عصبانیبود.خوب
بوداوکهباالخرهکســیراداشت،پدرومادری،
برادریوشــوهرخواهرش،رزمآرانخســتوزیر
بــود،اورافرســتادندپاریس،فکــرمیکرددر
فرانســهبرایشفــرشقرمزپهــنکردهاند.رفت
دربیمارســتان،پیششــهیدنورایی،دوستش،
بیهوشبود،گفت:»زکی!تــوبهمنگفتیبیا،
صــدتومنبهتمیدم،صــدتومنهمخودتدر
بیار،یکاتاقــیاجارهکن،حاالچهکارکنم؟کی

پیزیمراجامیاندازد؟«
هرچهنوشــتهبود،پارهکردوتویسطلآشغالی
انداختورفتآنجا،خانــهایگازداراجارهکرد،
کتوشــلواروکراواتیزد،عطرزد،گازرابازکرد
ووســطاتاقخوابیدوبالبخنــدملیحیبهاین
دنیاگفتزکیبیا!هدایتســیزدهباردســتبه
خودکشــیزدباالخرهموفقشــد.برایسیمین
دانشوروآلاحمدنوشتهبود:»ماکهرفتیمشما
بهزندگیننگینخودادامهدهید.«باورنمیکنی
هدایت۴۸سالداشت،آلاحمددرچهلسالگی

عصاییبهدستداشت.
موهایــشجوگندمیبودومثلجغدبهاطرافش
نگاهمیکــرد،ثابتی،رئیسســاواکبهشگفته
بود:کورخونــدی،فکرنکنماتــورامیگیریم
کهمشــهورشــویوبت،بهیکرانندهیتریلی
میگوییــم،لهولوردهاشکن،شــشماهزندانش
میکنیموآبهاازآســیابمیافتــد.آلاحمد
رامیگویی؟چندســالبعدجــانبهجانآفرین
تسلیمکرد.دوستمپشتتلفنساکتبود،صدای
نفســشمیآمداماحرفنمــیزد،هرچهگفتم:
الوالوالو...فایدهنکرد...بوقبوقکرد.گوشــیرا

گذاشتم.

یکیازانواعزندگیدردنیایامروزتنهایی
زیستناستوگاههمعاقبتتنهامردن.
ایــننوعزندگــیاگرچهبیشــترزاییده
دورانصنعتیومهاجرتهایناگزیرنسل
جوانتربرایکاریابیوبهقولیپیشرفتو
فرارازموقعیتجغرافیاییمحدودروستایی
امــاعواقب وشــهرهایکوچکاســت
ناخوشایندیرابرجایگذاشتهکهبنابه
گفتهمیتــوانگفتبهفوایدشنمیارزد.
چراکههمنظممناسباتاجتماعیبیرویه
وبیحســابوکتاببههممیخوردوهم
بیبنیاد باعثشــکلگیریزندگیهــای
وبیتاریخمیشــود.هرچهاینســرعت
مهاجرتوترکوطنبیشــتروناگزیرتر
باشدشدتاتفاقاتیازایندستهمبیشتر
میشــود.البتــهموضوعایننیســتکه
مهاجرتنمیتواندباعثپیشــرفتشود،
بلکهصحبــتازلرزانبــودنزندگیدر
جایجدیدبرایفردتصمیمگیرونســل
قبلوبعدازآناســتکــهآنکهجامانده
اســتمثلوالدیندرتنهایــیوگاهفقر

وبیکســیســردرگمومحزونزیســت
میکنندوآنکهدرمهاجرتبهدنیامیآید
همبهدلیلمســلطنبودنپدرومادرش
برفضاوشــرایطاقتصــادیواجتماعی
نمیتواندباوضعیــتموجودخوبگیردو
چهبسامقابلاینشــرایطموضعمنفیو
تقابلیبهخودبگیرد؛مثلنسلاولودوم
بیشترمهاجراندرکشورهایتوسعهیافته
کــهازجهاندیگریبــهآنجارفتهاندوبا
مناســباتموجودهمخونشدهاند.طبیعی
استآنکهمهاجرتکردهمیاناینشرایط
وضعــشازآنکهجاماندهوآنکهآنجابه
دنیــاآمدهبدتراســتوگاهدراینبینبه

