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بلندمرتبه های 
 ! دردسرساز

 پایان مرگبار 

شوخی با اسلحه  

 ایران

 میانجی صلح 

مدیریت صحنه 
حوادث را به مردم 

بسپاریم 

 ... ولی افتاد 

مشکل ها! 

 منتظر 

دستور مرکز نباشید

 »شهروند« تخلفات ساختمانی مجلس

  در همسایگی بناهای تاریخی 

میدان بهارستان را بررسی می کند

 گزارش »شهروند« از ماجرای جنایتی

 که در یک بزم شبانه در تهران رخ داد  

 درخواست طرف های اروپایی 

از تهران برای حل بحران اوکراین 

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر در گفت وگو با »شهروند«: 

 بررسی همه بحران های پیش  روی 

مهدی تاج در دوران جدید مدیریت 

 رئیس جمهوری  

 درباره حل معضل مسکن خطاب

 به استانداران:
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کبر محرابیان بررسی عملکرد یک ساله وزارت نیرو در گفت وگوی  »شهروند« با علی ا

 دکان دو نبش
کچری!  مدارس ال

8

 هر فیلمی
  باید  با یک زلزله 

شروع شود!

گفت وگوی سعید روستایی، کارگردان 
 GQ برادران لیال« با نشریه«
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»شهروند« از ارقام نجومی شهریه برخی از مدارس غیرانتفاعی  
تهران و شرایط پرداخت عجیب آن گزارش می دهد 

از تهران تا شلمچه و سپس بصره تا بین الحرمین  

قطار کربال به راه افتاد    
وزیر آموزش وپرورش: 

  محتوای ۲۰۰ عنوان کتاب درسی از سال آینده تغییر می کند
دربــاره  آموزش وپــرورش  وزیــر   
پیرامــون  انقــاب  رهبــر  فرمایشــات 
تجدیدنظــر در کتــب درســی و محتوای 
دانش آمــوزان  بــه  ارائه شــده  آموزشــی 
گفت: »کتاب ها امسال زیر چاپ بودند، 
اما برای سال آینده محتوای ۲۰۰ عنوان 
کتاب تغییــر می کند.« یوســف نــوری در 
حاشــیه ســفر به چهارمحال وبختیاری 
درباره فرمایشــات رهبر انقاب پیرامون 
تجدیدنظــر در کتــب درســی و محتوای 
دانش آمــوزان  بــه  ارائه شــده  آموزشــی 
چــاپ  زیــر  امســال  »کتاب هــا  گفــت: 
بودند، اما ۲۰۰ عنوان کتــاب برای ایجاد 
وزیــر  اســت.«  شــده  ارســال  تغییــرات 
»بخشــی  داد:  ادامــه  آموزش وپــرورش 
توســط معلمان در دانشــگاه فرهنگیان 
و بخــش اعظــم در ســازمان پژوهــش و 
توانمندسازی برای دانش آموزان از پایه 
اول ابتدایی تا پایــه دوازدهم انجام و در 

سال آینده اعمال خواهد شد.«
نــوری اظهار داشــت: »در ســال جاری 
۳۶هــزار و ۶۸۰ معلــم از طریــق آزمــون 

آزمــون  و  شــده  جــذب  اســتخدامی 
ســال جاری  در  جدیــدی  اســتخدامی 
نخواهیم داشت.« او یادآور شد: »تاش 
اســت نیــاز بــه معلــم از طریق دانشــگاه 
دبیــر  تربیــت  دانشــگاه  و  فرهنگیــان 
گــر ایــن امــر  رجایــی برطــرف شــود، امــا ا
امکان پذیر نشــد، جــذب از طریق ماده 
۲۸ انجــام می شــود کــه فعــا بــه چنیــن 
نتیجه ای در این خصوص نرسیده ایم.« 
همچنین یوســف نوری در گفت وگویی 
دختــران  ورزش  بــه  توجــه  دربــاره 
و  برنامــه  »برگــزاری  افــزود:  دانش آمــوز 
جشــنواره های ورزشــی بــرای دختــران 
نشان دهنده استقبال آموزش وپرورش 

از این موضوع است.«
کیــد کــرد: »زنــان و دختــران محور  او تا
خانــواده و تحــرک در جامعــه هســتند، 
بنابرایــن ورزش دختــران بایــد بیــش از 
پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد و برگــزاری 
جشــنواره دختران و مــادران بــه جبران 

نقایص کمک می کند.«
آمــوزش  و  در ســند تحــول بنیادیــن 

کیــد اســت  پــرورش، ۶ ســاحت مــورد تا
از  یکــی  بدنــی  و  زیســتی  ســاخت  و 
ساحت هاســت کــه ایــن امــر برگرفتــه از 
منویات فرهنگ و معارف اسامی است. 
آموزش وپــرورش مبتنی بر شــعار دولت 
مردمــی و در راســتای طــرح آزادســازی 
مجموعه هــای ورزشــی بــا عنــوان طرح 
کنــون هــزار مجموعــه  شــهید خــرازی تا
ورزشــی را بــرای اســتفاده دانش آمــوزان 
در اختیــار آنها و والدین قرار داده اســت 
و بــا ایجــاد ۲هــزار و ۱۰۰ فضــای ورزشــی 
بــه تنوع بخشــی محیط هــای یادگیــری 
می پــردازد. همچنیــن بیــش از ۱۴۰هزار 
معلم در فعالیت های ورزشــی مشارکت 
کردند و مسابقات ورزشی در ۱۰ رشته نیز 

برگزار شده است.
آموزش وپــرورش،  وزیــر  گفتــه  بــه 
۲هــزارو۱۰۰ ســالن ورزشــی و زمین چمن 
در حال ســاخت اســت کــه بیــش از ۸۰۰ 
ســالن و زمیــن چمــن درحــال تحویــل 
انجــام  مشــارکتی  هــم  بقیــه  و  اســت 

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

از کیوسک های مطبوعاتی بخواهید

اولیــن قطــار ترکیبــی تهران-کربا 
حرکت خود را از تهــران آغاز کرد و تا 
ســه ماه در هر هفتــه یــک رام قطار 
برای مسیر تهران-شلمچه در نظر 

گرفته شده است.
این قطار پــس از حرکت در تهران 
و مســافرگیری در قم وارد شــلمچه 
خواهــد شــد، پــس از آن مســافران 
مسیر شــلمچه تا بصره را با اتوبوس 
طی کــرده و از بصره مجــددا با قطار 

وارد کربا خواهند شد.
طبق تفاهم با مدیرعامل راه آهن 
عــراق مقرر شــد بــه مدت ســه ماه، 
هفته ای یــک رام قطــار از تهــران تا 

کربا سیر کند.
پیشــتر  راه آهــن  مدیرعامــل 
گفتــه بــود: »ایــن قطــار از تهــران 
تــا مــرز شــلمچه در داخــل کشــور 
ســیر خواهد کرد و از مرز شــلمچه 
 ، کیلومتــر  ۳۰ طــول  بــه  بصــره  تــا 
مســافران مســیر را با اتوبوس طی 

ســوار  بصــره  در  و  کــرد  خواهنــد 
قطــار شــده و تا کربــا ادامه مســیر 

می دهند.«
با توجه بــه اینکه حرکت این قطار 
در ســه ماهــه نخســت به صــورت 
آزمایشــی اســت، حرکــت ایــن قطار 
طریــق  از  و  کاروانــی  به صــورت 
منتخــب  مســافرتی  آژانس هــای 

مورد تایید انجام می شود.
بــه گــزارش ایرنا بــه مناســبت ایام 
اربعیــن و بــرای رفــاه حــال زائــران، 
در بــازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شــهریورماه، 
تعداد قطارهای تهران-کرمانشاه، 
تهران-اهــواز  و  تهران-خرمشــهر 
دو برابــر خواهد شــد، ضمــن اینکه 
قطارهــای اهــواز تــا خرمشــهر نیــز 
ادامه ســیر خواهند داد. همچنین 
 ۲۴ راه آهــن  شــرکت  ایــام  ایــن  در 
ســاعته، زائران را از خرمشــهر تا مرز 
شــلمچه رایــگان جابه جــا خواهــد 

کرد.
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رئیس سازمان انرژی اتمی:
سواالت آژانس بسته نشود، 
روز »باز اجرا«یی وجود ندارد

رییس ســازمان انرژی اتمی با بیــان اینکه ایران 
کید کرد:  سایت هسته ای معرفی نشــده ندارد، تا
ســواالت آژانس قبل از بازگشــت همــه طرف ها به 
برجام باید حل و فصل شــوند در غیر این صورت 

روز »باز اجرا« یی وجود نخواهد داشت
کره شده احیای  اسالمی از متن پیش نویس مذا
کره کننده کشورمان دفاع  برجام از ســوی تیم مذا
کــرد و گفــت: آنچــه کار شــده، تصمیم کلی کشــور 
است. معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این که 
برخی گزارش های رسانه ای مدعی هستند ایران 
از درخواستش برای بسته شدن سواالت پادمانی 
عبور کــرده اســت؟ اظهــار کــرد: آنچه ما نوشــتیم 
گر  کیدمان این است که ا قاطع است. ما قصد و تا
برای روز »باز اجرا« این سواالت بسته نشود، یعنی 
روز  »بــاز اجرا«یی وجود ندارد. عقب نشــینی هم 
نکردیــم و نمی توانیم هم عقب نشــینی کنیم. ما 
نمی توانیم بنشینیم مردم ایران را به دالیل واهی 

تحریم کنند.
کنش ایران به قطعنامه  کراتی وا او درباره اثر مذا
شورای حکام گفت: واضح است که اقدامات ایران 
اثر مثبت داشــت، آنها همان شب تماس گرفتند 
و گفتنــد تصمیم  شــان ایــن اســت کــه بــه برجــام 

برگردند.
گر بعــدا انتقاد شــود که  او در پاســخ بــه این کــه ا
صنعت هســته ای از بین رفت یا ســایت فردو را به 
زمین فوتبال تبدیل کردید، پاسخ تان چه خواهد 
کره داد و ســتد اســت، کالس انشا  بود؟ گفت: مذا
کثر  نیســت که حرف هــای قشــنگ آنجــا بزنیــد. ا
کرات هم بر ســر لغو تحریم هاست  مطالب در مذا
و توجــه اصلی بر مانــدگاری و پایداری دســتور لغو 
تحریم هاســت کــه به هــر بهانــه نخواهنــد آنهــا را 
کرات هم همین جاست. برگردانند که سختی مذا

خبر3

نقل قول3

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

امکان کروکی و پرداخت 
 آنالین خسارت 

زیر ۲۰ میلیونی تصادفات 
 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
»با راه انــدازی کروکــی آنالین 
در تصادفــات، فرآینــد بــرای 
مردم تسهیل پیدا می کند و 
از ســوی دیگــر، تخلفــات و 
تقلب هــای کروکی را بــه طور 

قابل توجهی کاهش می دهد.«
مجیــد بهزادپور با بیــان اینکه بیمه یکــی از ارکان 
اقتصــاد محســوب می شــود، افــزود: »عــدد حق 
بیمــه در دنیا بــه 6 هــزار میلیــارد دالر رســیده که 
کشــورهای پیشــرفته ســهم 81 درصــدی در این 
عدد دارنــد. همچنین حق بیمه ســرانه حدود 5 
هزار میلیارد دالر اســت و در کشــورهای پیشرفته 
مانند چین، حق بیمه بیش از هزار و 300 میلیارد 
دالر اســت و ضریــب نفــوذ 3 درصــدی در دنیــا 

دارند.«
او ادامه داد: »در منطقه منا حق بیمه تولید بیش 
از 95 میلیارد دالر اســت که سهم 1.3 درصدی در 
پرتفــوی جهانی دارنــد و حق بیمه ســرانه در این 

منطقه به 63 میلیارد دالر می رسد.«

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد

تعریف بارکد برای کارکنان 
دولت با هدف ارزیابی

رئیس ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشــور بــا اعالم 
اینکه به زودی برای هر کدام 
از کارکنــان دولــت یــک بارکد 
برای ارزیابی تعریف و طراحی 
»بــا  گفــت:  شــد،  خواهــد 
مســتندات  دولت ســنج  ســامانه  از  رونمایــی 
عملکــرد دســتگاه ها و نتایــج آن در ســه ســال 
گذشــته اعــالم می شــود و در اختیار عمومــی قرار 

می گیرد.«
میثــم لطیفــی در هفدهمیــن جشــنواره شــهید 
رجایــی کــه بــا حضــور رئیس جمهــوری در مرکــز 
ســیمای  و  صــدا  بین المللــی  همایش هــای 
افــزود:  ایــران  برگــزار شــد،  جمهــوری اســالمی 
»جشنواره امسال متفاوت از سال های قبل برگزار 
شــده و در این همایــش عارضه یابی انجام شــده 
است.« او ادامه داد: »سند تحول دولت مردمی، 
جوانی جمعیت و شعار سال به عنوان محورهای 
ارزیابــی جشــنواره شــهید رجایــی ســال جــاری 

مطرح است.« 
لطیفی گفت: »در جشــنواره امسال سعی کردیم 
مســأله محور و متناســب بــا ماموریتــی کــه بــرای 
دستگاه های اجرایی تعیین شده، حرکت کنیم.«

 هشتگ  روز

»مزیــن شــدن کوله های برخــی از زائــران اربعین با عباراتــی مانند »تک تــک قدم هایم را نــذر ظهورت 
می کنم« و »گام هایم را با طنین صلوات برای ظهورت همراه می سازم« تذکری است به زائران برای دعای 
ویژه تحقق ظهور منجی عالم بشریت و زیارت به نیابت از ایشان.« یا »انشاءاهلل من دوشنبه 14 شهریور 
گر خدا و امام حسین قبول  گوی همه شما، 6روز هم ا راهی کربال هستم، برای راهپیمایی #اربعین و دعا
کند خادم زائران عزیز هســتم و انشــاءاهلل امســال شــلوغ ترین راهپیمایی اربعین اســت به کوری چشم 
مثلث شوم و شر، شیطان بزرگ، اسراییل جعلی کودک کش و انگلیس خبیث و همه عمله هاشون.«یا 
»این اربعین، کار خود خدا و امام حســین)ع( است! ما زائران اربعین هم این وسط، کاره ای نیستیم.«یا 
»ایــن همدلی و ایثاری کــه در اربعین می بینید، قدرت امام اســت؛ می بینید که خیلی هــا به خاطر امام  
حســین)ع( همه هســتی خود را لب جاده می آورند و برای زائران و عاشقان حســین)ع( فدا می کنند و از 

کسی هم چشم داشتی ندارند.«

»متاســفانه سرگذشت امام موسی صدر شده مثل  سرگذشــت احمد متوسلیان. هیچ مدرک و سند 
محکمی نیســت که این دو فرد زنده باشــن و فقط گه گــداری و فصلی به ایــن دو پرونــده ورود می کنن و 
نصف و نیمه باز رها می شن.«یا »به گوشش رسانده بودند که مردم از بستنی فروشی مرد مسیحی خرید 
ک نیســتند. پس از اقامه نماز جمعه، به  که اهل کتاب پا نمی کنند و از بســتنی های او نمی خورند، چرا
همراه جمعی به بستنی فروشــی آنتیبای مســیحی رفت و در مألعــام از بســتنی هایش خورد.«یا »امام 
موسی صدر می گفت حســین نه تنها در آن صحرا بلکه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد؛ و امروز 
پیاده روی اربعین نمایشــی از آن ایســتادگی اســت. باید به بلوغ و کمال برســد. اربعین می تواند صحنه 
استکبارســتیزی یک امت باشــد.«یا »آقای صدر را من بزرگ کرده ام. این جمله امام درباره شــخصیتی 
تکرارنشدنی است؛ درباره #امام_موسی_صدر. غیبت او چهل و چهار ساله شد.«یا »حضور دو دهه ای 
امام موســی صدر اثرات شگرفی در لبنان در پی داشت. او را می توان از یک سو، معمار مقاومت اسالمی 
علیه رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر، منادی گفت وگوی ادیان و همزیستی مسالمت آمیز طوایف در 

لبنان دانست.«

#حب_الحسین_یجمعنا      
کیوسک3
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#امام_موسی_صدر

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در 
ســومین ســفرش بــه روســیه، بــا یــک ابتــکار صلــح و 
پیامی مهم به مسکو رفت. حسین امیرعبداللهیان، 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  خارجــه  امــور  وزیــر 
سه شنبه شــب، هشــتم شــهریور مــاه، و در ســومین 
ســفرش بــه فدراســیون روســیه راهــی مســکو شــد. 
حســن کاظمــی قمــی، نماینــده ویــژه ایــران در امــور 
افغانســتان؛ ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه و علی اصغر خاجی، مشــاور ارشــد وزیــر امور 
خارجــه در امور ویژه سیاســی نیــز امیرعبداللهیان را 

در این سفر همراهی می کنند.
 

درخواستی که برخی طرف های اروپایی از ایران 
داشتند

رئیس دستگاه دیپلماســی سه شنبه شب و قبل از 
عزیمت به مســکو در جمع خبرنگاران هدف اصلی از 
این ســفر را تالش برای حل بحران اوکراین بر اســاس 
درخواســت به عمل آمده از جمهوری اسالمی ایران 
خوانــد و توضیــح داد: »برخــی طرف هــای اروپایــی 
از جمهوری اســالمی ایــران درخواســت دارنــد که در 
بحــران اوکرایــن وارد شــود و بــه کاهــش درگیری هــا، 
کره و توقف جنگ کمک  بازگشت شــرایط در میز مذا
، تالش جمهوری  کند. لذا یکــی از اهداف اصلی ســفر
اســالمی ایران برای کمک بــه پایان ایــن وضعیت در 

اوکراین است.«
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان افــزود: »همچنیــن 
دربــاره تحــوالت افغانســتان بــا آقــای الوروف رایزنــی 
خواهیم داشت. درباره برخی از موضوعات دوجانبه 
که در دستور کار ما نیز هست با همتای روس خودم 

گفت وگو خواهم داشت.«
امــور  معــاون  جمشــیدی،  محمــد  این بــاره  در 
سیاســی دفتــر رئیس جمهــوری در توییتــر نوشــت: 
»یکی از روسای ارشد اروپای غربی از آیت اهلل رئیسی 
درخواســت کــرده بــود کــه بــرای میانجیگــری جنگ 
در اروپا کمک کنــد. پس از مجموعــه ای از رایزنی ها، 
یک ابتــکار صلــح در کنار یک پیــام مهم توســط وزیر 
خارجه، آقای امیرعبداللهیان به مسکو ارسال شد.«

در پی انتشــار این توییت، برخی منابع خبری ابراز 
کردنــد مقام ارشــد اروپایی که خواســتار میانجیگری 
رئیس جمهوری ایران شــده اســت، امانوئل مکرون، 

رئیس جمهوری فرانسه است.

سابقه میانجیگری ایران 
در قضیــه اوکرایــن نیــز جمهــوری اســالمی ایــران 
بارها بــر آمادگی میانجیگــری بین روســیه و اوکراین 
کید کرده و در گفت وگــوی تلفنی امیرعبداللهیان  تأ
بــا الوروف در 29 اردیبهشــت مــاه نیــز وزیــر امــور 
بــرای  را  ایــران  آمادگــی  دیگــر  بــار  ایــران  خارجــه 
میانجیگــری بیــن روســیه و اوکرایــن اعــالم کــرد. از 

کنــون دو  ، وزیــر امــور خارجــه ایــران تا ســوی دیگــر
بار حامل پیــام وزیر خارجــه اوکراین بــرای مقامات 
روس بــوده اســت. امیرعبداللهیان 18 اردیبهشــت 
مــاه در نشســت خبــری مشــترک بــا وزیــر خارجــه 
کــرات سیاســی  گفــت: »مذا لهســتان در این بــاره 
اوکراین و روسیه باید منجر به توقف هر چه سریع تر 
جنگ و برقراری آتش بس در این کشــور شــود. ســه 
بــار بــا وزیــر خارجــه اوکرایــن دربــاره تحــوالت ایــن 
گفت وگــوی تلفنــی داشــتم و در دو مرحلــه  کشــور 
در دیدارهایــم بــا آقای الوروف در حاشــیه نشســت 
وزرای خارجــه کشــورهای همســایه افغانســتان در 
شهر تونشــی چین و در سفرم به مســکو حامل پیام 
وزیر خارجه اوکراین مبنی بر درخواست آتش بس و 
آمادگی برای گفت وگــو و توافق بودم و به تالش های 
خودمان در این مسیر ادامه می دهیم و امیدواریم 
شــاهد صلح، ثبات و امنیت در تمام مناطق جهان 

باشیم.«

امیر عبداللهیان: روابط ایران و روسیه در مسیر 
خود قرار دارد

دیروزامیرعبداللهیان در نشســت خبری مشــترک 
کیــد کــرد کــه درخصــوص اوضــاع  خــود بــا الوروف  تا
انسانی در اوکراین و تدابیری که مسکو در این زمینه 
اتخاذ کرده اســت تا با خسارت های احتمالی مقابله 

کند رایزنی کردیم.
کــه در خصــوص اوضــاع نیــروگاه هســته  گفــت  او 
ای زاپوروژیــا تبــادل نظــر کردیــم و ایــران از تجــارب 
هســته ای برخــوردار اســت و آمــاده تقدیــم کمک در 

این زمینه به منظور مقابله با آسیب هاست.
امیرعبداللهیــان همچنیــن گفت که در مــورد روند 

آستانه به منظور پایان بحران سوریه رایزنی کردیم.
کــه  گفــت  همچنیــن  کشــورمان  خارجــه  وزیــر 
درخصوص تحــوالت عراق و افغانســتان و لیبی نیز با 
طرف روســی تبادل نظر کرده است.او گفت که مردم 
لیبی  باید خودشــان سرنوشــت خــود را تعیین کنند.
امیرعبداللهیان در ادامه گفت که به هیچ کس اجازه 

نمی دهیم که در امور داخلی ایران دخالت کند.
وزیر خارجه کشــورمان گفت:»بــرای احیای برجام 
نیازمند تضمین های قابل اعتماد هستیم، از آژانس 
بیــن المللی انرژی اتمــی می خواهیم که از سیاســت 

دوری کند و تنها در چارچوب فنی عمل کند. «
او گفت که نسبت به برداشــتن تحریم های مربوط 
بــه برنامــه هســته ای خوشــبین هســتیم و هــدف از 
کــرات ویــن رســیدن بــه توافــق بــا ثبــات و پایدار  مذا

است.
امیرعبداللهیــان گفــت کــه مواضــع مــا با مســکو در 
خصوص تحوالت عراق یکسان است و امیدواریم که 

به زودی اوضاع این کشور به حالت عادی بازگردد.
او درخصــوص بحــران یمن نیــز گفت کــه آتش بس 

در یمــن نیازمند تصمیــم گیری از ســوی رهبران این 
کشور و رفع محاصره است.