شکلیلهمیشود.
اینســهنســلرامیتــوانتنهایانینام
نهــادکههیــچارتباطیباهــمندارندو
اصاًلبههیچوجهدیگرنمیتوانندشــرایط
همدیگــررادرککننــد.ناگزیــریاین
زندگیهاباعثبهوجودآمدنشــکلیاز
زندگیدرتنهاییشــدهاســتکهناچارا
راههــایشــادیوطــراوترادرزندگی
پیدانمیکنندوحتیدرصورتشــرایط
اقتصادیخوبهمبهنوعیآشــفتهحالو
غمیناند.جمعیتزیادیازایننوعافراد
بهخصوصدرجوامعمدرنوتوسعهیافته
وجوددارنــدکهنمیتواننــدآنگونهکه

دوستدارندزندگیکنندوتوانوطاقتی
همبرایبرگشتبهشرایطپیشینندارند
چــونمجبورندیاازصفرشــروعکنندیا
باکســانیازقبیلوالدینوهمشهریانو
هموطنانیبیامیزندکــهنوعینگاهمنفی
بهایشاندارند.درهرصورتاغلبکسانی
کــهمهاجرتمیکنندبرطبــقآمارهاو
پژوهشهــایصورتگرفتــهبهخصوص
درجوامعســرمایهدارینگرانومضطرب
هســتندامابهناچارراهیجزادامهزندگی
درحولووالندارنــد.زندگیدرتنهایی
کهگاهبهمرگدرتنهاییختممیشــود
اغلبدلســردیمهاجرانرابهدنبالدارد
وآنهاکهبیشــتراینمواردرامیبینند
یامشــاهدهمیکنندهمچونسرنوشت
خودشانرابهاینترتیبرقمزدهپیشبینی
میکننــددلســردتربهحیــاتمضطرب
خــودادامهمیدهند.بــاهمهایناوصاف
ونتایجبهدستآمدهاززندگیمهاجرانو
نسلهایاولامابهدالیلیکههمهبرآن
واقفهستندروندمهاجرتبهخصوصدر
کشــورماباشــدتیبیشازگذشتهرواج
داردواگرفضلفراهمباشدچهبسابیشتر
جمعیتفعالکشورفراررابرقرارترجیح
دهندوبــهفکرزیســتندردنیایبهتر

گرفتارهمینشرایطشوند.

مهاجرت؛ شکلی از تنهایی

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

   فیض شریفی  
   داستان نویس

»بیارایالنهسیمرغ/سرنوشــتدرخفت
گیسوانتایمننیست/نوزینپریشانزلف
فرصت، ها/شاهین لحظه تهمینه/چموش
آراموراموعاشــقانه/بیتوتهبرلبگردن/
دستیبهتیر/دســتیکمان/دستیبهنی/
دســتیبهگفتوگو/آرایششبانهواژگان/
جاریدرکالم/هرواژهنوزادیاســتپابه
راه/گهوارهبیبارسازنمیآورد/برچهارراه
شــمعوشــیونوعودازبیمدفآشفته
زمین/پوزارجانهادهآســمان/ازغفلتپدر
همدهانویکنفسســیمرغآسمان/زال

زمینبرپهلویدریدهمیگریند.«
آنتولوژیشــعریفرخدرتراژدیسهراب،
آنچهشاهنامهمیگوید؛تراژدیسهرابو
رســتمودرامدردناکوتلخاســفندیارو
رســتمواینکهدرتراژدیهمهبرحقاندو
دردادگاهوجدانداستایوفســکیهمگان
مبراازگناهاند،ســهراببرحقاســتو
رســتمهممحق:»تابیتوتهبرلبگردن/
دستیبهتیر/دستیکمان/دستیبهنیو...
دســتیبهگفتوگو/واینانتخابآخرین
فرجامانسانیگفتگوستکهدریغاکهاگر

گفتوگومیانپدروپســربرقراربودهیچ
خشونتوخونریزیرخنمیداد،نهدستی
بهتیربودونهدســتیبهکمان،کهتنها
وتنهــاگفتوگوقادربــودحقیقتپدرو
پســریرابرمالکند.فرخحیاتحماسه
وتغــزلرادرهمآمیختهوبــاتکراریک
حــرفدرکالمویککلمــهدرجملهبه
ســطرشــعرشهارمونیووزندلخواهرا
جاریمیکند:»دســتیبهتیر/دستیبه
نی/و...«شــاعرگاهدرشــعرشدستبه
واجآراییزدهوموســیقیشعرشرابهرخ
میکشد:»سیمرغسرنوشتگهوارهبیبار
ســازنمیآورد...«تکرارحرف»ســین«و
ســودبردنازحرف»الف«کهصوتشعر
راباالنگهمیداردازشــگردهایشــعری

فرخمنشاست.
دراینشــعراوباترکیببرخیاســامی
ذاتومعنــی،دســتبهترکیبســازی
زده:»ســیمرغسرنوشــت،آرایششبانه،
گهــوارهبیبار،زالزمیــن،پهلویدریده
وواجآرایی:برچهارراهشــمعوشــیونو
عود«فرخبــاردیفکردنآرایههایادبی
ودرســایهتوصیفاتوتشــبیهاتیبدیع
درپــیآناســتتاداللتهــایمعنایی
رادرپسوپشــتآنهاآشــکارکند.در
اندیشهاسطورهایشرق،اصلبرپسرکشی
است.درستنقطهعکسآنچهدرتفکرو

سنتهایاساطیرغربمیگذرد.درغرب
پروســهبهسمتفرداوآیندهغالباست.
عقدهاودیپواســطورههاییونانباستان
وادبیاتشکســپیربرمبنایپدرکشــی
است.درشرقاســطورهپسرکشیسنتی

دیرپاست.
برادرانفریدوندرهمــاناوانرهاییاز
چنگضحاک،باغلتاندنسنگازبلندی
قصدکشتنبرادررادارند؛چیزیهمچون
اســطورهیوسفوســیاوش؛امادریغکه
ماســادهبودیمماعوامفریــبنبودیماما
فریفتهعوامشدیم.اسفندیارهمسادهبود.

سادگی،صفتمشترکهمهخوبان.
رستمدرچاهشــغادفرومیافتد،بابکرا
بهآسانیفریبدادند،سهراببعدازچیره
شــدنبررستمبادروغونیرنگاو،پدررا
رهاکرد.دردورانمــاامیرکبیررابهدام
توطئهانداختنــدومصدقهممارزخمی
رارهامیکندوســرانبختیــاریبعداز
فتحتهرانقــدرترارهاکردندوبهخانه
بازگشــتند.فرخشــاعرچهزیباگفتهکه
اگرگفتوگوبودوتســاهلومدارابرروح
آدمیانحاکمبودوفزونخواهینداشتند،
باریاینهمهســبعیتوبرادرکشــیهم
درمیــاننبود:»ازغفلتپــدرهمدهان
ویکنفس/سیمرغاســمان،زالزمینبر

پهلویدریدهمیگریند.«

نگاهی به شعر »سهراب« از حیات فرخ منش
مگر ما چند سهراب مرده داریم در آغوش پدر

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

گاهنوشتهها

برنامهگمانهزنیبهمنظورتعیینعرصهوپیشــنهادحریمتپهآســاوله
کردســتانبهکشفســفالهایســادهومنقوشدورانمسوسنگ
انجامید.ســیروانمحمدیقصریانسرپرستهیاتباستانشناسی۸
شهریور۱۴۰۱بااعالماینخبروبااشارهبهاینکهتپهآساولهدرنواحی
شرقیشهرستانسنندجواقعشدهتصریحکرد:»اینمحوطهبهشماره
۱۱۱۶۰درفهرســتآثارملیبهثبترسیدهاست.«اینباستانشناس
گفت:»قرارگرفتنمحوطهدربافتشهری،تعدادزیادچالههایحفاری
غیرمجازکندهشــدهدرسطحمحوطهونیزساختوسازهایغیرمجاز
صــورتگرفتهبررویعرصهوحریمصدمــاتجبرانناپذیریرابهاثر
واردکردهاســت.«اواظهارکرد:»ازاینروبهمنظورصیانتوحفاظت
محوطهازصدماتبیشــتر،برنامهگمانهزنیتپهبهمنظورتعیینعرصه
وپیشنهادحریمتپهآســاولهبهمدتیکماهاجراییشد.«سرپرست
هیاتباستانشناســی،تعدادگمانههایحفرشدهدراطرافمحوطهرا
۲۰گمانهعنــوانکردکهدرتعدادیازآنهاآثاریشــاملدیوارهای
سنگچین،آوارسنگی،سفالهایسادهولعابداردورانتاریخیاسالمی
وسفالهاومصنوعاتســنگیدورانپیشازتاریخبهدستآمد.اواز
جملهجالبترینیافتههایاینفصلازگمانهزنیمحوطهرابهدســت