وزیــر خارجــه کشــورمان گفت کــه اتهامــات جدید 
علیــه ایــران درخصــوص پرونــده هســته ای را نمــی 

پذیریم.
کید کرد که از حمایت  امیرعبداللهیان همچنین تا
هــای مســکو در حمایــت از مواضــع مشــروع مــا در 

زمینه رفع تحریم ها تقدیر و تشکر می کنیم.

نزدیــک  آینــده  در  »شــتاب«  و   » »میــر الوروف: 
ادغام می شوند

وزیر خارجه روســیه در نشســت خبری مشــترک با 
همتای ایرانی خــود گفت که مســکو از احیای توافق 

هسته ای و رفع کامل تحریم ها حمایت می کند.
بــا  مشــترک  خبــری  نشســت  در  الوروف  ســرگئی 
مســکو  در  ایــران  خارجــه  وزیــر  امیرعبداللهیــان، 
کید کــرد که ایــران و روســیه خــط مشــی غربی ها را  تا
کــه مــی خواهــد جــای قوانیــن بین المللــی را بگیــرد، 

نمی پذیرند.
کــه مســکو از احیــای توافــق  گفــت  او همچنیــن 
هســته ای و برداشــتن تمــام تحریم های وضع شــده 

علیه ایران حمایت می کند.
الوروف در ادامــه گفــت کــه در حــال تــالش بــرای 

ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران هستیم.
وزیــر خارجــه روســیه گفــت کــه بــا امیرعبداللهیان 
درخصوص پرونده ســوریه رایزنی کردیم و ما در مورد 
اجــرای رونــد آســتانه بــرای حــل بحــران توافــق نظــر 

داریم.
ســرگئی الوروف همچنین اعالم کــرد: » ایران آماده 
کمــک بــه حــل وضعیــت نیــروگاه زاپوریژیــا و مناطق 

اطراف آن است. «
الوروف در بخــش دیگــری از ایــن نشســت گفت: » 
کار بــر روی یک ســند جامــع در مورد روابط روســیه و 

ایران در مرحله نهایی است. «
منظــم  »نشســت  داد:  خبــر  همچنیــن  وی 
کمیســیون بین دولتی فدراســیون روســیه و ایــران تا 

پایان سال برگزار می شود.«
بــر اســاس گــزارش اســپوتنیک، وزیــر امــور خارجه 
روسیه، اعالم کرد: »مطمئن هستم که سیستم های 
« و »شــتاب« ایــران در آینــده نزدیک  پرداخــت »میر
ادغام خواهند شــد، بانک مرکزی فدراسیون روسیه 

و ایران روی »نقشه راه« کار خواهند کرد.«
ادغــام و اســتفاده  افــزود: »در خصــوص  الوروف 
« روســیه و  متقابــل از سیســتم هــای پرداخــت »میر
کرات اساسی در سطح  ســامانه »شــتاب« ایران، مذا
بانــک مرکزی در حال انجام اســت. فکر مــی کنم آنها 
در مــاه ژوئیــه صحبــت کردنــد و روی یک نوع نقشــه 
راهــی توافــق کردند کــه ما را بــه ایــن نتیجه برســاند. 

مطمئنم به زودی این اتفاق خواهد افتاد. «

درخواست طرف های اروپایی از تهران برای حل بحران اوکراین

ایران، میانجی صلح 

واشینگتن پست
واشینگتن پســت هــم تصویــر اصلــی خــود را بــه 
گورباچــف اختصــاص داده بــا ایــن تیتــر:  میخاییــل 
»اصالح طلــب شــوروی بــر فروپاشــی یــک امپراتوری 
نظــارت داشــت«. در ایــن گــزارش آمــده: »میخائیــل 
گورباچــف   آخرین رهبر اتحــاد جماهیر شــوروی در 91 
ســالگی درگذشــت. میخائیل اس. گورباچف، آخرین 
رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی، کســی کــه در مســیر 
اصالحــات رادیکال گام برداشــت که بــه پایان جنگ 
سرد منجر شد و روند مســابقه تسلیحات هسته ای 
گوســت در مســکو  را معکــوس کــرد، ســه شــنبه، 30 آ

درگذشت. او 91 ساله بود.«

گاردین
»تــرس از گرســنگی همزمان با  هشــدار بانک هــای غذا 
دربــاره امکان پایان ذخایر« عنوان گــزارش اصلی گاردین 
اســت. این روزنامــه در گزارشــی درباره بحــران هزینه های 
زندگی، از هشدار بانک های مواد غذایی در سراسر بریتانیا 
می گوید مبنی بر اینکه افزایش »کامال کنترل نشدنی« تقاضا 
مانع از تغذیــه گرســنه ترین و نیازمندتریــن خانواده ها در 
زمستان امسال می شود. گاردین می گوید این هشدار در 
بحبوحه ترس از افزایش تورم صورت می گیرد. تصویر اصلی 
با این توضیح آمده: »میخاییــل گورباچــف )1931-2022( 
رهبر اتحاد جماهیر شوروی که به جنگ سرد پایان داد در 

91 سالگی درگذشت.«

نیویورک تایمز
»میخاییل گورباچــف 2022-1931«؛ »رهبر دوراندیش 
اتحاد جماهیر شوروی که پرده آهنین را برداشت« عنوان 
گــزارش اصلــی نیویورک تایمــز اســت همــراه بــا تصویری 
از آخریــن رهبــر اتحاد جماهیــر شــوروی با ایــن توضیح: 
»میخائیــل گورباچــف   در ســال 1990. او بــر پایــان جنــگ 
سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظارت داشت.« 
گزارش گفته: »میخائیل گورباچف، که به قدرت رسیدن او 
در اتحاد جماهیر شوروی باعث ایجاد یکسری تحوالت 
بنیادین شد که نقشه اروپا را تغییر داد و به جنگ سرد که 
جهان را با نابودی هسته ای تهدید می کرد، پایان داد، در 

مسکو درگذشت. او 91 ساله بود.«
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بورس بازهم قرمز 
شد

شاخص کل بورس دیروز هم 
مانند روز گذشته نزولی بود 

و بیش از ۱۸۰۰ واحد سقوط 
کرد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس دیروز با ۱۸۴۰ واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و 

۴۳۹ هزار واحد نزول کرد، اما 
شاخص کل با معیار هم وزن 
توانست ۱۱۲۰ واحد افزایش 

یابد و به رقم ۴۱۱ هزار و ۸۹۷ 
واحد برسد. در این بازار ۲۸۵ 
هزار معامله به ارزش ۳۷ هزار 
و ۵۲۴ میلیارد ریال انجام شد.

پتروشیمی پردیس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت و ملی صنایع مس ایران، 
فوالدمبارکه اصفهان، معدنی و 
صنعتی گلگهر، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 

پاالیش نفت بندرعباس و 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.

 در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۱۱ 

واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار و 
۳۱۰ واحد ایستاد. در این بازار 

۲۳۳ هزار معامله انجام شد 
که ۱۶۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد 

ریال ارزش داشت.
تولید نیروی برق دماوند، 

صنعتی مینو و توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل آهن و فوالد غدیر 

ایرانیان، بیمه پاسارگاد، پلیمر 
گرس  آریاساسول و پتروشیمی زا
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- مراســم ختم آیت اهلل ناصری با حضور علمــا، روحانیــون و مردم 
متدین و با سخنرانی آیت اهلل صدیقی برگزار شد.

ایرنا- دهم اردیبهشت ماه امسال سه توله یوز در توران به دنیا آمد و بارقه 
امیدی در دل دوستداران محیط زیست ایجاد شد چون یوز، گونه ای در خطر 
کنون پیروز  انقراض است اما مادر، توله ها را تحویل نگرفت؛ دو توله تلف شد؛ا
سومین توله 4 ماهه اســت و در پردیســان زندگی می کند و در این مدت فراز و 

فرودهای زیادی داشت.

کثر  باشــگاه خبرنگاران جــوان - باتوجه به گرمای شــدید در جزیــره کیش ا
خودرو هــا با مشــکالت بســیاری از قبیل خرابی موتور، ســوختن قطعــه ای از 
خودرو، مستهلک شــدن، رنگ پریدگی بدنه و ... دست به گریبان هستند. 
نبودن قطعــه، گرانی بیــش از انــدازه در صــورت ســفارش دادن، باعث شــده 
کســی و مینی بوس( مدت ها  خودرو های شــخصی و حمل ونقل عمومی )تا
در تعمیرگاه مانده و برای زمان زیادی که در زیر آفتاب و هوای شرجی هستند 

دیگر قابل استفاده نباشند.

- بــه مناســبت زادروز جهــان پهلــوان تختــی کــه  واحــد مرکــزی خبــر
بــه عنــوان روز ملــی کشــتی در تقویــم رســمی ثبت شــده اســت مراســم 
، در  رونمایی از دیوارنــگاره جهان پهلوان، غالمرضا تختــی صبح دیروز
محله شــوش تهران با حضور مسئوالن فدراسیون کشــتی و مدیرعامل 

سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

رســتم قاســمی، وزیر راه وشهرســازی با بیــان اینکه 
ارزان   مــردم  شــدن  خانــه دار  بــرای  را  »مســکن 
می کنیم«گفــت: »فرمایشــات رهبــر معظــم انقالب 

مسئولیت ما را در بخش مسکن بیشتر کرد.«
فاصلــه  اینکــه  یــادآوری  بــا  قاســمی  رســتم 
انجــام  عــدم  از  ناشــی  مســکن  عرضه وتقاضــای 
اقدامــات الزم در بخــش مســکن در حــوزه مســکن 
در دولــت گذشــته اســت و باعــث افزایــش قیمــت 
کــرد: »بــرای اجــرای اقدامــات دولــت  شــد، اظهار 
زیرســاخت ها  بایــد  مســکن  بخــش  در  ســیزدهم 
فراهم می شــد که یکی از این کارها طراحی ســامانه 
ثبت نــام و شناســایی اراضــی موردنظــر و طراحــی 

سایت ها بود.«
او بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام بــه ســرعت انجــام و 
  ، پاالیــش متقاضیــان نهضت ملی مســکن نیــز آغاز
یــادآور شــد: »در 6 مــاه ابتدایــی دولــت زمیــن 1.5 
طراحــی  و  بارگــذاری  مســکونی  واحــد  میلیــون 

سایت ها انجام شد.«
اینکــه واحدهــای  اعــالم  بــا  راه وشهرســازی  وزیــر 
نهضت ملی مســکن به مرحله فونداسیون رسیده 

کنون فقط 4 درصد از اراضی  اســت، اضافه کرد: »تا
واحدهــای  ســاخت  بــرای  دولتــی  دســتگاه های 
راه وشهرســازی  وزارت  بــه  مســکن  ملــی  نهضــت 

گذار شده است.« وا
کید بر اینکه »مسکن« یکساله ساخته  قاسمی با تا
نمی شــود و زمانبر اســت، گفت: »امیدواریم طی 2 
ســال بتوانیــم عملیــات اجرایی ســاخت 2 میلیون 
واحد را انجــام دهیم. اجــرای این پروژه هــا در ریل 
خوبی قــرار گرفتــه اســت و وزارت راه وشهرســازی تا 
پایان شــهریورماه اراضی دو میلیــون واحد را تامین 

می کند و ساخت شروع می شود.«
او با بیان اینکه »امیدوارم تعهد ســاخت 4 میلیون 
واحد مســکونی طــی 4 ســال محقق شــود، تصریح 
کرد: »از دســتگاه های دولتی در رابطه با تخصیص 
زمین راضــی نیســتیم. ایــن دســتگاه ها زمین های 
موردنیاز نهضــت ملی مســکن را تحویــل وزارت راه 

نداده اند.«
او یــادآور شــد: »در جلســه شــورای عالی مســکن با 
حضور رئیس جمهوری اعالم شــد که دستگاه های 
دولتــی باید ظــرف یک مــاه اراضــی خــود را تحویل 
 ، وزارت راه دهنــد و در صــورت عــدم انجام ایــن کار
ســند -زمین ها- به نام وزارت راه وشهرســازی ثبت 

می شود.«
وزیــر راه وشهرســازی بــا بیــان اینکــه دغدغــه رهبــر 
معظم انقــالب در بخش مســکن یک فرمان اســت 
کــه بایــد آن را اجــرا کنیــم،  اظهــار کــرد: »بــه دنبــال 
اجــرای تعهــدات خــود هســتیم و فرمایشــات رهبر 
معظم انقالب مســئولیت ما را زیاد کرد. باید فاصله 
مــردم  تــا  یابــد  کاهــش  مســکن  عرضه وتقاضــای 

بتوانند خانه های ارزان تری بخرند.«

رستم قاسمی: بیانات رهبری مسئولیت دولت در بخش مسکن را بیشتر کرد

مسکن را ارزان  می کنیم 

روز سه شــنبه خبــر رســید کــه ســهمیه بنزیــن 3هــزار 
تومانی در کارت های ســوخت شــخصی از 250 لیتر در 
ماه بــه 150 لیتر در مــاه در سراســر کشــور کاهش یافته 
کنون کارت های سوخت یک سهمیه ٦٠ لیتری  است. ا

و یک سهمیه ١٥٠ لیتری دارند.
در همین راستا مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی گفــت: »کاهــش 100 لیتــری اعتبار 
کارت های سوخت 3هزار تومانی، هیچ تاثیری بر مقدار 

سهمیه اصلی خودروهای شخصی ندارد.«
جلیــل ســاالری گفــت: »در حــال حاضــر 19 میلیــون 
خــودروی ســواری در کشــور داریــم کــه ایــن خودروها 
دارای یک سهمیه 60 لیتری با قیمت هزار و 500 تومان 

هستند که قابلیت ذخیره سازی تا 9 ماه را دارد.«
او افــزود: »در کنــار ایــن ســهمیه اصلــی، یــک اعتبــار 
ســوخت هــم بــرای کارت هــای خودروهای شــخصی 
ایجاد کرده ایم که بین مردم به همان بنزین آزاد یا ســه 
هــزار تومانی مشــهور اســت با ظرفیــت 250 لیتــر که در 

صورت استفاده نشدن، این اعتبار از بین می رود.«
نظــام  مــا  کــه  ســال 1386  »از  داد:  ادامــه  ســاالری 
ســهمیه بندی ســوخت را اجــرا کرده ایــم ایــن اعتبــار 
متفــاوت بوده و بســته بــه شــرایط موجود تغییــر کرده 
اســت. مثــال در یــک ســال هایی 500 لیتــر بــوده و در 
سال هایی هم 300 لیتر و حاال با پایش سامانه هوشمند 
ســوخت و داده هایی که ما جمع آوری کرده ایم به این 
نتیجه رســیده ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نــرخ آزاد 
و ســه هزارتومانی را بــه 150 لیتر برای هر کارت ســوخت 

خودروی شخصی کاهش دهیم.«
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
کید کرد: »مردم توجه داشته باشند این اتفاق  نفتی تا
درحالــی انجــام شــده اســت کــه در تمــام جایگاه های 
ســوخت کشــور، کارت جایگاهــدار هــم وجــود دارد و 
مردم به راحتی می توانند ســوخت موردنیاز خــود را در 

جایگاه های سوخت دریافت کنند.«
گر مقــدار مصــرف بنزین در  او در ادامــه عنــوان کــرد: »ا
زمــان پیــک را حــدود 105 میلیون لیتر درنظــر بگیریم، 
حــدود 54 میلیــون لیتــر بنزیــن بــا ســهمیه اول یعنی 

همان بنزین هزار و 500 تومانی مصرف می شود و حدود 
51 میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین سه 

هزار تومانی مصرف می شود.«
او ادامــه داد: »مهم ترین دالیل ایــن کاهش 100 لیتری 
از اعتبــار کار ت هــای ســوخت، مهاجــرت کارت هــای 
سوخت به مناطق مرزی اســت به طوری که در همان 
لحظات ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت های سوخت 
شــارژ می شــود، ظــرف مــدت یــک هفتــه تمــام اعتبار 

سوخت کارت ها در مناطق مرزی تخلیه می شود.«
به گفته ساالری، این درحالی است که طبق آمارها باید 
یک خودرو برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود 
را مصرف کند، یک پیمایش سه هزار کیلومتری داشته 
باشد که عمال این موضوع نشدنی است و از طرفی برای 
توزیع عادالنه سوخت در سراسر کشور این اتفاق امری 
ضروری است. او گفت: »مردم باید دقت داشته باشند 
که در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین قرار گرفته ایم و 
این زنگ خطری اســت برای آنکه دوباره کشــورمان به 

یک کشور واردکننده بنزین تبدیل شود.«
جلیل ساالری همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کــرد: »در برخــی از کشــورهای همســایه قیمــت بنزین 
تــا 40 و 50 هزارتومــان هــم می رســد و بــه همیــن دلیل 
شــاهد مهاجرت کارت های ســوخت به مناطق مرزی 

هستیم.«
دلیــل صف هــای طوالنــی در جایگاه های ســوخت 

شمال کشور
کبر نژادعلــی، مدیرعامل شــرکت  از ســوی دیگــر علی ا
ملی پخــش فرآورده های نفتی، دربــاره اظهاراتی مبنی 
بر کمبود بنزین در برخی جایگاه های عرضه سوخت و 
تشکیل صف های طوالنی در مسیر شمال کشور اظهار 
داشت: »در همه مناطق سوخت رسانی مناسب انجام 
می شــود اما باتوجــه به اینکه حجم مســافر به شــمال 
کشور زیاد است، ممکن است برخی جایگاه ها با کمبود 
کــم در جایگاه ها زیاد  گر ترا مواجه شــوند.« او افــزود: »ا
باشــد به خاطر ازدحام زیاد مسافر اســت، شاید مدت 
کوتاهی نفتکش ها نتوانند به واسطه ترافیک، سوخت 

را به موقع برسانند.«

علت کاهش سهمیه بنزین خودروها چه بود؟

 جزئیات تغییر سهمیه بنزین 
در کارت های سوخت

 رونمایی از تقریظ رهبر انقالب 

بر یک کتاب 
مهاجر سرزمین آفتاب

بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  تقریــظ  از 
آفتــاب«،  ســرزمین  »مهاجــر  کتــاب 
روایت خاطــرات کونیکو یامامورا )ســبا 
ژاپنــی  شــهید  مــادر  یگانــه  بابایــی(، 

رونمایی شد.
ســیزدهمین پاسداشــت ادبیــات جهاد 
و مقاومــت همــراه بــا انتشــار تقریــظ رهبــر 
انقالب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«، 
صبح دیروز )چهارشنبه نهم شهریورماه( 
در مرکــز همایش هــای صداوســیما برگــزار 

شد.
در ایــن مراســم از تقریــظ مقــام معظــم 
رهبــری بر ایــن کتاب کــه روایــت خاطرات 
یگانــه  بابایــی(،  )ســبا  یامامــورا  کونیکــو 
مــادر شــهید ژاپنــی در ایــران، اثــر حمیــد 
حســام و انتشــارات ســوره مهــر اســت، 
بــا حضــور حجت االســالم محمــد قمــی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، علیرضا 
مختارپــور، رئیس مرکــز اســناد و کتابخانه 
ایمــان  ایــران،  ملــی جمهــوری اســالمی 
دفتــر  ریاســت  حــوزه  رئیــس  عطــارزاده، 
آثــار مقــام معظــم رهبــری و  حفظ ونشــر 
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما 

رونمایی شد.
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص ایــن 

کتاب نوشتند:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایــن  پرجاذبــه  و  پرماجــرا  سرگذشــت 
کــه بــا قلــم رســا و شــیوای  بانــوی دالور 
حمید حســام نــگارش یافتــه اســت، جدًا 
خواندنی و آموختنی است. من این بانوی 
گرامی و همســر بزرگــوار او را ســال ها پیش 
کــردم. خاطــره آن  در خانه شــان زیــارت 
دیــدار در ذهن من ماندگار اســت. آن روز، 
جاللــت قــدر ایــن زن و شــوهر باایمــان، 
گذشــت را مثــل امــروز کــه  باصداقــت و با
این کتــاب را خواندم، نمی شــناختم؛ تنها 
گوهــر درخشــان شــهید عزیزشــان بــود 
کــه مــرا مجــذوب می کــرد. رحمــت و برکت 
الهی شــامل حال رفتگان و مانــدگان این 

خانواده باد.
ســاخت فیلــم بــر اســاس زندگــی خانــم 
بابایــی، حرکــت مهــم و مؤثــری در جهــت 
خانــواده  بــه  بخشــیدن  آبــرو  و  معرفــی 
اســالمی و مردم مسلمان اســت و نباید از 

آن غفلت شود.
سیدعلی خامنه ای / اردیبهشت 1401«
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رئیس سازمان انرژی اتمی:
سواالت آژانس بسته نشود، 
روز »باز اجرا«یی وجود ندارد

رییس ســازمان انرژی اتمی با بیــان اینکه ایران 
کید کرد:  سایت هسته ای معرفی نشــده ندارد، تا
ســواالت آژانس قبل از بازگشــت همــه طرف ها به 
برجام باید حل و فصل شــوند در غیر این صورت 

روز »باز اجرا« یی وجود نخواهد داشت
کره شده احیای  اسالمی از متن پیش نویس مذا
کره کننده کشورمان دفاع  برجام از ســوی تیم مذا
کــرد و گفــت: آنچــه کار شــده، تصمیم کلی کشــور 
است. معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این که 
برخی گزارش های رسانه ای مدعی هستند ایران 
از درخواستش برای بسته شدن سواالت پادمانی 
عبور کــرده اســت؟ اظهــار کــرد: آنچه ما نوشــتیم 
گر  کیدمان این است که ا قاطع است. ما قصد و تا
برای روز »باز اجرا« این سواالت بسته نشود، یعنی 
روز  »بــاز اجرا«یی وجود ندارد. عقب نشــینی هم 
نکردیــم و نمی توانیم هم عقب نشــینی کنیم. ما 
نمی توانیم بنشینیم مردم ایران را به دالیل واهی 

تحریم کنند.
کنش ایران به قطعنامه  کراتی وا او درباره اثر مذا
شورای حکام گفت: واضح است که اقدامات ایران 
اثر مثبت داشــت، آنها همان شب تماس گرفتند 
و گفتنــد تصمیم  شــان ایــن اســت کــه بــه برجــام 

برگردند.
گر بعــدا انتقاد شــود که  او در پاســخ بــه این کــه ا
صنعت هســته ای از بین رفت یا ســایت فردو را به 
زمین فوتبال تبدیل کردید، پاسخ تان چه خواهد 
کره داد و ســتد اســت، کالس انشا  بود؟ گفت: مذا
کثر  نیســت که حرف هــای قشــنگ آنجــا بزنیــد. ا
کرات هم بر ســر لغو تحریم هاست  مطالب در مذا
و توجــه اصلی بر مانــدگاری و پایداری دســتور لغو 
تحریم هاســت کــه به هــر بهانــه نخواهنــد آنهــا را 
کرات هم همین جاست. برگردانند که سختی مذا

خبر3
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رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

امکان کروکی و پرداخت 
 آنالین خسارت 

زیر ۲۰ میلیونی تصادفات 
 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
»با راه انــدازی کروکــی آنالین 
در تصادفــات، فرآینــد بــرای 
مردم تسهیل پیدا می کند و 
از ســوی دیگــر، تخلفــات و 
تقلب هــای کروکی را بــه طور 

قابل توجهی کاهش می دهد.«
مجیــد بهزادپور با بیــان اینکه بیمه یکــی از ارکان 
اقتصــاد محســوب می شــود، افــزود: »عــدد حق 
بیمــه در دنیا بــه 6 هــزار میلیــارد دالر رســیده که 
کشــورهای پیشــرفته ســهم 81 درصــدی در این 
عدد دارنــد. همچنین حق بیمه ســرانه حدود 5 
هزار میلیارد دالر اســت و در کشــورهای پیشرفته 
مانند چین، حق بیمه بیش از هزار و 300 میلیارد 
دالر اســت و ضریــب نفــوذ 3 درصــدی در دنیــا 

دارند.«
او ادامه داد: »در منطقه منا حق بیمه تولید بیش 
از 95 میلیارد دالر اســت که سهم 1.3 درصدی در 
پرتفــوی جهانی دارنــد و حق بیمه ســرانه در این 

منطقه به 63 میلیارد دالر می رسد.«

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد

تعریف بارکد برای کارکنان 
دولت با هدف ارزیابی

رئیس ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشــور بــا اعالم 
اینکه به زودی برای هر کدام 
از کارکنــان دولــت یــک بارکد 
برای ارزیابی تعریف و طراحی 
»بــا  گفــت:  شــد،  خواهــد 
مســتندات  دولت ســنج  ســامانه  از  رونمایــی 
عملکــرد دســتگاه ها و نتایــج آن در ســه ســال 
گذشــته اعــالم می شــود و در اختیار عمومــی قرار 

می گیرد.«
میثــم لطیفــی در هفدهمیــن جشــنواره شــهید 
رجایــی کــه بــا حضــور رئیس جمهــوری در مرکــز 
ســیمای  و  صــدا  بین المللــی  همایش هــای 
افــزود:  ایــران  برگــزار شــد،  جمهــوری اســالمی 
»جشنواره امسال متفاوت از سال های قبل برگزار 
شــده و در این همایــش عارضه یابی انجام شــده 
است.« او ادامه داد: »سند تحول دولت مردمی، 
جوانی جمعیت و شعار سال به عنوان محورهای 
ارزیابــی جشــنواره شــهید رجایــی ســال جــاری 

مطرح است.« 
لطیفی گفت: »در جشــنواره امسال سعی کردیم 
مســأله محور و متناســب بــا ماموریتــی کــه بــرای 
دستگاه های اجرایی تعیین شده، حرکت کنیم.«

 هشتگ  روز

»مزیــن شــدن کوله های برخــی از زائــران اربعین با عباراتــی مانند »تک تــک قدم هایم را نــذر ظهورت 
می کنم« و »گام هایم را با طنین صلوات برای ظهورت همراه می سازم« تذکری است به زائران برای دعای 
ویژه تحقق ظهور منجی عالم بشریت و زیارت به نیابت از ایشان.« یا »انشاءاهلل من دوشنبه 14 شهریور 
گر خدا و امام حسین قبول  گوی همه شما، 6روز هم ا راهی کربال هستم، برای راهپیمایی #اربعین و دعا
کند خادم زائران عزیز هســتم و انشــاءاهلل امســال شــلوغ ترین راهپیمایی اربعین اســت به کوری چشم 
مثلث شوم و شر، شیطان بزرگ، اسراییل جعلی کودک کش و انگلیس خبیث و همه عمله هاشون.«یا 
»این اربعین، کار خود خدا و امام حســین)ع( است! ما زائران اربعین هم این وسط، کاره ای نیستیم.«یا 
»ایــن همدلی و ایثاری کــه در اربعین می بینید، قدرت امام اســت؛ می بینید که خیلی هــا به خاطر امام  
حســین)ع( همه هســتی خود را لب جاده می آورند و برای زائران و عاشقان حســین)ع( فدا می کنند و از 

کسی هم چشم داشتی ندارند.«

»متاســفانه سرگذشت امام موسی صدر شده مثل  سرگذشــت احمد متوسلیان. هیچ مدرک و سند 
محکمی نیســت که این دو فرد زنده باشــن و فقط گه گــداری و فصلی به ایــن دو پرونــده ورود می کنن و 
نصف و نیمه باز رها می شن.«یا »به گوشش رسانده بودند که مردم از بستنی فروشی مرد مسیحی خرید 
ک نیســتند. پس از اقامه نماز جمعه، به  که اهل کتاب پا نمی کنند و از بســتنی های او نمی خورند، چرا
همراه جمعی به بستنی فروشــی آنتیبای مســیحی رفت و در مألعــام از بســتنی هایش خورد.«یا »امام 
موسی صدر می گفت حســین نه تنها در آن صحرا بلکه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد؛ و امروز 
پیاده روی اربعین نمایشــی از آن ایســتادگی اســت. باید به بلوغ و کمال برســد. اربعین می تواند صحنه 
استکبارســتیزی یک امت باشــد.«یا »آقای صدر را من بزرگ کرده ام. این جمله امام درباره شــخصیتی 
تکرارنشدنی است؛ درباره #امام_موسی_صدر. غیبت او چهل و چهار ساله شد.«یا »حضور دو دهه ای 
امام موســی صدر اثرات شگرفی در لبنان در پی داشت. او را می توان از یک سو، معمار مقاومت اسالمی 
علیه رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر، منادی گفت وگوی ادیان و همزیستی مسالمت آمیز طوایف در 

لبنان دانست.«

#حب_الحسین_یجمعنا      
کیوسک3
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#امام_موسی_صدر

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در 
ســومین ســفرش بــه روســیه، بــا یــک ابتــکار صلــح و 
پیامی مهم به مسکو رفت. حسین امیرعبداللهیان، 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  خارجــه  امــور  وزیــر 
سه شنبه شــب، هشــتم شــهریور مــاه، و در ســومین 
ســفرش بــه فدراســیون روســیه راهــی مســکو شــد. 
حســن کاظمــی قمــی، نماینــده ویــژه ایــران در امــور 
افغانســتان؛ ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه و علی اصغر خاجی، مشــاور ارشــد وزیــر امور 
خارجــه در امور ویژه سیاســی نیــز امیرعبداللهیان را 

در این سفر همراهی می کنند.
 

درخواستی که برخی طرف های اروپایی از ایران 
داشتند

رئیس دستگاه دیپلماســی سه شنبه شب و قبل از 
عزیمت به مســکو در جمع خبرنگاران هدف اصلی از 
این ســفر را تالش برای حل بحران اوکراین بر اســاس 
درخواســت به عمل آمده از جمهوری اسالمی ایران 
خوانــد و توضیــح داد: »برخــی طرف هــای اروپایــی 
از جمهوری اســالمی ایــران درخواســت دارنــد که در 
بحــران اوکرایــن وارد شــود و بــه کاهــش درگیری هــا، 
کره و توقف جنگ کمک  بازگشت شــرایط در میز مذا
، تالش جمهوری  کند. لذا یکــی از اهداف اصلی ســفر
اســالمی ایران برای کمک بــه پایان ایــن وضعیت در 

اوکراین است.«
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان افــزود: »همچنیــن 
دربــاره تحــوالت افغانســتان بــا آقــای الوروف رایزنــی 
خواهیم داشت. درباره برخی از موضوعات دوجانبه 
که در دستور کار ما نیز هست با همتای روس خودم 

گفت وگو خواهم داشت.«
امــور  معــاون  جمشــیدی،  محمــد  این بــاره  در 
سیاســی دفتــر رئیس جمهــوری در توییتــر نوشــت: 
»یکی از روسای ارشد اروپای غربی از آیت اهلل رئیسی 
درخواســت کــرده بــود کــه بــرای میانجیگــری جنگ 
در اروپا کمک کنــد. پس از مجموعــه ای از رایزنی ها، 
یک ابتــکار صلــح در کنار یک پیــام مهم توســط وزیر 
خارجه، آقای امیرعبداللهیان به مسکو ارسال شد.«

در پی انتشــار این توییت، برخی منابع خبری ابراز 
کردنــد مقام ارشــد اروپایی که خواســتار میانجیگری 
رئیس جمهوری ایران شــده اســت، امانوئل مکرون، 

رئیس جمهوری فرانسه است.

سابقه میانجیگری ایران 
در قضیــه اوکرایــن نیــز جمهــوری اســالمی ایــران 
بارها بــر آمادگی میانجیگــری بین روســیه و اوکراین 
کید کرده و در گفت وگــوی تلفنی امیرعبداللهیان  تأ
بــا الوروف در 29 اردیبهشــت مــاه نیــز وزیــر امــور 
بــرای  را  ایــران  آمادگــی  دیگــر  بــار  ایــران  خارجــه 
میانجیگــری بیــن روســیه و اوکرایــن اعــالم کــرد. از 

کنــون دو  ، وزیــر امــور خارجــه ایــران تا ســوی دیگــر
بار حامل پیــام وزیر خارجــه اوکراین بــرای مقامات 
روس بــوده اســت. امیرعبداللهیان 18 اردیبهشــت 
مــاه در نشســت خبــری مشــترک بــا وزیــر خارجــه 
کــرات سیاســی  گفــت: »مذا لهســتان در این بــاره 
اوکراین و روسیه باید منجر به توقف هر چه سریع تر 
جنگ و برقراری آتش بس در این کشــور شــود. ســه 
بــار بــا وزیــر خارجــه اوکرایــن دربــاره تحــوالت ایــن 
گفت وگــوی تلفنــی داشــتم و در دو مرحلــه  کشــور 
در دیدارهایــم بــا آقای الوروف در حاشــیه نشســت 
وزرای خارجــه کشــورهای همســایه افغانســتان در 
شهر تونشــی چین و در سفرم به مســکو حامل پیام 
وزیر خارجه اوکراین مبنی بر درخواست آتش بس و 
آمادگی برای گفت وگــو و توافق بودم و به تالش های 
خودمان در این مسیر ادامه می دهیم و امیدواریم 
شــاهد صلح، ثبات و امنیت در تمام مناطق جهان 

باشیم.«

امیر عبداللهیان: روابط ایران و روسیه در مسیر 
خود قرار دارد

دیروزامیرعبداللهیان در نشســت خبری مشــترک 
کیــد کــرد کــه درخصــوص اوضــاع  خــود بــا الوروف  تا
انسانی در اوکراین و تدابیری که مسکو در این زمینه 
اتخاذ کرده اســت تا با خسارت های احتمالی مقابله 

کند رایزنی کردیم.
کــه در خصــوص اوضــاع نیــروگاه هســته  گفــت  او 
ای زاپوروژیــا تبــادل نظــر کردیــم و ایــران از تجــارب 
هســته ای برخــوردار اســت و آمــاده تقدیــم کمک در 

این زمینه به منظور مقابله با آسیب هاست.
امیرعبداللهیــان همچنیــن گفت که در مــورد روند 

آستانه به منظور پایان بحران سوریه رایزنی کردیم.
کــه  گفــت  همچنیــن  کشــورمان  خارجــه  وزیــر 
درخصوص تحــوالت عراق و افغانســتان و لیبی نیز با 
طرف روســی تبادل نظر کرده است.او گفت که مردم 
لیبی  باید خودشــان سرنوشــت خــود را تعیین کنند.
امیرعبداللهیان در ادامه گفت که به هیچ کس اجازه 

نمی دهیم که در امور داخلی ایران دخالت کند.
وزیر خارجه کشــورمان گفت:»بــرای احیای برجام 
نیازمند تضمین های قابل اعتماد هستیم، از آژانس 
بیــن المللی انرژی اتمــی می خواهیم که از سیاســت 

دوری کند و تنها در چارچوب فنی عمل کند. «
او گفت که نسبت به برداشــتن تحریم های مربوط 
بــه برنامــه هســته ای خوشــبین هســتیم و هــدف از 
کــرات ویــن رســیدن بــه توافــق بــا ثبــات و پایدار  مذا

است.
امیرعبداللهیــان گفــت کــه مواضــع مــا با مســکو در 
خصوص تحوالت عراق یکسان است و امیدواریم که 

به زودی اوضاع این کشور به حالت عادی بازگردد.
او درخصــوص بحــران یمن نیــز گفت کــه آتش بس 

در یمــن نیازمند تصمیــم گیری از ســوی رهبران این 
کشور و رفع محاصره است.

وزیــر خارجــه کشــورمان گفت کــه اتهامــات جدید 
علیــه ایــران درخصــوص پرونــده هســته ای را نمــی 

پذیریم.
کید کرد که از حمایت  امیرعبداللهیان همچنین تا
هــای مســکو در حمایــت از مواضــع مشــروع مــا در 

زمینه رفع تحریم ها تقدیر و تشکر می کنیم.

نزدیــک  آینــده  در  »شــتاب«  و   » »میــر الوروف: 
ادغام می شوند

وزیر خارجه روســیه در نشســت خبری مشــترک با 
همتای ایرانی خــود گفت که مســکو از احیای توافق 

هسته ای و رفع کامل تحریم ها حمایت می کند.
بــا  مشــترک  خبــری  نشســت  در  الوروف  ســرگئی 
مســکو  در  ایــران  خارجــه  وزیــر  امیرعبداللهیــان، 
کید کــرد که ایــران و روســیه خــط مشــی غربی ها را  تا
کــه مــی خواهــد جــای قوانیــن بین المللــی را بگیــرد، 

نمی پذیرند.
کــه مســکو از احیــای توافــق  گفــت  او همچنیــن 
هســته ای و برداشــتن تمــام تحریم های وضع شــده 

علیه ایران حمایت می کند.
الوروف در ادامــه گفــت کــه در حــال تــالش بــرای 

ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران هستیم.
وزیــر خارجــه روســیه گفــت کــه بــا امیرعبداللهیان 
درخصوص پرونده ســوریه رایزنی کردیم و ما در مورد 
اجــرای رونــد آســتانه بــرای حــل بحــران توافــق نظــر 

داریم.
ســرگئی الوروف همچنین اعالم کــرد: » ایران آماده 
کمــک بــه حــل وضعیــت نیــروگاه زاپوریژیــا و مناطق 

اطراف آن است. «
الوروف در بخــش دیگــری از ایــن نشســت گفت: » 
کار بــر روی یک ســند جامــع در مورد روابط روســیه و 

ایران در مرحله نهایی است. «
منظــم  »نشســت  داد:  خبــر  همچنیــن  وی 
کمیســیون بین دولتی فدراســیون روســیه و ایــران تا 

پایان سال برگزار می شود.«
بــر اســاس گــزارش اســپوتنیک، وزیــر امــور خارجه 
روسیه، اعالم کرد: »مطمئن هستم که سیستم های 
« و »شــتاب« ایــران در آینــده نزدیک  پرداخــت »میر
ادغام خواهند شــد، بانک مرکزی فدراسیون روسیه 

و ایران روی »نقشه راه« کار خواهند کرد.«
ادغــام و اســتفاده  افــزود: »در خصــوص  الوروف 
« روســیه و  متقابــل از سیســتم هــای پرداخــت »میر
کرات اساسی در سطح  ســامانه »شــتاب« ایران، مذا
بانــک مرکزی در حال انجام اســت. فکر مــی کنم آنها 
در مــاه ژوئیــه صحبــت کردنــد و روی یک نوع نقشــه 
راهــی توافــق کردند کــه ما را بــه ایــن نتیجه برســاند. 

مطمئنم به زودی این اتفاق خواهد افتاد. «

درخواست طرف های اروپایی از تهران برای حل بحران اوکراین

ایران، میانجی صلح 

واشینگتن پست
واشینگتن پســت هــم تصویــر اصلــی خــود را بــه 
گورباچــف اختصــاص داده بــا ایــن تیتــر:  میخاییــل 
»اصالح طلــب شــوروی بــر فروپاشــی یــک امپراتوری 
نظــارت داشــت«. در ایــن گــزارش آمــده: »میخائیــل 
گورباچــف   آخرین رهبر اتحــاد جماهیر شــوروی در 91 
ســالگی درگذشــت. میخائیل اس. گورباچف، آخرین 
رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی، کســی کــه در مســیر 
اصالحــات رادیکال گام برداشــت که بــه پایان جنگ 
سرد منجر شد و روند مســابقه تسلیحات هسته ای 
گوســت در مســکو  را معکــوس کــرد، ســه شــنبه، 30 آ

درگذشت. او 91 ساله بود.«

گاردین
»تــرس از گرســنگی همزمان با  هشــدار بانک هــای غذا 
دربــاره امکان پایان ذخایر« عنوان گــزارش اصلی گاردین 
اســت. این روزنامــه در گزارشــی درباره بحــران هزینه های 
زندگی، از هشدار بانک های مواد غذایی در سراسر بریتانیا 
می گوید مبنی بر اینکه افزایش »کامال کنترل نشدنی« تقاضا 
مانع از تغذیــه گرســنه ترین و نیازمندتریــن خانواده ها در 
زمستان امسال می شود. گاردین می گوید این هشدار در 
بحبوحه ترس از افزایش تورم صورت می گیرد. تصویر اصلی 
با این توضیح آمده: »میخاییــل گورباچــف )1931-2022( 
رهبر اتحاد جماهیر شوروی که به جنگ سرد پایان داد در 

91 سالگی درگذشت.«

نیویورک تایمز
»میخاییل گورباچــف 2022-1931«؛ »رهبر دوراندیش 
اتحاد جماهیر شوروی که پرده آهنین را برداشت« عنوان 
گــزارش اصلــی نیویورک تایمــز اســت همــراه بــا تصویری 
از آخریــن رهبــر اتحاد جماهیــر شــوروی با ایــن توضیح: 
»میخائیــل گورباچــف   در ســال 1990. او بــر پایــان جنــگ 
سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظارت داشت.« 
گزارش گفته: »میخائیل گورباچف، که به قدرت رسیدن او 
در اتحاد جماهیر شوروی باعث ایجاد یکسری تحوالت 
بنیادین شد که نقشه اروپا را تغییر داد و به جنگ سرد که 
جهان را با نابودی هسته ای تهدید می کرد، پایان داد، در 

مسکو درگذشت. او 91 ساله بود.«
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بورس بازهم قرمز 
شد

شاخص کل بورس دیروز هم 
مانند روز گذشته نزولی بود 

و بیش از ۱۸۰۰ واحد سقوط 
کرد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس دیروز با ۱۸۴۰ واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و 

۴۳۹ هزار واحد نزول کرد، اما 
شاخص کل با معیار هم وزن 
توانست ۱۱۲۰ واحد افزایش 

یابد و به رقم ۴۱۱ هزار و ۸۹۷ 
واحد برسد. در این بازار ۲۸۵ 
هزار معامله به ارزش ۳۷ هزار 
و ۵۲۴ میلیارد ریال انجام شد.

پتروشیمی پردیس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت و ملی صنایع مس ایران، 
فوالدمبارکه اصفهان، معدنی و 
صنعتی گلگهر، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 

پاالیش نفت بندرعباس و 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.