آمدنسفالهایسادهومنقوشدورانمسوسنگاعالمکردوگفت:
»درنتیجهمطالعاتگذشــتهدراینمحوطهآثاریازدورانتاریخیو
اسالمیگزارششدهبود،امادراینفصلبرایاولینبارآثاردورانمس

وسنگنیزشناساییشد.«

کشف سفال های ساده و منقوش دوران مس و سنگ در تپه آساوله کردستان
میراث

داستانک

روزیکه»اتابک«صدراعظمسهپادشاهقاجارکشتهشد
امینالســلطانتاســال۱3۱3قکهواقعهقتل
ناصرالدینشاهدرحرمشاهزادهعبدالعظیماتفاق
افتاد،صدراعظمناصرالدینشاهبود.ويمرگشاه
راباترفنــدخاصيتاجلــوسمظفرالدینمیرزا
ولیعهدبهتختســلطنتمخفينگاهداشتودر
دورهمظفرالدینشاهتاســال۱3۱۴قدرمقام
صدارتباقيماندوليبراثردســایسدرباریانو
اطرافیانشــاهمعزولوبهقمتبعیدوبهجایاو

امینالدولهصدراعظمشد.
درســال۱3۱7قباتوجهبهمشکالتاقتصادي
ایرانمظفرالدینشاهعزمسفربهاروپاکرد.چون
امینالدولهمقدماتســفرشرامهیانکرداورااز
صدارتعزلوتبعیدکردوامینالسلطانراازقم
بــهتهرانفراخواندواوباعنــوان»اتابکاعظم«
صدراعظمایرانشــدوتاآخرسال۱3۲۱قدر

اینسمتباقيماند.
اتابکاعظمبهمنظورتأمینخواســتهشاهجهت
سفربهاروپادستبهدامنبانکاستقراضيروس
شدوازبانکمزبورمبلغ۲۲/۵میلیونمناتطال
وامتقاضاکرد.ضمانتپرداختاینواممنوطبه
»عوایدگمرکيایرانبهاستثنایگمرکاتفارسو

بنادرجنوب«بود.
باواگذارياینوامعماًلشــریاناقتصاديکشور
تحتکنتــرلروسقرارگرفتوموجباعتراض
بازرگانانایرانيقرارگرفتوبعدهااینامریکياز

زمینههايانقالبمشروطهرافراهمساخت.
هنوزمدتزیادينگذشتهبودکهدرسال۱3۲۰
قشاهباردیگربهبهانهبیماريخویشسفرخود

رابهاروپاآغازکرد.
اینبارهماتابکاعظمبرايتأمینهزینهســفر
شــاهازبانکاســتقراضيروسمبلغ۱۰میلیون
منــاتطالوامگرفتو»امتیــازراهآهنجلفابه

قزوین«رابهروسواگذارکرد.
مظفرالدینشــاهپسازبازگشــتازسفردومبا
حرکتهایــيبرضداتابکروبهروشــدوعواملي
چونافالسماليکشــور،عــدمپرداختحقوق
کارکنــاندولت،وامخواهيازبانکاســتقراضي
روسواعطــايامتیازاتگوناگــونبهبیگانگان
باعثشداتابکاعظمازمسندقدرتبرکنارشود

وبهجایاوعینالدولهبهصدارتمنصوبشد.