 در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۱۱ 

واحد افزایش در رقم ۱۹ هزار و 
۳۱۰ واحد ایستاد. در این بازار 

۲۳۳ هزار معامله انجام شد 
که ۱۶۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد 

ریال ارزش داشت.
تولید نیروی برق دماوند، 

صنعتی مینو و توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل آهن و فوالد غدیر 

ایرانیان، بیمه پاسارگاد، پلیمر 
گرس  آریاساسول و پتروشیمی زا
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- مراســم ختم آیت اهلل ناصری با حضور علمــا، روحانیــون و مردم 
متدین و با سخنرانی آیت اهلل صدیقی برگزار شد.

ایرنا- دهم اردیبهشت ماه امسال سه توله یوز در توران به دنیا آمد و بارقه 
امیدی در دل دوستداران محیط زیست ایجاد شد چون یوز، گونه ای در خطر 
کنون پیروز  انقراض است اما مادر، توله ها را تحویل نگرفت؛ دو توله تلف شد؛ا
سومین توله 4 ماهه اســت و در پردیســان زندگی می کند و در این مدت فراز و 

فرودهای زیادی داشت.

کثر  باشــگاه خبرنگاران جــوان - باتوجه به گرمای شــدید در جزیــره کیش ا
خودرو هــا با مشــکالت بســیاری از قبیل خرابی موتور، ســوختن قطعــه ای از 
خودرو، مستهلک شــدن، رنگ پریدگی بدنه و ... دست به گریبان هستند. 
نبودن قطعــه، گرانی بیــش از انــدازه در صــورت ســفارش دادن، باعث شــده 
کســی و مینی بوس( مدت ها  خودرو های شــخصی و حمل ونقل عمومی )تا
در تعمیرگاه مانده و برای زمان زیادی که در زیر آفتاب و هوای شرجی هستند 

دیگر قابل استفاده نباشند.

- بــه مناســبت زادروز جهــان پهلــوان تختــی کــه  واحــد مرکــزی خبــر
بــه عنــوان روز ملــی کشــتی در تقویــم رســمی ثبت شــده اســت مراســم 
، در  رونمایی از دیوارنــگاره جهان پهلوان، غالمرضا تختــی صبح دیروز
محله شــوش تهران با حضور مسئوالن فدراسیون کشــتی و مدیرعامل 

سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

رســتم قاســمی، وزیر راه وشهرســازی با بیــان اینکه 
ارزان   مــردم  شــدن  خانــه دار  بــرای  را  »مســکن 
می کنیم«گفــت: »فرمایشــات رهبــر معظــم انقالب 

مسئولیت ما را در بخش مسکن بیشتر کرد.«
فاصلــه  اینکــه  یــادآوری  بــا  قاســمی  رســتم 
انجــام  عــدم  از  ناشــی  مســکن  عرضه وتقاضــای 
اقدامــات الزم در بخــش مســکن در حــوزه مســکن 
در دولــت گذشــته اســت و باعــث افزایــش قیمــت 
کــرد: »بــرای اجــرای اقدامــات دولــت  شــد، اظهار 
زیرســاخت ها  بایــد  مســکن  بخــش  در  ســیزدهم 
فراهم می شــد که یکی از این کارها طراحی ســامانه 
ثبت نــام و شناســایی اراضــی موردنظــر و طراحــی 

سایت ها بود.«
او بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام بــه ســرعت انجــام و 
  ، پاالیــش متقاضیــان نهضت ملی مســکن نیــز آغاز
یــادآور شــد: »در 6 مــاه ابتدایــی دولــت زمیــن 1.5 
طراحــی  و  بارگــذاری  مســکونی  واحــد  میلیــون 

سایت ها انجام شد.«
اینکــه واحدهــای  اعــالم  بــا  راه وشهرســازی  وزیــر 
نهضت ملی مســکن به مرحله فونداسیون رسیده 

کنون فقط 4 درصد از اراضی  اســت، اضافه کرد: »تا
واحدهــای  ســاخت  بــرای  دولتــی  دســتگاه های 
راه وشهرســازی  وزارت  بــه  مســکن  ملــی  نهضــت 

گذار شده است.« وا
کید بر اینکه »مسکن« یکساله ساخته  قاسمی با تا
نمی شــود و زمانبر اســت، گفت: »امیدواریم طی 2 
ســال بتوانیــم عملیــات اجرایی ســاخت 2 میلیون 
واحد را انجــام دهیم. اجــرای این پروژه هــا در ریل 
خوبی قــرار گرفتــه اســت و وزارت راه وشهرســازی تا 
پایان شــهریورماه اراضی دو میلیــون واحد را تامین 

می کند و ساخت شروع می شود.«
او با بیان اینکه »امیدوارم تعهد ســاخت 4 میلیون 
واحد مســکونی طــی 4 ســال محقق شــود، تصریح 
کرد: »از دســتگاه های دولتی در رابطه با تخصیص 
زمین راضــی نیســتیم. ایــن دســتگاه ها زمین های 
موردنیاز نهضــت ملی مســکن را تحویــل وزارت راه 

نداده اند.«
او یــادآور شــد: »در جلســه شــورای عالی مســکن با 
حضور رئیس جمهوری اعالم شــد که دستگاه های 
دولتــی باید ظــرف یک مــاه اراضــی خــود را تحویل 
 ، وزارت راه دهنــد و در صــورت عــدم انجام ایــن کار
ســند -زمین ها- به نام وزارت راه وشهرســازی ثبت 

می شود.«
وزیــر راه وشهرســازی بــا بیــان اینکــه دغدغــه رهبــر 
معظم انقــالب در بخش مســکن یک فرمان اســت 
کــه بایــد آن را اجــرا کنیــم،  اظهــار کــرد: »بــه دنبــال 
اجــرای تعهــدات خــود هســتیم و فرمایشــات رهبر 
معظم انقالب مســئولیت ما را زیاد کرد. باید فاصله 
مــردم  تــا  یابــد  کاهــش  مســکن  عرضه وتقاضــای 

بتوانند خانه های ارزان تری بخرند.«

رستم قاسمی: بیانات رهبری مسئولیت دولت در بخش مسکن را بیشتر کرد

مسکن را ارزان  می کنیم 

روز سه شــنبه خبــر رســید کــه ســهمیه بنزیــن 3هــزار 
تومانی در کارت های ســوخت شــخصی از 250 لیتر در 
ماه بــه 150 لیتر در مــاه در سراســر کشــور کاهش یافته 
کنون کارت های سوخت یک سهمیه ٦٠ لیتری  است. ا

و یک سهمیه ١٥٠ لیتری دارند.
در همین راستا مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی گفــت: »کاهــش 100 لیتــری اعتبار 
کارت های سوخت 3هزار تومانی، هیچ تاثیری بر مقدار 

سهمیه اصلی خودروهای شخصی ندارد.«
جلیــل ســاالری گفــت: »در حــال حاضــر 19 میلیــون 
خــودروی ســواری در کشــور داریــم کــه ایــن خودروها 
دارای یک سهمیه 60 لیتری با قیمت هزار و 500 تومان 

هستند که قابلیت ذخیره سازی تا 9 ماه را دارد.«
او افــزود: »در کنــار ایــن ســهمیه اصلــی، یــک اعتبــار 
ســوخت هــم بــرای کارت هــای خودروهای شــخصی 
ایجاد کرده ایم که بین مردم به همان بنزین آزاد یا ســه 
هــزار تومانی مشــهور اســت با ظرفیــت 250 لیتــر که در 

صورت استفاده نشدن، این اعتبار از بین می رود.«
نظــام  مــا  کــه  ســال 1386  »از  داد:  ادامــه  ســاالری 
ســهمیه بندی ســوخت را اجــرا کرده ایــم ایــن اعتبــار 
متفــاوت بوده و بســته بــه شــرایط موجود تغییــر کرده 
اســت. مثــال در یــک ســال هایی 500 لیتــر بــوده و در 
سال هایی هم 300 لیتر و حاال با پایش سامانه هوشمند 
ســوخت و داده هایی که ما جمع آوری کرده ایم به این 
نتیجه رســیده ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نــرخ آزاد 
و ســه هزارتومانی را بــه 150 لیتر برای هر کارت ســوخت 

خودروی شخصی کاهش دهیم.«
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
کید کرد: »مردم توجه داشته باشند این اتفاق  نفتی تا
درحالــی انجــام شــده اســت کــه در تمــام جایگاه های 
ســوخت کشــور، کارت جایگاهــدار هــم وجــود دارد و 
مردم به راحتی می توانند ســوخت موردنیاز خــود را در 

جایگاه های سوخت دریافت کنند.«
گر مقــدار مصــرف بنزین در  او در ادامــه عنــوان کــرد: »ا
زمــان پیــک را حــدود 105 میلیون لیتر درنظــر بگیریم، 
حــدود 54 میلیــون لیتــر بنزیــن بــا ســهمیه اول یعنی 

همان بنزین هزار و 500 تومانی مصرف می شود و حدود 
51 میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین سه 

هزار تومانی مصرف می شود.«
او ادامــه داد: »مهم ترین دالیل ایــن کاهش 100 لیتری 
از اعتبــار کار ت هــای ســوخت، مهاجــرت کارت هــای 
سوخت به مناطق مرزی اســت به طوری که در همان 
لحظات ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت های سوخت 
شــارژ می شــود، ظــرف مــدت یــک هفتــه تمــام اعتبار 

سوخت کارت ها در مناطق مرزی تخلیه می شود.«
به گفته ساالری، این درحالی است که طبق آمارها باید 
یک خودرو برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود 
را مصرف کند، یک پیمایش سه هزار کیلومتری داشته 
باشد که عمال این موضوع نشدنی است و از طرفی برای 
توزیع عادالنه سوخت در سراسر کشور این اتفاق امری 
ضروری است. او گفت: »مردم باید دقت داشته باشند 
که در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین قرار گرفته ایم و 
این زنگ خطری اســت برای آنکه دوباره کشــورمان به 

یک کشور واردکننده بنزین تبدیل شود.«
جلیل ساالری همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کــرد: »در برخــی از کشــورهای همســایه قیمــت بنزین 
تــا 40 و 50 هزارتومــان هــم می رســد و بــه همیــن دلیل 
شــاهد مهاجرت کارت های ســوخت به مناطق مرزی 

هستیم.«
دلیــل صف هــای طوالنــی در جایگاه های ســوخت 

شمال کشور
کبر نژادعلــی، مدیرعامل شــرکت  از ســوی دیگــر علی ا
ملی پخــش فرآورده های نفتی، دربــاره اظهاراتی مبنی 
بر کمبود بنزین در برخی جایگاه های عرضه سوخت و 
تشکیل صف های طوالنی در مسیر شمال کشور اظهار 
داشت: »در همه مناطق سوخت رسانی مناسب انجام 
می شــود اما باتوجــه به اینکه حجم مســافر به شــمال 
کشور زیاد است، ممکن است برخی جایگاه ها با کمبود 
کــم در جایگاه ها زیاد  گر ترا مواجه شــوند.« او افــزود: »ا
باشــد به خاطر ازدحام زیاد مسافر اســت، شاید مدت 
کوتاهی نفتکش ها نتوانند به واسطه ترافیک، سوخت 

را به موقع برسانند.«

علت کاهش سهمیه بنزین خودروها چه بود؟

 جزئیات تغییر سهمیه بنزین 
در کارت های سوخت

 رونمایی از تقریظ رهبر انقالب 

بر یک کتاب 
مهاجر سرزمین آفتاب

بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  تقریــظ  از 
آفتــاب«،  ســرزمین  »مهاجــر  کتــاب 
روایت خاطــرات کونیکو یامامورا )ســبا 
ژاپنــی  شــهید  مــادر  یگانــه  بابایــی(، 

رونمایی شد.
ســیزدهمین پاسداشــت ادبیــات جهاد 
و مقاومــت همــراه بــا انتشــار تقریــظ رهبــر 
انقالب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«، 
صبح دیروز )چهارشنبه نهم شهریورماه( 
در مرکــز همایش هــای صداوســیما برگــزار 

شد.
در ایــن مراســم از تقریــظ مقــام معظــم 
رهبــری بر ایــن کتاب کــه روایــت خاطرات 
یگانــه  بابایــی(،  )ســبا  یامامــورا  کونیکــو 
مــادر شــهید ژاپنــی در ایــران، اثــر حمیــد 
حســام و انتشــارات ســوره مهــر اســت، 
بــا حضــور حجت االســالم محمــد قمــی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، علیرضا 
مختارپــور، رئیس مرکــز اســناد و کتابخانه 
ایمــان  ایــران،  ملــی جمهــوری اســالمی 
دفتــر  ریاســت  حــوزه  رئیــس  عطــارزاده، 
آثــار مقــام معظــم رهبــری و  حفظ ونشــر 
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما 

رونمایی شد.
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص ایــن 

کتاب نوشتند:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایــن  پرجاذبــه  و  پرماجــرا  سرگذشــت 
کــه بــا قلــم رســا و شــیوای  بانــوی دالور 
حمید حســام نــگارش یافتــه اســت، جدًا 
خواندنی و آموختنی است. من این بانوی 
گرامی و همســر بزرگــوار او را ســال ها پیش 
کــردم. خاطــره آن  در خانه شــان زیــارت 
دیــدار در ذهن من ماندگار اســت. آن روز، 
جاللــت قــدر ایــن زن و شــوهر باایمــان، 
گذشــت را مثــل امــروز کــه  باصداقــت و با
این کتــاب را خواندم، نمی شــناختم؛ تنها 
گوهــر درخشــان شــهید عزیزشــان بــود 
کــه مــرا مجــذوب می کــرد. رحمــت و برکت 
الهی شــامل حال رفتگان و مانــدگان این 

خانواده باد.
ســاخت فیلــم بــر اســاس زندگــی خانــم 
بابایــی، حرکــت مهــم و مؤثــری در جهــت 
خانــواده  بــه  بخشــیدن  آبــرو  و  معرفــی 
اســالمی و مردم مسلمان اســت و نباید از 

آن غفلت شود.
سیدعلی خامنه ای / اردیبهشت 1401«

چهره روز3
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کید دکتر کولیوند بر تشکیل نشست های  تا
بورد تخصصی رشته های نجات

در  نجــات  و  جســت وجو  تخصصــی  بــورد  نشســت  اولیــن 
فرآیندهــای  بازنگــری  و  اصــاح  جهــت  در  آبــی  محیط هــای 
آموزشــی این رشــته، بــا حضــور رئیــس جمعیــت هال احمر در 
معاونت آمــوزش، پژوهش و فناوری جمعیــت هال احمر برگزار 

شد.
پیرحســین کولیوند، رئیــس جمعیت هال احمر بــا حضور در 
این نشســت گفــت: »در پاســخ بــه ســانحه ســیل های اخیر در 
، تیم های جســت وجو و نجات در محیط های آبی نشان  کشــور
دادند که آموزش هــای الزم را به خوبی آموخته انــد، اما آموزش 
تخصصی نجاتگران، به روزرسانی سرفصل ها و افزایش امکانات 

و تجهیزات، کاری ادامه دار است که همواره باید انجام شود.«
کید کرد: »برگزاری نشســت های بــورد تخصصی در  کولیونــد تا
رشته های مختلف نجات، کار الزمی بود که از مردادماه گذشته 
در اداره کل آموزش هــای تخصصــی آغــاز شــد و نتایــج موثــری 
برجــا خواهد گذاشــت.«در این نشســت ۸ مربی پیشکســوت و 
خبره از اســتان های تهران، کرمان، فارس، مازندران،گلســتان، 
گردهــم  آمدنــد تــا فرآینــد  خوزســتان و چهارمحال وبختیــاری 
آموزشی این رشته را ارزیابی، اصاح و بازنگری کنند.در روزهای 
گذشــته نیز نشســت های بــورد تخصصــی جســت وجو و نجات 
( و جســت وجو و نجــات در حــوادث  در حــوادث شــهری) آوار
کوهســتان بــا حضــور مربیــان برجســته هــر رشــته برگــزار شــد و 
در آینــده نزدیــک نیــز ایــن نشســت ها در رشــته های اقدامات 
پیش بیمارســتانی و جســت وجو و نجات در حــوادث جاده ای 
برپا می شــود.  این نشســت ها تا رســیدن بــه نتایج مــورد انتظار 

ادامه خواهد داشت.

محموله بزرگ کمک های بشردوستانه 
کستان شد امدادی هالل احمر ایران وارد پا

هال احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل  میربهاءالدیــن،  علیرضــا 
بشردوســتانه  »کمک هــای  گفــت:  سیستان وبلوچســتان 
کستان از مرز زمینی ریمدان  جمعیت هال به مردم سیل زده پا
ک آن کشور شد.«نهم  در دشــتیاری چابهار عبور کرد و وارد خا
شــهریورماه محمولــه امــدادی جمعیت هال احمــر جمهوری 
اســتاندار سیستان وبلوچســتان و  بــا حضــور  ایــران  اســامی 
فرمانــداران شهرســتان های چابهــار و کنــارک، روســای شــعب 
، ایرانشــهر و نیکشــهر هال احمــر و مدیــران تعــدادی  چابهــار
کســتان ارســال  از دســتگاه های اجرایــی بــه کشــور ســیل زده پا
شــد.علیرضا میربهاءالدیــن، مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر 
اســتان گفــت: »با توجــه به خســارات ســنگین ســیل در کشــور 
کمک هــای بشردوســتانه  کســتان اولیــن محمولــه ارســالی  پا
جمعیــت هال احمــر جمهوری اســامی ایــران جهــت تحویل 
کســتان از طریق نقطه صفر پایانه مرزی  به هال احمر کشــور پا

ریمدان ارسال شد.«
مدیرعامل جمعیت هال احمر سیستان وبلوچســتان گفت: 
»محموله ارســالی شــامل یک هزار تخته چادر امدادی، 4 هزار 
تخته پتــو و 2 هــزار تختــه موکــت بــوده اســت و ارزش ریالی این 

اقام 60 میلیارد ریال است.«

 راهکارهای افزایش سهم هالل احمر 
در بازار جهانی دارو و تجهیزات پزشکی

و  مدیرعامــل  بــا  جلســه  در  هال احمــر  جمعیــت  رئیــس 
مسئوالن سازمان تدارکات پزشــکی بر ضرورت استفاده از تمام 
ظرفیــت و تــوان ســازمان بــرای ارتقــای عملکــرد و فعالیت های 
هال احمر در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشــکی و همچنین 
داروخانه هــای  بــه  مراجعه کننــده  بیمــاران  مشــکات  رفــع 

کید کرد. هال احمر تا
دکتر پیرحســین کولیونــد در این جلســه یکی از رئــوس اصلی 
برنامه های جمعیت هال احمر را نظام مند کردن شــرکت های 
تمــام  از  »بایــد  افــزود:  و  کــرد  زیرمجموعــه جمعیــت عنــوان 
ظرفیت و توان شرکت ها و ســازمان ها ازجمله سازمان تدارکات 
پزشــکی بــرای ارتقــای عملکــرد و فعالیت هــای هال احمــر در 
خدمت رســانی به جامعه اســتفاده کنیــم؛ چه در زمینــه تولید 
و توزیــع دارو و چــه در زمینــه تولیــد تجهیــزات پزشــکی و اقــام 
امــدادی و ... ســازمان تــدارکات پزشــکی هال احمــر هــم بایــد 
براســاس وجود مجوز تولیــد 127 قلــم دارو در جمعیت، میزان 
تولیــدات خــود را با در نظــر داشــتن کیفیت بــاالی محصوالت، 
افــزود: »هال احمــر در فعالیت هــای  کولیونــد  ارتقــا دهــد.« 
اقتصــادی خود بــه دلیــل مســئولیت اجتماعی ای کــه برعهده 
دارد و همچنیــن براســاس منطق اخاقــی و اســامی، به دنبال 
ســود و نفع مادی نیســت اما در انجام فعالیت های اقتصادی، 
نباید دچار ضررهای مالی شــود. بنابراین الزم اســت با توجه به 
توانمندی و جایــگاه هال احمر ایران، حضور خود را در ســطح 
بین الملل افزایش داده و سهم فروش محصوالت این جمعیت 

را در بازار جهانی ارتقا دهیم.«

خبر3

شــهروند| حــوادث ترافیکــی دومیــن علــت مرگ ومیــر در 
ایران و البته بیشترین تعداد حوادث در کشــور را به نام خود 
ســند زده اســت. برای همین هم معاونت آموزش، پژوهش و 
فنــاوری جمعیت هالل احمر جلســات آموزشــی، همفکری 
و نشســت های علمــی مختلفــی در جهــت کــم کــردن ایــن 
آمــار را در صــدر برنامه هــای آموزشــی خود قــرار داده اســت. 
»ســمپوزیوم مدیریــت و کاهــش تلفــات حــوادث ترافیکی« 
عنــوان برنامــه ای اســت کــه با همــت ایــن معاونــت و حضور 
جمعیت هالل احمر، نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان 
اورژانس، بیمه مرکزی، پلیس راهور، سازمان برنامه وبودجه، 
وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات، وزارت راه وشهرســازی، 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، بهداری فراجا، صداوسیما و 
دفتر سازمان بهداشت جهانی در تهران برگزار شد. به بهانه 
برگزاری این نشست علمی-آموزشــی با »پیمان صابریان« 
معــاون آمــوزش، پژوهش و فنــاوری جمعیــت هالل احمر به 
گفت وگو نشســته ایم. او به »شــهروند« می گوید: »امروز الزم 
اســت عالوه بر اینکه نــوع رانندگــی تدافعی را به شــهروندان 
آموزش می دهیم، به آنها مهارت های اولیــه را برای مدیریت 
صحنــه حادثه هــم یــاد بدهیــم. وقتــی یــک تصــادف اتفاق 
می افتــد نبایــد افــراد مجــروح روی زمیــن بمانند تــا نیروهای 
امــدادی برســند و شــاید کار از کار بگــذرد؛ مــا بــه دنبــال این 
هســتیم که افراد بتوانند در صحنه حوادث اقدامــات اولیه و 
حیاتی را انجام دهند تا آمار تلفات سنگین حوادث جاده ای 

را پایین بیاوریم.«

 شــما در برنامه ریزی برای ســمپوزیوم مدیریت و کاهش 
تلفات حوادث ترافیکی، کاهش آمار تصادفات در نوروز را به 
میان آورده اید. چه شــد که این برنامه را در این زمان از ســال 

برگزار می کنید؟
ایمنی جاده و تصادفات تنها مختص فصل محدودی نیست 
و نمی توانیم زمان بندی محدودی برای آن بگذاریم. هرچند که 
این آمار در ایام نوروز بیشتر هم می شود. آمار تصادفات جاده ای 
گــر بخواهیم در  و مرگ ومیــر ناشــی از آن در کشــور ما باالســت و ا
چند سال آینده این آمار را رو به کاهش ببریم، الزم است به همه 
ســنین، به همه جوانب و همــه زمان های ســال نگاه کنیــم. در 
غیــر این صورت بــه نقطه خاصی نمی رســیم. با توجــه به اینکه 
ایــران کشــوری حادثه خیــز اســت و تنــوع حــوادث در کشــور ما 
باالست، این موضوع که حوادث جاده ای سطح باالیی از تلفات 
و جراحت هــا را بــه خــود اختصاص دهــد نکته مهمی به شــمار 
مــی رود. بخشــی از ایــن آموزش ها حتی بــه کودک مــان مرتبط 
است و باید از ظرفیت هایی مثل مدرسه و کتاب های درسی هم 
بهره ببریم. امروز الزم اســت عاوه بر اینکــه نوع رانندگی تدافعی 
را به شــهروندان آموزش می دهیم، بــه آنها مهارت هــای اولیه را 
برای مدیریت صحنه حادثه هم یاد بدهیم. وقتی یک تصادف 
اتفاق می افتد نباید افراد مجروح روی زمین بمانند تا نیروهای 
امدادی برسند و شاید کار از کار بگذرد؛ ما به دنبال این هستیم 
که افــراد بتواننــد در صحنه حــوادث اقدامــات اولیــه و حیاتی را 
انجام دهند تــا آمار تلفات ســنگین حــوادث جــاده ای را پایین 

بیاوریم.
گاهــی مردم را باال ببرد   آموزش های هالل احمر می تواند آ
که یکــی از عوامل اثرگذار در کاهش تصادفات اســت، اما این 
جمعیــت نمی توانــد کیفیــت خودروهــای تولیــدی را بیشــتر 

کند یا وضعیــت جاده هــا را بهبود ببخشــد. در ســمپوزیوم و 
نشســت های دیگــری کــه در این زمینــه برگزار شــده اســت، 
دیگر عوامل اثرگذار در وقوع حوادث جاده ای چه جایگاهی 
گاهی انجــام می دهیم چند  دارند؟ تالشــی که مــا در زمینــه آ

درصد از علت وقوع تصادفات را پوشش می دهد؟
جواب ایــن ســوال را با یــک ســوال می گویم. فرض کنید شــما 
االن سوار خودرویی هستید که می دانید ایمنی کمی دارد. چه 
گاهی می گوید ســرعت تان را مطمئن تر می کنید. در  می کنید؟ آ
گر بدانید ترمز  پیچ ها سعی می کنید با احتیاط بیشتری برانید. ا
ماشــین تان ضعیف اســت، با 140 کیلومتر در ساعت نمی رانید 
و ســرعت پایین را برای رانندگــی انتخاب می کنید. امــا در عمل 
مــا در چنین شــرایطی در جاده ها شــاهد چه چیزی هســتیم؟ 
بــا ماشــین هایی کــه اصــا ظرفیــت ســرعت های بــاال را ندارنــد 

سرعت های فضایی می رانیم. 
اولویت ما فرهنگ ســازی اســت. ما باید بدانیم که چه چیزی 
در ید اختیار ماست و خودمان را با آن تنظیم و هماهنگ کنیم. 
گر ما پشــت ســر هر خودرو یک آمبوالنس هم  در شــرایط فعلی ا
گر شدت تصادف باال باشد  بفرستیم تا ماشین را همراهی کند، ا
بــه جــای جراحــت شــاهد فــوت در دم هســتیم؛ یعنــی حرکت 
سپربه ســپر آمبوالنس هم با تک تک خودروها فایــده ای ندارد. 
ســعی ما این اســت کــه بــا فرهنگ ســازی، شــدت جراحت ها و 

احتمال تلفات جانی را کمتر کنیم.
 افــراد و نهادهــای مختلفــی در ســمپوزیوم مدیریــت و 
کاهش تلفات حــوادث ترافیکی حضــور دارند کــه به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در موضوع تصادفات جاده ای دخیل 
هستند. فرهنگ سازی در این حوزه تا چه اندازه به جمعیت 

هالل احمر مرتبط می شود؟
نگاه مردم به جمعیت هال احمر نگاهی بین المللی است 

و اعتمــاد و اطمینــان خوبی به مــا دارند. بــرای همین 
آموزش هایــی کــه از طریــق هال احمر ارائه می شــود 
هم معمــوال اثرگــذاری بیشــتری دارد و دایره زیــادی از 
آدم هــا را به ســمت خود جلــب می کند. بــرای همین 

فعالیت هــای مــا در این حــوزه می توانــد اثرگذارتر از 
دیگر انجمن های غیردولتی کشور باشد.

 انجمن هــای مردم نهاد دیگر که 
در حوزه هــای مرتبــط فعالیــت 

گســتردگی  می کننــد، 
ندارنــد.  را  هالل احمــر 

بســیاری از ایــن انجمن هــا بــا وصــل شــدن بــه هالل احمــر 
می توانند فعالیت های گسترده تر و موثرتری داشته باشند. آیا 
این انجمن ها هم در برنامه های آموزشی و فعالیت های شما 

در این حوزه دعوت هستند؟
عده ای از این انجمن ها در کنار ما حضور دارند تا ما از تجربیات 
آنها هم بهره مند شویم، اما انجمن هایی هم هستند که بسته به 
نوع فعالیت شان، باید نامه نگاری ها و جلساتی برای آشنایی و 

آغاز همکاری ها انجام شود.
 آیا این ســمپوزیوم قرار اســت فعالیتی ادامه دار در بخش 
آمــوزش جمعیــت هالل احمــر باشــد؟ یــا بــا پایــان جلســه 

سمپوزیوم، این فعالیت  به نقطه پایان خود می رسد؟
کنون در زمینه همین آموزش های ترافیکی 3 جلســه برگزار  تا
شده که یکی از آنها همین سمپوزیوم اســت. بعد از این هم قرار 
است جلسات ادامه داشته باشد و در دوره های زمانی مشخص 
اتفاقات انجام شده را بررسی کنیم و راهکار داشته باشیم. افراد و 
گروه های مختلفی به این جلسه ها دعوت شده اند که متناسب 

با اهداف جلسات، گاه افراد متغیری را شامل می شده. 
 پلیس راهــور به عنوان متولی اصلــی مدیریت ترافیک در 

کشور، چقدر از برگزاری این جلسات استقبال کرده است؟
راهور از ورود هال احمر به بحــث آموزش و فعالیت در این زمینه 
استقبال خوبی کرده است. ما هم در جمعیت هال احمر به عنوان 
متولــی امــداد جــاده ای، دغدغــه جــدی و حرفــه ای بــرای کاهش 
تصادفات داریم. از طرفی دکتر کولیوند با سال ها تجربه فعالیت در 
گر یک  اورژانس کشور به این موضوع اهمیت زیادی قائل است و ما ا

مصدوم در کشور کمتر داشته باشیم، به نفع همه جامعه است.
 در بیــن حوادثــی که هرســاله در کشــور رخ می دهــد، چرا 
حــوادث ترافیکــی را برای تمرکــز فعالیت هــای حــوزه آموزش 

انتخاب کرده اید؟
این انتخاب بر اساس ترند 10 ساله صورت گرفته است. در این 
10 ســال ما همــواره آمار صعــودی در زمینه تصادفــات جاده ای 
داشــته ایم. برای همین می دانیم کــه باید به صــورت جدی در 
این زمینه فعالیت کنیم. البته فعالیت های حــوزه آموزش تنها 
در این زمینه نیســت. ما در تمام زمینه های حوادث باید آنقدر 
آموزش هــا را تکرار کنیــم تا ملکه ذهن همــه مردم شــود. در این 
راه می توانیــم از ظرفیــت خانه هــای هال هم بهره مند شــویم. 
گر از این ظرفیت ها به درســتی اســتفاده کنیم حتما  معتقــدم ا
نتیجه آن را می بینیم. همچنین از ظرفیت های فضای مجازی 

و رسانه ها که باید بیشتر از آن بهره ببریم.
 در ایــن زمینــه، خاطرم هســت کــه در دوره هــای قبل هم 
صحبت از اســتفاده بهتر و بیشــتر از ظرفیت فضــای مجازی 
بود. این اتفاق یعنی بهره جستن از فضای رسانه ای و فضای 

مجازی چگونه انجام خواهد شد؟
هرکــدام از مدیــران در هــر بخشــی و در هــر دوره ای، یــک 
درصدی از این ظرفیت ها را به کار گرفته اند و اینطور نبوده 
که بگوییم در فان بخش از رســانه ها، یا فضای مجازی یا 
فضاهای آموزشــی هیچ استفاده ای نشــده، اما می دانیم 
که نقش رســانه ها در آمــوزش چقدر مهم اســت. برای 
همیــن قصــد داریــم از ایــن ظرفیت ها بیشــتر 
اســتفاده کنیم. از روزنامه شــهروند گرفته تا 
صفحات مجازی و رسانه های آناین و ... 
همه ظرفیت هایی هستند که می توانند 

به ما کمک کنند.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر در گفت وگو با »شهروند«:

مدیریت صحنه حوادث را به مردم بسپاریم

وقتی یک تصادف اتفاق می افتد نباید 
افراد مجروح روی زمین بمانند تا نیروهای 

امدادی برسند و شاید کار از کار بگذرد؛ 
ما به دنبال این هستیم که افراد بتوانند در 
صحنه حوادث اقدامات اولیه و حیاتی را 

انجام دهند تا آمار تلفات سنگین حوادث 
جاده ای را پایین بیاوریم
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راضیــه زرگــری|   شــهریه های چنــد ده میلیونــی 
کثر شهریه مصوب  مدارس غیرانتفاعی بعضا از حدا
بــه  متعلــق  مشــارکت ها«  »ســایت  در  درج شــده 
ســازمان مــدارس دولتــی بســیار بیشــتر اســت. این 
میزان اختالف در مواردی آنقدر چشمگیر است که 

جای سوال و تعجب دارد.
مدرســه ســالم ایران زمین، در پایه پنجــم ابتدایی 
امســال 36میلیون تومــان شــهریه از اولیا خواســته 
است. شهریه ای که پارســال 27میلیون تومان بود. 
یکــی از اولیــای دانش آمــوزان این مدرســه می گوید: 
»بــرای پرداخت شــهریه یک شــماره حســاب داریم 
و البتــه امکان پرداخت قســطی هــم وجــود دارد که 
کثر خانواده ها شــهریه را در چند مرحله به مدرسه  ا
پرداخــت می کنند. ما قبل از شــروع ســال تحصیلی 
15میلیــون از شــهریه را داده ایم و مابقــی را هم چند 
ماه یکبار حــدود 8-7 میلیــون می دهیم و تــا پایان 
ســال تســویه می شــود.« ایــن مبلــغ خالص شــهریه 
مدرســه اســت؛ هزینــه نهــار یــا ســرویس رفت وآمــد 

جداست. 

کثر 35میلیون تومان باشد  شهریه ها باید حدا
اما …

کز غیردولتــی وزارت  رئیس ســازمان مــدارس و مرا
آموزش وپــرورش تیرمــاه امســال از میــزان قانونــی 
افزایش شــهریه مدارس غیردولتی خبر داد و ســقف 
و کف شهریه دریافتی مصوب در ســه دوره ابتدایی، 
متوســطه اول و متوســطه دوم را اعالم کــرد. به گفته 
محمودزاده امســال »درصد افزایش« برای شــهریه 
مــدارس اعــالم نکردیــم، بلکــه شــهریه هــر مدرســه 
متناســب بــا عملکــردش افزایش پیــدا کرده اســت. 
گر عملکرد مدرسه ای در ایجاد زمینه های  طبیعتا ا
ســخت افزاری، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی 
مناســب باشــد، مشــمول افزایــش بیشــتری شــده 

است.  
بر همیــن اســاس کمتریــن شــهریه مصــوب ثابت 
چهارمیلیون تومان و بیشــترین شهریه 35میلیون 
تومان تعیین شــد کــه در ســامانه مشــارکت ها برای 
هــر مدرســه مشــخص شــده اســت. ســقف شــهریه 
34میلیــون  دوم،  متوســطه  دوره  بــرای  مصــوب 
تومان، برای دوره متوســطه اول، 33میلیون تومان 
و بــرای دوره ابتدایــی 26میلیــون و 800هــزار تومان 
اســت و به گفته محمودزاده شــهریه ای باالتــر از رقم 
اعالم شده نخواهیم داشت. البته این مقام مسئول 
آموزش وپرورش همــان موقع عنوان کرد که شــهریه 
اعالمی، شهریه ثابت است که می تواند به آن افزوده 
شــود. البته این افزایــش بــرای فوق برنامه هــا باید از 
شــورای نظــارت منطقــه و اســتان تاییدیــه گرفتــه و 
مصوبه انجمــن اولیا و مربیان مدرســه را نیز داشــته 
باشــد. هزینه هایــی چــون ایــاب و ذهــاب، تغذیــه و 

لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.
 

اختالف چنــد میلیونــی در شــعبه های مختلف 
یک مدرسه در تهران

مــدارس  منطقــه ای  و  محلــه ای  پرس وجــوی 
غیرانتفاعــی تهــران نتایــج جالبــی بــه همــراه دارد؛ 
مدرســه ســالم اتوبان ســتاری، همــان مقطع پنجم 
بــرای  امســال  کــه  شــهریه ای  ابتدایــی،  ششــم  و 
خانواده ها تعیین کرده، 31میلیون تومان اســت که 
به گفتــه یکــی از اولیــا مبلــغ را در چند قســط به یک 
شــماره حســاب واریــز می کننــد. »پارســال شــهریه 
مدرســه 24میلیون تومان بود و امســال 31میلیون 

تومان«.
ســالم در دوره دبیرســتان دامنه شهریه بندی اش 
به 45-40 میلیون تومان می رســد. »دختر من پایه 
یازدهــم اســت. پارســال حــدود 30میلیــون تومــان 
شــهریه دادیــم و امســال 45میلیــون تومــان. نحــوه 
پرداخــت هــم براســاس توافــق بــا مدرســه اســت. 
بعضی هــا ماهیانه پرداخــت می کننــد و بعضی دیگر 
چنــد مــاه یکبــار مبلغــی بابــت شــهریه می دهنــد. 
قسط اول را در مدرســه کارت کشیدیم و قسط های 
دیگــر را بــه یــک شــماره حســاب واریــز می کنیــم. 
شــهریه پایه هــای دبیرســتان هرچــه پایــه تحصیلی 
کالس هــای فوق برنامــه و  باالتــر مــی رود براســاس 
فعالیت های پیــش از کنکــور، رقم دریافتی مدرســه 

هم افزایش پیدا می کند.
پرس وجــو دربــاره دیگــر مــدارس غیرانتفاعــی کــه 

حتــی شــاید برند هــم نبــوده و آنچنــان هــم معروف 
نباشند، نشان می دهد که شهریه ها عموما براساس 
آپشــن های مدرســه کــم و زیــاد شــده و توجیهی هم 
کــه بــرای آموزش وپــرورش  برایــش آورده می شــود 
هم قابل قبول می شــود. مدرســه ســوده در منطقه 
5 خیابــان اشــرفی اصفهانی واقــع و معــروف هــم 
شــده بــه اینکــه بین المللــی اســت و بــا مــدرک ایــن 
مدرســه بچه هــا می توانند بــرای تحصیــل در خارج 
از کشــور هــم اقــدام کننــد. ایــن مدرســه بــرای دوره 
پیش دبســتانی 27میلیــون تومان شــهریه می گیرد 
که این میزان در پایه های بعدی دبســتان به مراتب 
بیشتر می شــود. یا مدرســه شــوق زندگی در منطقه 
5 حوالــی صادقیــه بــرای ســال تحصیلــی جدیــد 
32میلیون شهریه می گیرد. در تهران هرچه منطقه 
مسکونی باالتر رود، شهریه های مدارس غیرانتفاعی 
بیشتر می شــود، برای نمونه مدرسه پســرانه دی در 
ولنجک برای دوره پنجم ابتدایی 60میلیون تومان 

شهریه می گیرد.

مدارســی کــه 4-3 میلیــون مــازاد بابــت اســم و 
رسم شان می گیرند

مــدارس غیرانتفاعــی درجه بنــدی دارنــد؛ دربــاره 
برخی از مدارســی که برند شــده اند و به صورت چند 
شــعبه ای فعالیــت می کننــد مثــل ســالم و علــوی، 
می تــوان گفــت درصــدی از شــهریه بابــت شــهرت و 
محبوبیــت برنــد مدرســه می گیرنــد. یکــی از والدین 
دانش آموز ســالم می گوید: »خیلی از مدرســه هایی 
که در سراسر شهرهای کشور شعبه دارند و شبکه ای 
کار می کننــد، پــول اسم شــان را هــم از دانش آمــوزان 
می گیرنــد. االن بــرای پنجم و ششــم دبســتان مبلغ 
عــادی و عــرف شــهریه مــدارس غیرانتفاعــی حدود 
30 میلیون تومان اســت که مدارس شناخته شده و 
رســم دارتر، 4-3 میلیون تومان پول برندشان را هم 

به این میزان اضافه می کنند.«
بــرای  تهــران  شــمال  مشــهور  مــدارس  از  یکــی 

پیش دبستانی دوم یعنی مقطعی که بچه های پنج 
ســاله و قبل از رســیدن به پیش دبســتانی اصلی که 
قبل از اول ابتدایی بچه ها باید بخوانند، 75میلیون 
تومان شــهریه می گیــرد. مــادر یکــی از دانش آموزان 
می گوید: »این مدرسه سبک بسیار عجیب وغریبی 
دارد کــه در این چارچوب شــهریه های نجومی برای 
خانواده ها تعیین شده و در بسیاری از موارد با کمال 

میل پرداخت هم می شود.«
یکــی دیگــر از والدیــن دانش آمــوزی در منطقــه 
بــرای  شــهریه  100میلیــون  طلــب  از  تهــران  یــک 
پایــه چهــارم و پنجم یکــی از مــدارس ایــن منطقه 
کره  می گوید: »در این موارد اغلــب خانواده ها مذا
می کننــد و نهایتــا تخفیف هایی هــم می گیرند. اما 
در واقــع اینطور طلــب شــهریه ها را فقط می شــود 
نوعــی کلــک زدن و  رندبــازی اســمش را گذاشــت. 
کــه  کچــری تهــران هســتند  خیلــی از مــدارس ال
دســت والدیــن را در پوســت گــردو می گذارنــد و از 
شــرایط و میــزان شــهریه تــا لحظــه آخــر اطالعــات 

دقیقی نمی دهند.«

 وقتی دست خانواده ها در پوست گردو می ماند

پــدر دانش آمــوزی که قرار اســت در مدرســه معروف 
منطقه یک مشــغول به تحصیل شــود، می گوید: »در 
زمان پیش ثبت نام اعالم کردند که مدرسه از تابستان 
شــروع می شــود و حضــور همــه بچه هــا هــم اجبــاری 
اســت. ما قبل از تیرماه که برای پیش ثبت نام و هزینه 
کردیــم،  کالس هــای تابســتانی بــه مدرســه مراجعــه 
پرسیدیم که هزینه امسال تحصیلی چقدر می شود؟ 
گفتند پارسال سی وخرده ای بوده و امسال هم نهایتا 
برمبنای تورم و دیگــر پارت بندی ها بخواهیم افزایش 
بدهیم تقریبا 10میلیون بیشتر می شود. خانواده ها با 
این وعده ای که از طرف مدرســه داده شــد دیگر برای 
جابه جایی دانش آموزان اقدام نکردند. این مدرســه 
از نظر آموزشــی نیازهای دانش آموز را بــرآورده می کند 
و من بــه خاطــر امکانــات و برآورده شــدن نیازهــای 
آموزشی دخترم با میزان 40میلیونی شهریه ناراضی و 
کی نبودم. تقریبا دو هفته اســت که فراخوان های  شا
مدرســه برای مباحث مالی شــروع شــده. در شرایطی 
کــه دیگــر ثبت نــام مــدارس خــوب غیرانتفاعــی تمــام 
شده و ظرفیت ها تکمیل است و کمتر کسی می تواند 
فرزندش را در مدرســه دیگــری ثبت نام کند، مدرســه 
به ما اعــالم کرده برای پیش دبســتانی و پایــه اول باید 
80میلیون شــهریه بدهیم. این مبلغ بــرای دوره های 
دوم تــا پنجــم ابتدایــی بــه 100میلیــون تومــان هــم 
می رســد. بســیاری از والدیــن در ایــن شــرایط مجبــور 
کره کنند  هستند با این قیمت کنار بیایند یا اینکه مذا

چند میلیون تخفیف بگیرند.«
 

کــه بــا تعرفــه مهدکــودک  پیش دبســتانی هایی 
شهریه می گیرند

کچــری دیگری در شــهرک غرب  راه رشــد، مدرســه ال
اســت که برای دوره پیش دبســتانی مبلغ 72میلیون 
تومان شهریه می گیرد. یکی از مراجعین به این مدرسه 
می گویــد: »مــن امســال دنبــال پیش دبســتانی برای 
دخترم بودم که یکی از آشــنایان راه رشــد را پیشــنهاد 

پیش دبســتانی های  کــه  مدارســی  از  برخــی  داد. 
بســیار گران قیمت دارنــد، در دوره هــای ابتدایی این 
مبلغ کمی پایین می آید، زیرا شــهریه پیش دبســتانی 
براســاس نــرخ شــهریه ماهیانــه مهدکــودک تعییــن 
می شــود. مثــال مهدهایــی کــه ماهیانــه 8-7 میلیون 
شهریه می گیرند، برای هشت ماه دوره پیش دبستانی 
حــدود 70-60 میلیون تومان شــهریه طلب می کنند. 
ایــن مــدارس دوره پیش دبســتانی و مهارت آمــوزی 
ایــن دوره را در گــروه آموزش هــای مهدکودکــی در نظر 
می گیرند و به همین دلیل هم شــهریه های بسیار باال 

تعیین می شود.«
یکــی دیگــر از مراجعیــن بــه دبســتانی معــروف در 
منطقه یک از راهکاری عجیب بــرای دور زدن مصوبه 
شهریه مدارس غیرانتفاعی می گوید: »در این مدرسه 
فرم هایی که بــرای ثبت نــام می دهند، دو نوع اســت؛ 
یک نوع با شــهریه مصوب آموزش وپــرورش که وجهه 
قانونــی دارد و آن ضمیمــه پرونده می شــود. فــرم دوم 
بین والدین و مدرسه است و در پرونده نمی آید و قابل 
ردیابــی هم نیســت. این فــرم دوم شــامل چک هایی 
می شود که الباقی میزان شــهریه تعیین شده از سوی 
مدرســه اســت.« این فرآیندی اســت که بــه گفته این 
کچــری تهــران  شــهروند تهرانــی در یکــی از مــدارس ال
اعمال می شود و احتماال آن نرخ قیدشده در فرم اول 
همان سندی است که مدرسه در سامانه مشارکت ها 
ارائــه می دهــد و الباقــی همــان شــهریه مازادی اســت 
کــه گاهــی تــا 50-40 میلیــون هــم می رســد و روی هم 
رفته شهریه یک ســال تحصیلی در دوره دبستان را به 

حدود 100میلیون می رساند.