دراینبرههاززماناتابکاعظمبهبهانهسفرحج
ازکشــورخارجشدوبهســفردوردنیاپرداخت
وپسازدیدارازکشــورهايمختلفجهتادای
مراســمحجعازمعربستانشــدودوبارهبهاروپا
بازگشــتوتاســال۱3۲۵قدراروپازیست.تا
اینکــهپسازمــرگمظفرالدینشــاهفرزندش

محمدعليبهتختسلطنتنشست.
بااصرارمحمدعليشــاه،اتابکاعظــمبهایران
فراخوانــدهوبهمقــامنخســتوزیريمنصوب
شــدتامحمدعلیشــاهکینهدیرینــهخودرااز
مشروطهخواهانوجنبشمشروطهخواهيبهرخ

آنهاکشیدهباشد.
حدودچهارماهنخستوزیرووزیرکشوربودتادر
روز۲۱رجب۱3۲۵قمری)۹شــهریور۱۲۸۶(
درحالیکهباسیدعبداهللبهبهانيازمجلسخارج
ميشــددرصحنبهارستانباضربگلولهعباس

آقاصرافتبریزيبهقتلرسید.
جنازهاتابــکبهقمحملودرمقبرهاختصاصي
خویشبهخاکسپردهشد.بسیاريمعتقدندکه
ضاربهمپسازدســتگیرياقدامبهخودکشي
کردهاســتاماروایتهایيوجودداردکهصحت

اینادعارازیرسوالميبرد.

حافظهتاریخی

جزئیاتسعدی

مشقکلمات

رئیس سازمان مدیریت بحران: ماهواره ایرانی 
»آیات« به زودی به فضا پرتاب می شود

رئیسسازمانمدیریتبحرانکشوربابیاناینکهبرای
رصدحوادثیازقبیلســیلوزلزلهنیازبهرصدزمین
وجوددارد،ازپرتابماهــوارهایرانی»آیات«بهفضادر
آیندهنزدیکخبرداد.محمدحسننامی؛رئیسسازمان
مدیریتبحرانکشــوراعالمکردهکهماهوارهآیاتدر
آیندهنزدیــکباحضوررئیسجمهوربــهفضاپرتاب
میشود.اوهمچنیندربخشدیگریازتوضیحاتخود
دربارهاهمیتپرتاباینماهوارهگفت:»اینماهوارهقرار
اســتدرمدارزمینقراربگیردودرارتباطباحوادثی
ازجملهسیل،زلزلهورانشزمیناطالعاترادراختیار
ماقراردهد.«اهمیتپرتابماهوارهآیاتازآنجاییاست
کهقراربهرصدحوادثیازجملهسیل،زلزلهورانشزمین
توسطاینماهوارهاست.ازسوییدیگرباتوجهبهپرتاب
ماهوارهخیامبهعنوانماهوارهسنجشیتوسطسازمان
فضاییکشوربهنظرمیرسدتصاویرارسالیازاینماهواره
همقراراستبهتکمیلاطالعاتخیامکمککند.این
موضوعالبتهدرشــرایطیاستکههمچناناطالعات
کاملیازماهوارهآیاتمنتشرنشــدهاست.زماندقیق
پرتاباینماهوارهنیزاعالمنشدهوبراساستوضیحات
رئیسسازمانفضاییکشــوراینماهوارهقراراستدر
حضوررئیسجمهورپرتابشود.همچنینرئیسسازمان
فضاییبابیاناینکهماهوارهخیامیکماهوارهسنجنده
اســتونهنظامی،ازدریافتتصاویراینماهوارهونیاز
بهکالیبرهشدنشانبرایبهرهوریازماهوارهخیامخبر
داد.اوپیشترنیزدرنشســتخبریبااصحابرسانهو
گفتگوهایدیگربهکارکردغیرنظامیخیامتأکیدکرده
بود.رئیسسازمانفضاییدربخشدیگریازتوضیحات
خودباتأکیدبراینکهیــکماهوارهبهتنهاییاطالعات
کافیدراختیارماقرارنخواهددادبههمکاریایراندر
سازمانهایجهانیوحضوردراینسازمانهااشارهکرد
وگفت:»ایرانباسازمانهایبینالمللیفضاییازجمله
سازماناپسکو،کوپوسذیلسازمانملل،مجموعهایز
نتمربوطبهفعالیتهایفضاییکشورهایاسالمیو
همچنینچینوچندکشــوردیگردرحوزهفضاییدر