قرار بود در افزایش شــهریه ها، تــاب آوری مردم در 
نظر گرفته شود

از دانش آمــوزان   مســأله اخــذ شــهریه های مــازاد 
بــوده  خبرســاز  همــواره  غیرانتفاعــی  مــدارس 
است، اما مســئوالن گاه آن را کامــال رد کرده انــد و گاه 
بــا پذیــرش وجــود ایــن تخلــف، قــول داده انــد کــه بــا 
متخلفان برخــورد کنند. زهرا مظفر، مدیــرکل ارزیابی 
عملکرد و پاســخگویی به شــکایات با اشــاره بــه اینکه 
مــدارس غیردولتــی و خــاص تنهــا مجــاز بــه دریافــت 
شــهریه مصوب در زمــان ثبت نــام هســتند، می گوید: 
»درباره درخواست شهریه بیشتر از سوی مدرسه باید 
شکایت صورت بگیرد و به خانواده ها توصیه می کنیم 
مــوارد را گــزارش کنند. اولیــا شــکایات خــود را در مورد 
تخلفات احتمالی مدارس در ســامانه شــکایات درج 
کنند.« احمــد محمــودزاده، رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتــی وزارت آموزش وپــرورش پیرامــون تخلفات 
برخــی مــدارس نســبت بــه اخــذ شــهریه بیــش از نرخ 
مصوب موضع گیری و عنوان کرده است: »امسال هم 
شفاف ســازی مناســب صورت گرفت و هــم توصیه ها 
پذیرفته شده است. همچنین پیگیری های سازمان، 
بازدیدهــا و گزارش گیری ها موضوع اخذ شــهریه مازاد 
را کاهــش داده.« بــه گفتــه رئیــس ســازمان مــدارس 
کز دولتی مشورت هایی با موسسات  غیرانتفاعی و مرا
و مدیــران ایــن مــدارس دربــاره افزایــش نــرخ شــهریه 
داشــته ایم، اتفاقــی کــه افتاد ایــن بــود کــه در افزایش 

شهریه ها، تاب آوری مردم در نظر گرفته شود.

کچری! دکان دونبش مدارس ال
»شهروند« از ارقام نجومی شهریه برخی از مدارس غیرانتفاعی  تهران و شرایط پرداخت عجیب آن گزارش می دهد

»اصــل ایــن فرآینــد را رد می کنیــم، شــهریه مــازاد روال همــه مدارس 
غیرانتفاعی نیست. شاید یکی دو مدرســه باشند که در این چارچوب 
نامتعــارف فعالیت کننــد، ولی ایــن رویه اصــال در مــدارس غیرانتفاعی 
نمی توانــد کلیت داشــته باشــد.« این توضیحــات را مرادخانــی، مدیر 
کز  روابــط عمومــی و اطالع رســانی ســازمان مــدارس غیرانتفاعــی و مرا
غیردولتی به »شــهروند« می دهــد. »افزایش شــهریه ها مطابق قانون 
بوده و اضافه نباید گرفته شــود. بر همین اســاس مدارس غیرانتفاعی 
موظف شــده اند میزان شــهریه را با جزئیات به اولیا اعالم کنند، با این 
حــال در این پروســه مثــل همه چیــز جامعــه روند افزایشــی تــورم هم 

تاثیرگذار است.«
مرادخانی توضیح می دهد: »در سامانه مشارکت ها هر مدرسه ای که 
اسمش را وارد کنید میزان شهریه ثابتش می آید و مبالغی که بر اساس 
کارهای فوق برنامه اش دارد هم عنوان شده. به عالوه امسال مدارس را 
موظف کردیم در مدرسه تابلو بزنند و همه چیز را به اولیا اطالع رسانی 
گر بگیرند تخلف است.« مرادخانی به قطعیت این  کنند.« »فراتر از این ا

جمله را می گوید، اما توضیح می دهد که بعضی مدارس چارت آموزشی 
فوق برنامه برای خودشــان تعریف می کنند و بر اساس آن شهریه های 
مــازاد می گیرنــد: »مثــال بعدازظهــر، فوق برنامــه دارنــد؛ آمــوزش زبان و 
رباتیک و ... که مازاد شهریه این برنامه ها هم با نظر انجمن اولیا مربیان 

تصویب می شــود. آن هم ســقف دارد؛ 38درصد شــهریه برای کارهای 
فوق برنامه تعیین شده است.«

ناظر و بازرس مقیم در مدارس غیرانتفاعی داریم 
این مســئول ســازمان مدارس غیردولتی با اشــاره به اینکه در اوضاع 
کرونــا خیلــی از مــدارس غیرانتفاعــی مجبــور شــدند تعطیــل کننــد و 
نتوانســتند دوام بیاورنــد، ادامــه می دهــد: »شــهریه ها طبــق منطقه 
تعیین می شــود. مدرســه ای ممکن اســت اجاره اش گران تــر و در این 
رشــد تورمی اجاره اش چند برابر شده باشــد؛ به عالوه میزان شهریه بر 
اساس فعالیت های آموزشی و مهارت آموزی مدرسه است. در شرایط 
فعلی هم ممکن است یکسری افزایش مبالغ غیرمتعارف وجود داشته 
گر هم باشد یکی دو مدرســه است. با  باشــد، اما کل مدارس نیســت، ا
این حال، ما تیم نظارتی داریم. شهریورماه ناظر مقیم در مدارس برای 
ثبت نام ها می گذاریم و در کنارش هــر اداره آموزش وپرورش بر نظارت 
کار مدارس غیرانتفاعی موظف هستند. ناظر و بازرس بررسی هایش را 

گر شکایتی شود رسیدگی می کنیم.« دارد و ا

د فته شــو ید گر فه نبا ده اســت و اضا نون بو بــق قا یه ها مطا یش شــهر ا فز ا

در برخی از مدارس فرم هایی که برای 
ثبت نام می دهند، دو نوع است؛ یک 

نوع با شهریه مصوب آموزش وپرورش 
که وجهه قانونی دارد و آن ضمیمه 

پرونده می شود. فرم دوم بین والدین 
و مدرسه است و در پرونده نمی آید و 
قابل ردیابی هم نیست. این فرم دوم 
شامل چک هایی می شود که الباقی 

میزان شهریه تعیین شده از سوی 
مدرسه است
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گرچه انتخاب مهدی تاج به عنوان  شهروند| ا
رئیس فدراســیون خود پــر از حواشــی و اتفاقات 
ریز و درشت است، اما به هر شکل ممکن، او تا 9 
اسفند 1403 سکان دار فوتبال ایران خواهد بود 
و از حاال به بعد باید بتواند مشــکالتی را که پیش 
روی فدراســیون اســت به بهترین شــکل ممکن 

رفع کند.
تــاج در میتینگ هــای انتخاباتــی و همچنیــن 
مصاحبه های خــود قبل از انتخــاب، وعده های 
متعــددی دربــاره حــل مشــکالت کالن فوتبــال 
را  مشــکالت  از  بســیاری  او  اســت.  داده  ایــران 
گــر خــودش رئیس  گفــت و اعــالم کــرد کــه فقــط ا
فدراســیون شــود با اســتفاده از جایگاهــی که در 
کنفدراســیون فوتبال آســیا )نایب رئیســی( دارد، 

این مشکالت قابل برطرف شدن خواهند بود.
کثریت  حاال بــا انتخــاب مهــدی تــاج از ســوی ا
بــه عنــوان رئیــس، انتظــار  مجمــع فدراســیون 
می رود او ســریعا برای برطرف کــردن بحران های 
مهم تریــن  بــه  ادامــه  در  کنــد.  اقــدام  بــزرگ 
چالش هایی که مهدی تاج در دوره تازه ریاســت 

خود با آنها مواجه است، اشاره شده است:

وضعیت عجیب تیم  ملی؛ نیاز به تصمیم گیری 
سریع

از روز سه شــنبه و بعــد از انتخــاب مهــدی تاج، 
ملــی  تیــم  نیمکــت  پیرامــون  زیــادی  شــایعات 
ایــران مطــرح شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه جــام جهانــی 2022 قطــر تــا کمتــر از ســه ماه 
دیگــر آغــاز خواهــد شــد و تیم ملــی همچنــان در 
شــرایط بالتکلیــف قــرار دارد. تیــم ایــران برنامــه 
آماده ســازی خوبی از فاصلــه صعــود و پایان دور 
مقدماتــی تــا امــروز نداشــته و بی اعتمــادی بــه 
اســکوچیچ از ســوی اهالــی فوتبــال از یک ســو و 
چنددســتگی در اردوی تیــم و بیــن بازیکنــان از 
، باعث شده وضعیت تیم ما به هیچ  سمت دیگر
وجــه در حد و اندازه تیمی نباشــد کــه خودش را 

آماده بزرگ ترین مصاف فوتبال دنیا می کند.
مهدی تاج باید به سرعت به وضعیت تیم ملی 
رســیدگی کند و نظر قاطعی درباره آینده نیمکت 
گر قرار اســت با اسکوچیچ ادامه داده  آن بدهد. ا
شــود )کــه بعیــد اســت( هــر چــه ســریع تر اعــالم 
گر قرار اســت جایگزینی برایــش انتخاب  شــود و ا
شــود به ســرعت باید این اتفاق بیفتد و سرمربی 
جدید کارش را هرچه ســریع تر آغاز کند. در حال 
حاضر اسکوچیچ در ایران حضور دارد و مشغول 
برنامه ریزی برای اردوی آینده تیم ملی اســت. از 
طرفی، او شــاید خــودش هــم نداند کــه چند روز 
دیگر میهمان ایران است و اینکه آیا جام جهانی 

. را به چشم می بیند یا خیر
تاج هــر تصمیمــی در این بــاره بگیــرد موافقین 
از  بایــد  البتــه  و  داشــت  خواهــد  مخالفینــی  و 
ســرمربی تیم ملــی حمایتی قاطعانــه هم صورت 
گیــرد تــا دیگــر بازیکنــان نتواننــد نســبت بــه این 
کنش نشــان دهند و شاهد ادامه این  موضوع وا
چنددســتگی در اردوی تیــم باشــیم. بعــد از آن 
وضعیت اردوهای آماده ســازی اندک باقیمانده 

تا جــام جهانــی از چالش هــای دیگر پیــش روی 
تــاج اســت. هرچــه که هســت تیــم ملــی و اوضاع 
آشــفته آن بایــد در اولویــت برنامه هــای تــاج قرار 

بگیرد.

زنان در ورزشگاه؛ نیازمند برنامه ریزی گسترده
گرچــه زنــان ایرانــی فعــال در چنــد ورزشــگاه  ا
مجــوز ورود گرفته انــد، اما هنــوز ایــن موضوع به 
صورت گســترده دنبال نمی شود. ورود بانوان به 
ورزشــگاه در چنــد دهه اخیــر همــواره در فوتبال 
ایــران محــل بحــث و البته چالــش میــان فوتبال 
ما و مراجع بین المللــی مثل FIFA  و  AFC بوده 
اســت. ایــن ماجــرا در ســال های اخیر به ســمت 
رفــع و رجــوع پیــش رفتــه، ولــی هنــوز بــه نتیجه 

قطعی و نهایی نرسیده است.
مهــدی تــاج در زمــان خــودش اســتارت ایــن 
موضــوع را زده بــود و االن کــه حضــور بانــوان در 
ورزشــگاه ها را در دیدارهای ملی و داخلی تجربه 
کردیــم، هنــوز ضعف هایــی در ســاماندهی ایــن 
موضوع و چالش هایی پیش روی آن وجود دارد 

که باید یک به یک رفع و رجوع شود.
به گفته ســهیل مهدی، به جز ورزشــگاه آزادی 
چند ورزشــگاه دیگر هم می تواننــد پذیرای زنان 
باشــند امــا این مســاله بــاز هم نیــاز به گســترش 
دارد تــا همه زنــان در همه شــهرها بتواننــد برای 
تشــویق تیم هــای محبــوب خــود بــه اســتادیوم 
بروند. ادامه دار شــدن ایــن موضوع کــه فقط در 
چنــد ورزشــگاه خــاص امــکان پذیرایــی از زنــان 
وجــود دارد، می توانــد شــاخک های نهادهــای 

بین المللــی را تیــز کنــد و در ادامــه بــرای فوتبــال 
مــا دردســرآفرین باشــد. بایــد دیــد مهــدی تاج و 
همکارانش چــه راهکاری برای این مشــکالت در 
نظر دارنــد و در دوره مدیریت تاج چقــدر به این 

موضوع سرعت بخشیده خواهد شد.

تعامل با مجلس و دولت برای اصالح اساسنامه
هرچه جلوتر می رویم فوتبال با سیاست بیشتر 
از قبــل گره می خــورد و البته عالقه سیاســیون به 
ورود به مســائل فوتبال بیشــتر از قبل می شــود. 
در حــال حاضــر مهدی تــاج مخالفان زیــادی در 
مجلــس و کمیســیون های تخصصــی مربــوط به 
ورزش دارد کــه حتــی مخالــف نامــزد شــدن او در 
انتخابــات بودنــد و حــاال می تواننــد در صــورت 
وجــود چالش، بــا رئیــس فدراســیون به مشــکل 
، وزیــر ورزش و جوانــان  بخورنــد. از ســوی دیگــر
کــه تاریــخ نشــان داده هــر جــا رئیــس  را داریــم 
فدراسیون با وزیر ورزش یا رئیس سازمان تربیت 
بدنی تعامل خوبی داشــته وضعیت فدراســیون 
بهتر جلو رفته و هرگاه بین ایــن دو چالش وجود 
داشــته گره هــا و مشــکالت زیــادی ایجــاد شــده 

است.
مهم تــر از همــه ایــن موضوعــات بحــث اصالح 
دارد.  وجــود  فوتبــال  فدراســیون  اساســنامه 
اساسنامه ای که مدت هاست توسط مجلس به 
تصویب نرســیده و این یکــی از دغدغه های فیفا 
محســوب می شــود. تــاج باید هرچــه ســریع تر با 
ایجاد تعامل با نماینــدگان مجلس و البته دولت 
بــرای تصویــب اسناســنامه گام بــردارد تــا یکــی از 

بحران های بزرگ دیگر از بین برود.

وضعیت اقتصادی و تامین پول ویلموتس
فدراســیون فوتبــال بدهی های ســنگینی دارد 
که باید هرچــه زودتر در مــورد آنهــا تصمیم گیری 
پرونــده  گفــت  می تــوان  آن  مهم تریــن  شــود. 
ویلموتس اســت که بــا وجود کاهــش قابل توجه 
مبلــغ آن، هنوز هم رقم ســنگینی اســت کــه باید 
پرداخت شــود و البته بدهی فدراســیون فوتبال 
بــه شســتا کــه حتــی کار را بــه توقیف ســاختمان 
فدراســیون فوتبال و باشگاه پرســپولیس کشاند 
و خود تــاج هم وعــده داده رســیدگی بــه پرونده 
بدهی به شستا از اولویت های کار او خواهد بود.

فدراســیون عالوه بــر این مســائل، چالش های 
اقتصــادی دیگــری هــم در پیــش دارد کــه کلیــد 
همه آنها شــاید بتوان گفت آزادســازی پول های 
بلوکــه شــده در فیفــا و AFC اســت که از ســالیان 
گذشــته روی هــم انباشــته شــده و در صــورت 
موفقیــت در آزادســازی و وصــول آنهــا، گشــایش 
اقتصــادی بزرگــی در فوتبــال ایــران رقــم خواهــد 
خورد کــه برکاتش هم به فدراســیون فوتبال، هم 
به برخی از باشــگاه ها مثل ســرخابی ها که در آن 
طلبکار هستند، خواهد رســید و بخش مهمی از 

مشکالت مالی آنها هم برطرف خواهد شد.

VAR   باالخره به ایران می رسد؟
دیگر باشــگاه، تیم، ســرمربی و بازیکنی نیســت 
کــه هــر هفتــه از اشــتباهات فاحــش داوری در 
فوتبال ایران گالیه نکند. وضعیت داوری فوتبال 

مــا بــدون تعــارف بایــد بگوییــم خــوب نیســت و 
اشتباهات تاثیرگذار بیش از حد استاندارد است 
کــه در طــول یــک فصــل امتیــازات زیــادی بابــت 
آنهــا جابه جا می شــود. مطالبه باشــگاه ها هم در 
طــول چند ســال گذشــته ورود VAR بــه فوتبال 
ایــران اســت که تا کنــون تــالش جدی دربــاره آن 
صورت نگرفته است. انتظارات داخلی از یک سو 
دربــاره   AFC و  فیفــا  مواضــع  شــدن  ســخت  و 
در  ویدیویــی  کمــک داور  از  اســتفاده  الزامــات 
ادامــه می تواند فوتبــال ایران را بــا چالش جدی 
و محرومیــت از میزبانــی مســابقات بین المللــی 
و در ادامــه حتی کســب مجــوز حرفــه ای و تایید 
کنــد. از ســمتی  ورزشــگاه های داخلــی روبــه رو 
، داوران ایرانــی هــم تــا زمانــی کــه VAR در  دیگــر
فوتبــال ایــران اســتفاده نشــود احتمــاال قــادر به 
قضــاوت در میادیــن بین المللــی نیســتند و بــه 
ســطح داوری در فوتبال ایران هم آســیب جدی 

وارد خواهد شد.

پایان دادن به اختالف در هیات رئیسه
با تغییر اساسنامه در طول دوره های مختلف، 
اختیــارات رئیــس فدراســیون فوتبــال هــم دچار 
تغییراتــی شــده و حــاال دیگــر مثــل 20-15 ســال 
فوتبــال  فدراســیون  رئیــس  کــه  نیســت  قبــل 
و  باشــد  ایــران  فوتبــال  مطلــق  تصمیم گیرنــده 
نهادهــای مشــورتی و نظارتــی هم در امــور نقش 
و تسلط دارند. فدراســیون فوتبال 6 عضو هیات 
کــه در خیلــی از امــور تصمیمــات  رئیســه دارد 

رئیس فدراسیون باید به تایید آنها برسد.
گرچه هنــوز مهم ترین تصمیم گیرنــده فوتبال  ا
ایران رئیس فدراســیون است، ولی برای پیشبرد 
، شــرایط ایــده آل این اســت کــه رئیس  بهتــر امور
فدراســیون بتوانــد بــا اعضــای هیــات رئیســه به 
تعامــل برســد و بــا آنهــا بــه چالــش نخــورد. روز 
گذشته میرشــاد ماجدی عنوان کرد برگه قرارداد 
جانشــین اســکوچیچ بــرای نیمکــت تیــم ملی را 
امضا نخواهد کرد و این یکی از موارد بی شــماری 
است که تاج ممکن است در مواجهه با ماجدی 
و ســایر اعضا بــه چالــش بخــورد و باید فکــری به 

حال آن شود.

سر و سامان دادن به سایر تیم های ملی
تیم های ملی رده پایه در بخش آقایان و بانوان 
و تیم هــای ملــی فوتســال و فوتبــال ســاحلی از 
جمله تیم هایی هســتند که زیر نظر فدراســیون 
فوتبــال اداره می شــوند و دیگــر انتظــار از همــه 
اینها بــاال رفته و نتایج شــان رصد می شــود. خود 
بــر فدراســیون  ریاســت  زمــان  تــاج در  مهــدی 
بــه تیم هــای رده هــای مختلــف  بــود  توانســته 
و  دهــد  سروســامان  فدراســیون  زیرمجموعــه 
موفقیــت در رده هــای مختلــف در دوره خودش 
باعث شــده بود لقب فدراســیون 5 ســتاره بگیرد 
و حــاال کــه فوتبــال ایــران بــه مرحلــه جدید تــری 
در  تیم هــا  ایــن  در  موفقیت هایــی  و  رســیده 
سال های اخیر داشــته ا یم، حمایت و توجه ویژه 

و باالتری می طلبند.

... ولی افتاد مشکل ها!
بررسی همه بحران های پیش  روی مهدی تاج در دوران جدید مدیریت 

شــهروند| شــاید بعد از معرفــی مهدی تاج بــه عنــوان رئیس جدید فدراســیون 
فوتبــال، اســتعفای وحیــد شمســایی از هدایــت تیــم ملــی فوتســال بزرگ تریــن 

خروجی انتخابات ریاست این فدراسیون بود.
دقایقی بعد از پایان رأی گیری و انتخابات، شمسایی در جمع خبرنگاران حاضر 
شــد و خبــر کناره گیــری اش از هدایت تیــم ملی را رســانه ای کــرد تا شــوک بزرگی به 
فوتســال و مدیــران جدیــد فدراســیون بدهد. شمســایی بــه صراحــت و صادقانه 
اعالم کرد که رأی او در انتخابات، میرشــاد ماجدی رقیب مهدی تاج بوده اســت، 
امــا این را هــم گفت که مشــکلی بــا تاج، نبــی و قنبــرزاده نــدارد و برای آنهــا احترام 

زیادی قائل است.
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم ملــی فوتســال ایــران از روز 6 مهرمــاه کارش را در 
مســابقات جام ملت های فوتســال آســیا شــروع می کند. ایران به خودی خود و با 
گر  توجه به دعوت از بازیکنان جوان و جدید، کار سختی در آسیا خواهد داشت. ا
اســتعفای شمســایی را هم به این چالش بزرگ اضافه کنیم، بدون شک وضعیت 

برای تیم ایران دشوارتر هم خواهد شد.
، قرار است تیم ملی 1۷ شــهریور ماه )هفته آینده( برای انجام چند  از سوی دیگر
بــازی تدارکاتی راهی تایلند شــوند و تورنمنتی را در این کشــور پشــت ســر بگذارد. 
بالتکلیفی کادر فنی تیم ملی و بحث ســرمربیگری در این فاصلــه اندک، می تواند 

تاثیر منفی زیادی هم در آماده سازی بازیکنان داشته باشد.
پیگیری ها نشان می دهد نام شمسایی و دســتیارانش در کنفدراسیون فوتبال 
آســیا رجیســتر شــده و مدارک کادر فنی برای شــرکت در مســابقات قهرمانی آسیا 

ارسال شده است.
، مهدی تــاج عصــر روز چهارشــنبه و بعد از جلســه هیات رئیســه  از ســوی دیگــر
فدراســیون فوتبــال با اســتعفای شمســایی به طــور رســمی مخالفت کــرد. این در 
گر  حالی اســت که شمســایی بعد از مجمع انتخاباتی در پاســخ به این پرسش که ا

با استعفای او مخالفت شود،  برمی گردد گفته بود: »دیگر نمی خواهم کار کنم.«
به این ترتیب، شــاید شمسایی با وجود اســتعفا از تیم ملی، بار دیگر به کار خود 

بازگــردد و تمرینات تیمش را از ســر بگیرد؛ هرچند که او در مصاحبه هایش ســفت 
کید کرد کــه حتی با وجود اصــرار تاج، میلی به بازگشــت نــدارد. در این  و ســخت تا

صورت باید دید در نهایت تصمیم فدراسیون فوتبال چه خواهد بود.

مخالفت با استعفای شمســایی؛ اسطوره برمی گردد؟

 تیم  ملی فوتســال در وضعیت عجیب 
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ســیمین برادران |  اولین بار نیســت که بنای 
مجلــس ســر و صــدا بــه پــا می کنــد. درســت 
همــان زمانی که خانــه ملت را به بهارســتان 
منتقــل کردنــد هــم نگاه هــا را به ســمت خود 
یــک  اســامی  شــورای  مجلــس  کشــاند. 
ســاختمان هرمــی را بدون توجه بــه معماری 
ســاختمان  یعنــی  همســایه اش  چشــم نواز 
مجلــس شــورای ملــی ســاخت و حاال ســری 
ســاخت و ســازهای بلندمرتبــه در محــدوده 
مجلس بدون رعایت ضوابــط قانونی تاریخ 

را هم شگفت زده کرده است. 
نماینده هــا  اســکان  ســاختمان  ســاخت 
گذشــته مــورد توجــه رســانه ها  در ســال های 
قــرار گرفــت. خوابــگاه نماینده هــا بــدون توجه 
بــه حریــم میراثــی منطقــه قدیمــی چندیــن و 
چنــد طبقــه قــد کشــید ایــن تخلفــات از دهــه 
نود آغاز شــد و نه تنها شــورای شــهر وقت بلکه 
نماینــدگان مردم در ادوار بعدی شــورای شــهر   
هم نتوانستند مانع تخلف این ابرساختمان ها 
شــوند. شــورای چهارم و پنجم تــاش کردند تا 
خیابانی هم بســته نشــود، ولی نهاد قانون گذار 
اجــرای  بــرای  بیشــتری  حساســیت  بایــد  کــه 
قوانین داشته باشــد خیابان مردم را هم بست 
و اعتراضــات هرگــز بــه جایــی ختــم نشــد. امــا 
گی تخلفات ساختمانی مجلس قانون گذار  ویژ

چه بود و چرا این همه مورد اعتراض است. 

ممنوعیت ساخت نمای تمام شیشه ای
ســاختمان های  اســامی  شــورای  مجلــس   
تمام شیشــه ای خــود را بنــا کــرد غافــل از اینکه 
اساســا ایجاد نمای تمام شیشه ای، تمام فلزی 
یــا تمام کامپوزیت در ساختمان ســازی ممنوع 
اعــام شــده اســت. بــر اســاس مصوبــه ســال 
١٣٨٥ شورای شــهر تهران، نمای ساختمان ها 
چهــار  از  بیــش  شیشــه ای  نماهــای  به ویــژه 
طبقــه، بایــد مطابــق مقــررات ملی ســاختمان 
انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی  ضوابــط  و 
ســیمای  هویت بخشــی  و  زلزلــه  مبحــث  و 
شــهرداری  و  شــود  اجــرا  و  طراحــی  شــهری 
موظــف اســت بــرای تمــام بناهــای پنــج طبقه 
و بیشــتر یــا بناهــای باالتــر از دو هــزار مترمربــع 
کــه  عمومــی  ســاختمان های  تمــام  و  زیربنــا 
شیشــه ای  نمــای  از  اســتفاده  متقاضــی 
)بیــش از ٤٠ درصــد ســطح نمــا( در هر طــرف از 
ســطوح نمایــان ســاختمان هســتند، مقــررات 
ســاختمان  ملــی  مقــررات  جملــه  از  مربــوط 
را  زلزلــه  مبحــث  و   ١٩ و   ١٨  ،٥  ،٣ مباحــث   و 
اعمــال کنــد. محمدباقــر خســروی، مدیــر کل 
وقــت معمــاری و ســاختمان شــهرداری تهران 
نیــز در ســال 1389 در این بــاره بیــان می کنــد 
کــه »بر اســاس مصوبــه شــورا، ســاختمان های 

فعلــی نیــز کــه نمــای شیشــه ای کامــل داشــته 
باشــند به دلیــل آنکــه هزینه بیشــتری به شــهر 
تحمیــل می کننــد و موجــب هــدر رفتــن انرژی 
پرداخــت  مشــمول  می شــوند،  نیــز  بیشــتری 
جریمــه می شــوند. ســاختمان هایی کــه نمای 
شیشــه ای دارنــد به دلیــل مقاومت نکــردن در 
برابر نیروهای جاذبی، در صــورت وقوع زلزله یا 
ایجــاد حادثه ای ماننــد آتش ســوزی در داخل 
ســاختمان، می توانند ماننــد بمبی عمل کنند 
که شیشه های خرد شده را به اطراف محدوده 
خود پخش می کننــد و موجب صدمات زیادی 
بــه عابــران و خودروهایــی می شــوند کــه در آن 

محدوده تردد می کنند.«

شکستن دیوار میراثی با 
بلندمرتبه سازی های بهارستان 

 تعــرض بــه حریــم بناهــای تاریخی که شــامل 
ســاخت  و ســاز با ارتفاع های بیــش از حد مجاز 
یا اســتتار کردن نمای خارجی ساختمان  های 
قدیمــی می شــود، یکی از مــواردی اســت که در 
ساختمان های جدید مجلس شورای اسامی 
، نهــاد  در نظــر گرفتــه نشــده و بــه تعبیــر دیگــر
قانون گذار حریم میراثی را با ساخت و سازهای 

بلندمرتبه نقض کرده است.

بی نشانی ساختمان بهارستان از هویت 
کمیتی باید نمایی   عموما ساختمان های حا
از هویت ایرانی - اســامی داشــته باشــند؛ این 
در حالی اســت که ســاختمان های شیشه ای، 
بلندمرتبه یــا مثلثی مجلس هیــچ یک نمادی 
از هویت ایرانی - اســامی به ذهن نمی رســاند 
نــگاه ساختمان ســازی در مجلــس  و همیــن 

قانون گذاری سواالت زیادی را مطرح می کند.

وزیر میراث فرهنگی: از اول مخالف بودم
وزیــر  ضرغامــی،  عــزت اهلل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و 
کنش به  صنایع  دســتی در وا
نقــض حریــم میراثی از ســوی 
مجلــس شــورای اســامی بــه 
خبرنــگار »شــهروند« می گوید: »شــخصا قبل از 
ســازهای  و  ســاخت  وقتــی  مســئولیت،  ایــن 
اطراف مجلس انجام شــد جزو مخالفین بودم 
و اظهــار نظــر کــردم. آن منطقــه خیلــی خــاص 
این طــور  اســت  نیــاز  چقــدر  اینکــه  و  اســت 
ســاختمان های جدیــد به آنجــا اضافه شــود و 
کاربــری می توانــد داشــته باشــد، بایــد  چقــدر 

مورد بررسی قرار گیرد.«
»ایــن طــرح از اول مــورد انتقــاد عاقه مندان 
بــود. نــه تنهــا بــرای بافــت تاریخــی، بلکــه برای 
مردم هم دارای اهمیت اســت.« او با بیان این 

 ، نکته اضافه می کند: »نیاز مردم به فضای سبز
شــهری  خدمــات  و  مختلــف  دسترســی های 
است. ســاخت ابنیه فراوان برای مردم مشکل 
ایجــاد می کنــد و البتــه یک بعــد آن هــم میراث 
فرهنگــی اســت. حتمــا اداره کل اســتان تهران 
در ایــن حــوزه بــا حساســیت ماموریت خــود را 
انجــام می دهــد و هــر کجــا مغایرتــی در حــوزه 
چارچوب های میراث فرهنگی دارد، پافشــاری 

می کند که دیگر این اتفاقات رخ ندهد.«

مجلس قانون گذار باید قانون را رعایت 
می کرد!

زهره الهیــان، نماینــده تهران 
در مجلــس شــورای اســامی 
خبرنــگار  بــه  رابطــه  ایــن  در 
»شــهروند« می گوید: »به نظر 
من شایسته است که مجلس 
قانون گــذار اولیــن نهــادی باشــد کــه قانــون را 
رعایــت می کنــد و احتــرام به قانــون می گــذارد. 
بایــد از رئیس مجلس هم ســوال کنید؛ ایشــان 

جزییات را بیشتر می دانند.«
او بیان می کند: »رئیس مجلس اجرای دقیق 
گر مجلس پاســخگو  قانون را دنبــال می کنند. ا
گــر تخلفی انجام شــده  نباشــد، ما نمایندگان ا

باشد پیگیری می کنیم.«

ماجرای ساخت و ساز غیر مجاز در 
بهارستان چه بود؟

عضــو  ســاالری،  محمــد 
و  معمــاری  کمیســیون 
شهرسازی شــورای شهر دوره 
چهــارم و پنجــم، بــه مجلــس 
شــورای اســامی انتقادهایی 
وارد می داند و ماجرا را این گونه شرح می دهد: 
»شــهرداری تهران و شــهردار وقت تهران یعنی 
آقــای قالیبــاف در ســال 1390 بــا رئیــس وقــت 
مجلس که آقای الریجانی بودند، توافقی انجام 
می دهــد کــه مجموعــه ای از بارگذاری هــا برای 
دفاتــر نماینــدگان مجلــس در ضلــع شــرقی و 
جنوبی ساختمان مجلس انجام شود و همان 
مصــوب  مــاده  کمیســیون  جلســه  در  ســال 
می کنند، منتهی این تصمیم با مخالفت هایی 
همــراه بــوده کــه مقــرر می شــود شــورای عالــی 
معماری و شهرســازی هم این طــرح را تصویب 
ســاختمان های  دقیــق  جانمایــی  تــا  کنــد 
مجلــس، تعــداد طبقــات و میــزان بارگــذاری 
کار انجــام نمی شــود و  مشــخص شــود. ایــن 

مجلس هم شروع به ساخت و ساز می کند.«

وقتی قانون برای دیگران است
»کمیســیون معماری و شهرسازی در شورای 

شــهر چهارم و پنجــم ورود پیدا کرد.« ســاالری 
بــا بیــان ایــن نکتــه می گویــد: »طــی ســاخت و 
ســاز ایــن بنــا قوانیــن معمــاری و شهرســازی و 
طــرح تفصیلی رعایت نشــده و مصوبه شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری کشــور هــم گرفته 
نمی شود. قاعدتا جایی که محل قانون گذاری 
اســت باید تمکین محکم تر و بیشــتری داشته 

باشد، نه اینکه قانون را برای دیگران بداند.«
او ادامــه  می دهــد: »شــخصا پیگیــری کــردم 
کــه حداقل موضــوع ســیما و منظر ســاختمان 
گرفتــه شــود، امــا ســاختمان  جدیــد در نظــر 
تمام شیشــه ای ســاخته می شــود و هیچ یک از 
معیارهای مربوط به معماری ایرانی - اســامی 
و آن چیــزی کــه بــه عنــوان الزامــات در کمیتــه 
نماهــا برای مــردم وجــود دارد در اینجــا رعایت 

نشده است.«
ســاالری دیگــر دغدغه هــای ســاخت و ســاز 
بدون ضابطه مجلس شــورای اســامی را بیان 
می کنــد: »کارشناســان میراث نگــران بودند در 
این محدوده یکسری بناهای تاریخی و میراثی 
بــاارزش مثــل مدرســه عالــی شــهید مطهــری 
و تعــداد قابــل توجهــی بنــا وجــود دارد و هیــچ 
اســتعامی از میــراث گرفتــه نشــده اســت و بــه 
دلیــل اینکه محــدوده میراثی و تاریخی اســت، 
ممکــن اســت در فضــای زیرســطحی هنــگام 
ســاخت و ســاز بــه آثــار تاریخی بــر بخورنــد و ما 
هیــچ اطاعــی از آن نداریم کــه البته ایــن مورد 
ادعای دوســتان میراثی بــود و بنــده نمی دانم 

فضای زیرسطحی چگونه است.«

ساخت و ساز مردم محدود می شود
عضــو شــورای شــهر تهــران در دوره چهــارم و 
پنجــم رعایت نکردن حریم را دیگر مشــکل این 
دیگــر  »موضــوع  می دانــد:  ساختمان ســازی 
هم بحــث حریــم اســت. جــای تاســف دارد که 
مجلــس شــورای اســامی در محــدوده مرکزی 
شــهر تهــران کــه تعــداد طبقات ســاخته شــده 
در آنجــا بایــد چهــار طبقه باشــد، خود نســبت 
بــه احــداث ســاختمان های بلندمرتبــه اقدام 

، حریمی بــرای دیگران  می کند و از ســوی دیگــر
می گذارد کــه ســاختمان های محــدوده حریم 
حق ندارند بیشــتر از دو تا ســه طبقه ساخت و 
ساز کنند، بدون اینکه عدم النفعی برای مردم 

قائل شوند.«

حریم امنیتی مجلس در میدان 
بهارستان؛ 28 هکتار

ایــن متخصص حــوزه معمــاری و شهرســازی 
معتقــد اســت کــه بایــد بــه حقــوق افــراد توجه 
شــد  ســبب  پیگیری هــا  »مجموعــه  شــود: 
ابتــدا مجموعــه 41 هکتــاری بــه عنــوان حریــم 
تــا  شــود  گرفتــه  نظــر  در  فیزیکــی  و  کالبــدی 
افــراد اجــازه ســاخت و ســاز نداشــته باشــند 
و بــه تعبیــری ســاخت و ســاز در حریــم ایــن 
ســاختمان ها محدود شــده بود که آن را به 28 
هکتــار رســاندیم. البتــه ســپاه انصارالمهــدی 
و شــهرداری تهــران بــرای ایــن اتفــاق همکاری 

کردند.«
و  معمــاری  عالــی  شــورای  اعضــای  »از 
شهرســازی خواســتیم کســانی کــه نمی تواننــد 
ســاز  و  ســاخت  هکتــاری   28 مجموعــه  در 
داشــته باشــند عدم النفــع آنهــا در نظــر گرفتــه 
شــود که البته ایــن تنها مشــکل ایــن محدوده 
نیست. محات بسیاری در شهر تهران و کشور 
وجــود دارد کــه عدم النفــع مالکین بــرای آن در 

نظــر نمی گیرنــد.« ســاالری بــا بیــان ضــرری که 
ایــن طرح بــه مــردم وارد کــرده اســت می گوید: 
و   5 مــاده  کمیســیون  ســازمان ها،  »نهادهــا، 
شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی طرحــی 
را بــدون اینکــه عدم النفعــی پرداخــت شــود، 

مصوب می کند.«
اظهــار  مجلــس  امنیتــی  حریــم  دربــاره  او 
می کنــد: »حریــم کالبــدی امنیتــی هــم کــه 28 
هکتار شــد و خطــی دور تــا دور مجلس اســت. 
ســاختمان های جدید مجلس ساخته شده و 

تصور می کنم در حال بهره برداری باشند.«

 جای خالی معماری ایرانی - اسامی 
در ساختمان مجلس 

 ســاالری می افزایــد: »قوانیــن و مقرراتــی کــه 
بــرای مــردم در ایــن شــهر تصویب می شــود در 
جدیداالحــداث  ســاختمان های  خصــوص 
مجلــس گرفتــه نشــد. تاریــخ، مجلــس وقــت را 

مواخذه می کند.«
ســاختمان ها  ایــن  هویتــی  وضعیــت  بــه  او 
و  کمیتــی  حا »ســاختمان های  دارد:  اشــاره 
ســاختمان هایی که محل حضور مردم است و 
دولتی هستند در همه دنیا نمادهای معماری 
آن کشــورها و الگوهــای فاخر معماری هســتند 
و آنهــا شــهر را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد، در 
صورتــی که در ســاختمان جدیــد مجلس هیچ 
یــک را در نظــر نگرفتنــد. مجلــس قانون گــذار 
اســت و همین ضوابط معماری و شهرســازی را 
در فرآینــد برنامه هــای پنج ســاله تصویب کرده 

است.«

خیابان مسدود است!
نســبت  تهــران  شــهر  شــورای  ادوار  عضــو   
اجــرای  بــرای  تصمیم گیری هــا  برخــی  بــه 
می کنــد  اعتــراض  مجلــس  ساختمان ســازی 
اینکــه خیابــان مــردم  و می گویــد: »علی رغــم 
و  دارنــد  دغدغــه  کــه  مــردم  و  بــود  آنجــا  در 
می خواهنــد نمایندگان را ببینند ممکن اســت 
به مناســبت های مختلف در آنجا باشــند، ولی 
در این طــرح خیابان مردم مســدود و جریی از 
ساختمان های جدید شد. البته در گام بعدی 
خیابان شــریف رضی را مســدود کردند و گفتند 
گــر ایــن اتفــاق  امــکان تــردد وجــود نــدارد کــه ا
می افتــاد یکســری بناهــای میراثــی از دســت 
می رفت. بــا مقاومت مــا و کمپین هــای میراثی 
ایــن اتفــاق رخ نــداد. قرار شــد در ایــن خیابان 

تردد همچنان وجود داشته باشد.«

نصب نمای کاذب برای پایان دادن به 
اعتراضات

 عضو ســابق شورای شــهر تهران به سرنوشت 
عجیــب یــک اعتــراض بــه نمــای ســاختمان 
نماهــای  بــه  »وقتــی  دارد:  اشــاره  مجلــس 
ســاختمان ها اعتــراض کــردم، از دفتــر رئیــس 
گفتنــد نمــا  گرفتنــد و  ســابق مجلــس تمــاس 
اصاح شــده است. مشــاهده کردم المان های 
مشــبک نصب شــده، ولــی بعــدا متوجه شــدم 
اینهــا را بــا هزینــه قابــل توجــه نصــب کردند که 
فعــا مــا اعتراضی نداشــته باشــیم و بعــد آنها را 

برداشتند.«
ســاالری می گویــد: »اعتراضات ما ســبب شــد 
خساراتی به بیت المال وارد شود. نمای کاذب 
با جزییات معماری اسامی - ایرانی نصب شد 
که بعد فهمیدیم کاذب بوده و برداشــته شــده 

است.«

درسی که تاریخ می دهد
ســاختمان مجلس با زیر پا گذاشــتن قوانین 
، آن هم توســط نهاد قانون گذار  ســاخت و ســاز
ســاخته شــد. نقــض حریــم میــراث فرهنگــی، 
نصــب نمــای غیــر قانونــی شیشــه ای، توجــه 
نکــردن به معماری ایرانی - اســامی، مســدود 
شــدن خیابــان مــردم، محدودیــت مــردم در 
ساخت و ساز حریم مجلس و.... تنها گوشه ای 
کــه ایــن بی قانونــی بــه  از آســیب هایی اســت 
تهران وارد کرد. شــاید این ساختمان نمادی از 
دوران طایی تخلفات ساختمانی و سرنوشت 
قانــون تنهــا بــرای مــردم باشــد. بــا همــه ایــن 
اعتراضــات تاریــخ در آینده قضــاوت می کند! با 
همــه اینهــا بایــد ببینیــم شــهرداری منطقه 12 
چگونــه با حداقل های این تخلــف یعنی نمای 

ممنوع شیشه ای برخورد خواهد کرد؟

»شهروند« تخلفات ساختمانی مجلس  در همسایگی بناهای تاریخی میدان بهارستان را بررسی می کند

! بلندمرتبه های دردسرساز
وزیر میراث فرهنگی در گفت وگو با »شهروند«: از اول مخالف بودم

»وقتی به نماهای ساختمان ها 
اعتراض کردم، از دفتر رئیس 

سابق مجلس تماس گرفتند و 
گفتند نما اصالح شده است. 