ارتباطاست.«

فناوری

»پاول دورف« تشریح کرد
چالش عجیب ایرانی ها برای تلگرام

مدیرعامــلتلگرام،پــاولدورفدرپســتیدرکانال
تلگرامیاشاعالمکردهکــهتاهمینچندوقتاخیر،
7۰درصدنامهایکاربرییایوزرنیمهایتلگرامتوسط
کانالهایغیرفعالایرانیرزروشدهبود،اماشرایطشروع
بهتغییرکردهاســت.بهگفتهدورف،ایناقدامایرانیها
منجربهشــکلگیرییکگورســتانازیوزرنیمهای
بالاستفادهشــدهبودکهمانعازدســتیابیمیلیونها
کاربربهآدرسهایعمومیمناســببرایحسابهای
شــخصی،گروههاوکانالهامیشد.مدیرعاملتلگرام
همچنینگفتهکاربرانیکهبهدنبالدســتیابیبهاین
یوزرنیمهابودند،یاجوابیازصاحبانآنهانمیگرفتند
یادرنهایتازآنهاکالهبرداریمیشــد.پاولدورفدر
پســتتلگرامیاشگفتهازاواســطماهجاریمیالدی
)آگوست(شرایطشروعبهتغییرکرده.اینپیامرساناز
چندروزپیششروعبهحذفآدرسهایعمومیکرده
کهبهکانالهایخالییاغیرفعالدریکسالگذشته
مرتبطبودهاند.تلگراممیخواهددرنهایت۹۹درصداین
یوزرنیمهارابرایاســتفادهمجددارائهکند،البتهاین
باربامحدودیتهایالگوریتمیوجغرافیاییتاکاربران
بیشتریقادربهاستفادهازآنهاباشند.بهگفتهدورف،
یکیازاقداماتمناســببرایدسترسیکاربرانبیشتر
بهیوزرنیمهایکوتاهوارزشمند،برگزاریمناقصهاست؛
راهکاریکهمدیرعاملتلگرامدرگذشتهدرپستیبهآن
اشــارهکردهبود.بهباوردورف،ایناقدامباعثمیشود
افرادیکهصاحبیوزرنیمهایارزشمندهستند،حاضر
بهفروشآنهاشوندتادیگرانبتوانندازآنهااستفاده
کننــد.اینیوزرنیمهامبتنیبــرآدرسt.meمعروف
هســتند.دورفدرپایانگفتهکهاگرچهبرخیکاربران
شایدازایناقدامتلگرامخوشحالنشوند،امااینتغییر
برایبخشبزرگیازکاربرانتلگراممفیدخواهدبودو
افرادبیشتریمیتوانندبهآدرسهادسترسیپیداکنند.
همچنینبهگفتهدورف،ازامروزپشتیبانیازلینکهای
اختصاصیمانندusername.t.meبرایهریوزرنیمدر
تلگرامهمشــروعمیشودودرهرمرورگریقابلدیدن

خواهندبود

حاشیهفناوری

باهمینواژههایمعمولی
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فکرمیکنیچقدردلمواســهاینلحظهتنگمیشه،
)الیا( درحالیکههنوزتمومنشده!
خواستمبگماینطورنیستکهفقطپولپولبیاره.
بیپولیهمبیپولیمیــاره،بیماریهمبیماریمیاره،
بدبختیهمبدبختیمیاره،خوشبختیهمخوشبختی
)عالیهخانمهمسرکلنل( میاره.
یهادکلنخریدمســرعتپریدنبوشازلباســماز
)miloo( سرعتفرارخرگوشازدستپلنگبیشتره.
هــرچقدرهمبهبــدیدیدنازآدمــاعادتکرده
باشیبازمیکیپیدامیشهکهباشدتعوضیبودنش
)HoseinMirzakhani( شگفتزدهاتمیکنه.
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