مشاهده کردم المان های 
مشبک نصب شده، ولی بعدا 

متوجه شدم اینها را با هزینه 
قابل توجه نصب کردند که 

فعال ما اعتراضی نداشته باشیم 
و بعد آنها را برداشتند.«
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ایــن تناقضــات و حواشــی البتــه نمی تواننــد -و 
نبایــد- ارزش و اهمیــت ایــن فیلــم را زیــر ســوال 
ببرنــد. ســومین فیلــم ســعید روســتایی -به رغــم 
و  رشــد  رونــد  زمینــه چگونگــی  در  کــه  شــبهاتی 
ســاخت فیلم هایش وجود دارد- ســنت موفقیت 
فیلم های ســازنده اش را ادامه داده و به خصوص 
خارجــی  منتقدیــن  و  رســانه ها  بــا  مواجهــه  در 
توانســته توجــه و عالقه تــام و تمــام آنهــا را به خود 
کران گسترده  جلب کند و در عین حال به واسطه ا
در فرانســه یکی از معدود فیلم هایــی هم بوده که 
در چرخــه طبیعی اقتصــادی ســینما موفق جلوه 
کرده اســت. این فیلم کــه از ســه روز پیش نمایش 
عمومی خود را در فرانســه آغاز کرده؛ بنا به همین 
رســانه های  گســترده  توجــه  اهمیــت،  و  ارزش 
اروپایــی و بــه خصــوص فرانســوی را نیــز بــه خــود 
معتبــر  نشــریه  چنان کــه  اســت.  کــرده  معطــوف 
»لومونــد« آن را یــک تریلــر هیجان انگیــز نامیــده 
کــه تــداوم ســعید روســتایی را در دنیــای ســینما 
بــه نمایش می گــذارد؛ نشــریه »پاری مــچ« از کمال 
ایــن فیلــم گفتــه و اســتعداد بــاالی کارگردانش که 
حاال بعــد از »قانون تهران« )متری شــیش ونیم( با 
کید می شــود؛ »لوفیگارو«  این فیلــم نیز تأییــد و تا
از توانایی هــای ســعید روســتایی گفتــه و او را پســر 
شــگفت انگیز ســینمای ایــران نامیــده؛ و در میان 
رســانه ها و نشــریات بین المللــی هــم »گاردیــن« 
و  جــذاب  بــزرگ،  خانوادگــی  درام  یــک  را  آن 
، یادآور فیلم هایی چــون »روکو و  شــخصیت محور
برادرانش« و »پدرخوانده« عنوان کرده؛ »ورایتی« 
مســیر  در  خانوادگــی  بالقــوه  تــراژدی  یــک  را  آن 
رهایــی از فقــر خوانــده؛ و البتــه نشــریه »ددالین« 
نیز »بــرادران لیال« را یک تجربــه غیرمنتظره و غنی 

توصیف کرده است.
ایــن  بــر  کــه  مقدمــه ای  در  امــا   GQ نشــریه 
جدیدتریــن گفت وگــوی ســعید روســتایی دربــاره 
جنجالی تریــن فیلــم این روزهــای ســینمای ایران 

اعجوبه هــای  از  یکــی  را  فیلمســاز  ایــن  نوشــته، 
جدید ســینمای ایــران نامیده که تنها با ســه فیلم 
خــود را تثبیــت کرده اســت. فیلمســازی کــه پس از 
موفقیــت غافلگیرکننــده فیلــم قبلــی اش »قانــون 
تهران« )متری شــیش ونیم( حاال با »بــرادران لیال« 
به فرانســه بازگشته و تابلوی نقاشــی زندگی روزمره 
خواهــر و برادرهایــی را ترســیم کــرده کــه در حــال 
تحمــل بار ســنگین بحــران اقتصــادی و اجتماعی 
ایــن  از  خالصــه ای  هســتند.  اخیــر  ســال  چنــد 
گفت وگــو را می خوانیــم کــه بــرای خوانندگانــی کــه 
طبق مد چند ســال اخیر ســینمای ایــران مبنی بر 
امتنــاع اغلب کارگردانــان از گفت وگو با رســانه های 
وطنــی، موفــق بــه شــنیدن صحبت هــای ســعید 
روســتایی درباره فیلمش و رخدادهای حاشیه ای 
مربــوط بــه ایــن فیلــم نشــده اند، می توانــد مغتنم 
باشد. با این توضیح که صحبت ها و استفاده های 
تبلیغاتــی روســتایی از ماجــرای توقیــف ایــن فیلم 

حذف شده است.
 فکــر می کنید چــرا فیلم های شــما تــا این حد 

در فرانسه با استقبال مواجه می شوند؟
شــاید این اســتقبال به دلیل خوش شانسی من 

باشد. همین!
 رابطه ویژه ای با سینمای فرانسه دارید؟

اصال ســینما بــدون فرانســه وجود نداشــت؛ ولی 
جدای از شــوخی، برای مــن، از دوران نوجوانی به 
ایــن ســو، ســینمای فرانســه همیشــه الهام بخــش 
 ، بــوده. در واقــع ســینمای فرانســه ژان لــوک گــدار
فرانســوا تروفــو و البتــه ژان پــل بلمونــدو را دارد که 
حتی در فیلم های معمولی هم همیشه درخشان 
بوده. فرانسه همچنین فیلمی مثل »نفرت« ماتیو 
کاســوویتز را دارد و البتــه بی شــمار فیلم هــای دیگر 
کــه نام شــان را فرامــوش کــرده ام. ایتالیــا، آمریــکا و 
البته ایران هم فیلم های خوبی دارند، ولی دنیا به 
صراحت مدیون ســینمای فرانســه و جشنواره کن 

است.

 

می توانیــد بگوییــد نقطــه زایــش »بــرادران لیال« 
کجــا بــود؟ در واقــع چــه چیــزی باعــث شــد از 
موضوعی چون خروج آمریکا از برجام به عنوان 

زمینه ساخت فیلم استفاده کنید؟
در »بــرادران لیــال« خانــواده هســته اصلــی فیلــم 
اســت؛ یا تمــام چیزی که فیلــم می خواهــد بگوید. 
ولی با این حال نمی تــوان در مورد موضوعی چون 
توافــق هســته ای صحبــت نکــرد؛ کــه بــه زندگی هر 
ایرانــی در هــر لحظــه از زندگــی اش پیونــد خــورده 
اســت. در واقع این موضوع چنان به لحظه لحظه 
گر واقعــا بخواهیم  زندگی مــردم پیوند خورده کــه ا
دربــاره اش فیلــم بســازیم، غیرواقعی و اغراق شــده 
جلــوه خواهد کــرد. مثــال در زمینه تــورم کــه پانزده 
ســال اســت هــر روز در زندگی مــان احســاس اش 
می کنیــم، ولی با این حال همیشــه بــا این موضوع 
گــره خــورده و باعــث بــاال رفتــن یــا پاییــن آمــدن 

قیمت ها می شود.
 در فیلــم شــاهد یک تعامــل و در واقــع نوعی 

حرکــت دائمــی بیــن درام و کنایه هایــی تراژیــک 
هســتیم. چگونه در این بین حد توازن و تناسب 

را پیدا می کنید؟
در  می آینــد.  زندگــی  دل  از  مــن  داســتان های 
واقــع چیــزی از بیــرون وارد فیلــم نمی شــود. یــا به 

، هیچ نوع احساســاتی بــه فیلم تزریق  عبارت بهتر
نمی شــود. تنهــا روایــت غالــب فیلــم اســت و البته 
منطقــی کــه پشــت آن وجــود دارد. در واقــع ایــن 
نحــوه پیشــرفت داســتان اســت کــه احساســات را 
ایجاد می کند؛ که البتــه آن هم در جاهای مختلف 
با هم تفاوت دارد. مثال مــن هر زمان که در نمایش 
همیــن  یــا  تهــران«  »قانــون  فیلم هــای  عمومــی 
گران  کنشی خاص از تماشا »برادران لیال« انتظار وا
داشته ام، جز ســکوت نصیبی نبرده ام. البته گاهی 
گران  نیز در مواقع غیرمنتظره شــاهد خنده تماشا
بوده ام که نشان می دهد احساســات از شهری به 

شهر دیگر می تواند متفاوت باشد.
 دلیل این که مثال فیلم »قانون تهران« را با آن 

تعقیــب و گریــز تکان دهنده در زاغه هــا یا همین 
»برادران لیــال« را با آن صحنه دیدنی شــورش در 
کارخانه شــروع می کنید، چیســت؟ جلب توجه 

بیننده از همان اولین لحظات فیلم؟!
جایی خوانــده ام که هر فیلمــی باید با یــک زلزله 

شروع شود!
 بازیگــران فیلم تــان تا حــد زیادی بــا فیلم های 
قبلی تان مشــترکند. ولی با این حــال در این فیلم 
ترانه علیدوستی نیز در نقش لیال حضور دارد که او 

را بیشتر با فیلم های اصغر فرهادی می شناسیم.

مــن اصال نقش لیال را برای او نوشــته بــودم. اینجا 
می خواهم چیزی بگویم که قبال هرگز نگفته بودم: 
حوالی بیســت ســالگی ام در تــدارک ســاخت فیلم 
اولم فیلمنامه ای برای ترانه علیدوســتی فرستادم 
که آن زمان یک چهره شناخته شــده بــود. او اما آن 
فیلمنامه را پذیرفت و من بیســت ســاله را تشــویق 
به ادامــه کار کــرد؛ کــه بســیاری از تهیه کننــدگان از 
این که ترانه راضی شــده بود در آن فیلم بازی کند، 
تعجب می کردند. البته متاســفانه آن فیلم ساخته 
نشــد، اما من که همیشــه دوســت داشــتم بــا او کار 
کنــم، »بــرادران لیال« را برای او نوشــتم که بی شــک 
یکــی از بهترین بازیگــران زن تاریخ ســینمای ایران 

است.
 قبــول داریــد کــه ترانــه یــا همــان لیــال مظهــر 

شخصیتی پر از تناقض است.
نه. شــخصیت او متناقض نیست، بلکه محصول 
شــرایطی اســت که در آن زندگی می کنــد. محصول 
انواع و اقسام سرکوب که باعث شده خانواده شان 
خفــه و آسانســور اجتماعی شــان خراب شــود و راه 
و اجــازه تغییــر طبقه شــان را نداشــته باشــند. لیــال 
اما ســعی می کند همه ایــن موانــع را دور بزند. این 
چیزی اســت که این فیلــم می خواهــد در موردش 

صحبت کند.

 نشــریه c’est quoi le cinema یــا »ســینما چیســت؟« هم زمان 
کــران عمومــی فیلم »بــرادران لیــال« در فرانســه با ســعید  با آغــاز ا
روستایی، نویســنده و کارگردان این فیلم گفت وگو کرده که با هم 

می خوانیم:
  چرا اســم فیلــم را »برادران لیال« گذاشــته اید؛ و نــه مثال »لیال و 

پدرش«؟
بایــد بدانید که نام فارســی فیلــم »برادران لیال« اســت. در واقع پدر 
در ایــن فیلــم بیــش از هــر چیــز مانع اســت و لیــال تنهــا بــه برادرانش 
اهمیت می دهــد. ولی به هر حال بــه نظر من شــخصیت اصلی فیلم 
خانــواده اســت، هســته خانــواده و ســوژه فیلــم هــم پیــدا کــردن کار 

است.
 »بــرادران لیال« و »قانون تهران« هر دو جنبه های شکســپیری 

دارند. شــما خودتان آیا نسبتی با شکسپیر دارید؟
مــن تقریبــا بیشــتر آثــار و نمایشــنامه های شکســپیر را خوانــده ام، 
ولــی با این حــال چیزی کــه در ایــن فیلم ها شــما را یــاد او می اندازد، 
تــراژدی اســت. در واقــع داســتان شــخصیت های مــن فوق العــاده 

تراژیــک اســت. ایــن فیلم بازتــاب زندگــی مردم ایران اســت، مــا آن را 
با تــورم می بینیــم، با ایــن فاجعه کــه طبقه متوســط   در حــال از بین 
رفتــن اســت، فقرا فقیرتــر می شــوند و درصد بســیار کمــی از جمعیت 

نیز ثروتمندتر می شوند.
، روابــط میــان خواهــر و برادرهــا شــبیه   عــالوه بــر شکســپیر

»پدرخوانــده« کاپــوال هــم بــود. هنــگام نوشــتن فیلمنامه بــه این 
موضوع فکر کرده بودید؟

مــن عاشــق پدرخوانده هســتم و این فیلــم یکــی از فیلم های مورد 
عالقه من اســت، امــا دربــاره شــباهت رابطه خواهــر و بــرادران به آن 

فکر نکرده بودم.
 خشــونت و عصبیــت شــخصیت لیــال و قاچاقچــی در فیلــم 

ک شــان  اشترا نقطــه  کــه  شــخصیت هایی  بــود؛  تکان دهنــده 
مبارزه شــان با سرنوشــت  است. شــما هم مثل این شــخصیت ها 

سینما را مثل مبارزه می دانید؟
ســینما برای مــن زندگی اســت و البتــه زندگی هــم در نهایت چیزی 

جز مبارزه نیست.

GQ گفت وگوی سعید روستایی، کارگردان »برادران لیال« با نشریه

هر فیلمی باید با یک زلزله شروع شود!
پوالد امیــن| »برادران لیال« با هــر متر و معیاری 
جنجالی تریــن فیلــم ایــن روزهــای ســینمای 
ایران اســت: فیلمی که توانســته بــرای نمایش 
در بخــش اصلی جشــنواره کــن انتخاب شــود؛ 
یکی از جوایــز -هر چنــد فرعی- این فســتیوال 
رده الف جهانی را به دست آورده؛ با صحبت ها 
برگــزاری  روزهــای  در  عواملــش  رفتارهــای  و 
جشنواره خبرساز و جنجالی شده؛ سازنده اش 
به صراحــت اعالم کــرده که تن به حــذف پالنی 
از فیلمش نخواهــد داد؛ با حضور در فســتیوال 
کن قاعده جدید دریافت مجــوز برای حضور در 
جشنواره های سینمایی را بر سر زبان مقامات 
نهادهــای فرهنگــی انداختــه؛ و البتــه یکــی از 
معدود فیلم هایی هم بوده که مقامات فرهنگی 
کشــور بــه وضــوح و صراحــت از توقیــف و البتــه 

ممنوع الکاری عواملش صحبت کرده اند.
»بــرادران لیــال« البتــه در عیــن حــال یکــی از 

معــدود فیلم هــای ایرانــی هم هســت کــه بعد 
از اعالم رســمی توقیفــش کمتریــن حمایتی از 
مخاطبان و عالقه مندان ســینما هم دریافت 
نکرده. شاید چون مخاطبان سینما احساس 
کرده انــد ایــن فیلــم و ســازندگانش از احتمال 
توقیف و سانسور به عنوان حربه ای تبلیغاتی 
اســتفاده کرده انــد و حتــی گفتــه می شــود کــه 
شــعار اصلی تبلیغاتی این فیلم بــرای نمایش 
کید بر همین موضوع  عمومی در فرانسه هم تا
توقیف بوده است. بگذریم از این که تناقضات 
کم بــر اعمــال و گفته های ســازندگان فیلم  حا
هم- کــه در صحبــت بــا مقامــات اصالحیه ها 
را پذیرفته و بعد از ارســال فیلم به فرانســه زیر 
حرف شــان زده اند )به ادعــای روابط عمومی 
ســازمان ســینمایی(- در ایــن قضیــه بی تاثیر 

نبوده است.

ســیل گفت وگوهای پشت ســر هم ســعید روستایی با نشــریات خارجی 
در شــرایطی کــه حداقل ســه ســال از آخریــن گفت وگــوی این فیلمســاز با 
مطبوعات وطنی می گذرد، برای بسیاری از رسانه های ایران ناراحت کننده 
و برخورنده بوده اســت. فیلمســازی که از همان اولین فیلمش با ســرمایه  
گشاده دســتانه تهیه کنندگان بانفوذ و حمایت هــای عجیب مطبوعات و 
گران نوآمده رقابت را آغاز کرده و به  رسانه ها چند گام جلوتر از سایر سینما
همین دلیل هم تمام مســیر رقابت را چهار نعل با فاصله ای غریب از دیگر 
رقبــا تاخته و دم به دم فاصله اش را هم با آنان بیشــتر کرده اســت. به دلیل 

همیــن بهره مندی ها هم هســت کــه مخاطب اخبــار و حواشــی ماه های 
اخیر ســینمای ایران ناز کردن ها و اطوارهای اپوزیســیون نمایانه او و البته 
ناز خریدن های عجیب تر نهادهای مرتبط را درک و باور نمی کند و متوجه 
گری که در قیــاس بــا همکارانش بیشــترین حمایت ها  نمی شــود ســینما
از او بــه عمل آمده و بهترین ســرمایه ها و ابــزار و امکانات برای فیلمســازی 
در اختیــارش قــرار داده شــده، چرا بایــد خود را تحت فشــار و آســیب دیده 
جلوه دهد و در نقطه مقابل نیز چرا باید مدیران فرهنگــی او را در این بازی 

همراهی کنند؟!

ناز و نیاز

گفت وگویی دیگر با کارگردان »برادران لیال«

زندگی جز مبارزه نیست!
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شــهروند| یک روز پس از دیــدار هیأت دولت با 
مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری راهبردهای 
ترسیم شــده از ســوی رهبــر انقــاب اســامی را 
بــر  کشــور خوانــد و  نقشــه راه دولــت در اداره 
ضــرورت صیانــت از امیــد و اعتمــاد مــردم کــه به 
تعبیر مقام معظم رهبری مهم ترین توفیق دولت 

کید کرد. در یک سال گذشته بوده است، تا
ســیدابراهیم رئیســی بــا شــرکت در نشســت 
مشــترک اعضــای هیــأت دولــت بــا اســتانداران 
سراســر کشــور و همچنیــن حضــور در جشــنواره 
شهید رجایی و برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
راه  نقشــه  ایــن  ترســیم  بــه  دولــت  اقتصــادی 
پرداخــت و بر ضــرورت پیــروی از نظــرات رهبری 

کید کرد.  تا

سرمایه  دولت
ســیدابراهیم رئیســی صبح دیروز چهارشــنبه در 
نشست مشترک اعضای هیأت دولت با استانداران 
سراســر کشــور، ضمــن قدردانــی از لطــف و محبت 
رهبر معظم انقالب در دیدار هیأت دولت با ایشان 
گفت: »از رهبر معظم انقالب اسالمی که روز گذشته 
دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با سخنان 
حکیمانه دولتمردان را راهنمایی و راهبردها را برای 
ســال های آینــده روشــن کردنــد، صمیمانــه تشــکر 
و قدردانــی می کنیم.«رئیســی بــا اشــاره بــه اولویِت 
صیانت از امید و اعتماد مردم در جهت گیری های 
کالن دولــت گفــت: »امید و اعتمــادی کــه در مردم 
ایجادشــده ســرمایه ای بــرای دولــت اســت و بایــد 
بــا تصمیمــات اثربخــش، پیگیری هــای مجدانــه، 
گزارش های صادقانه و ارتباط مســتمر با مردم ارتقا 
کید بر اهمیت ســرعت  یابد.«رئیس جمهــوری با تا
عمــل در اقدامــات دولــت گفــت: »ســرعت عمــل 
به مثابــه یکــی از مصادیــق کار جهــادی در دولت، 
همواره به عنوان یک اصل مورد توجه همه مدیران 
و مسئوالن و بخش های مختلف قرار گیرد و به هیچ 

وجه کاری با تاخیر و اهمال مواجه نشود.«
گــی مســئولیت پذیری  رئیســی در ادامــه بــه ویژ
کیــد قرار  دولــت کــه از ســوی رهبــر انقــالب مــورد تا
گرفت، اشــاره کــرد و اظهار داشــت: »از همــان ابتدا 
کید داشــتیم که دولــت در عرصــه تصمیم گیری،  تا
روحیــه  بــا  و  بهانه تراشــی  بــدون  مصمــم، 
مســئولیت پذیری تصمیمــات الزم را اتخــاذ کنــد و 
در عرصه عمل، بــا دقت، جدیت و اجــرای به موقع 

تصمیمات را به ثمر برساند.«

پیگیری جدی مسئله معیشت مردم
اهمیت و ضــرورت عمل دولــت بــه وعده ها دیگر 
محور مهم ســخنرانی رئیس جمهــوری در دیدار با 

استانداران کشور بود.
رئیســی صادق الوعد بودن دولت را یک شاخص 
مهم ارتقای امید و اعتماد در کشــور خواند و گفت: 
»حتمــا تــالش کنیــم، چــه وعده هــای مقطعــی و 
مــوردی و چــه وعده هــای کالن، بــه شــکل صحیح 
گــر اجــرای  و به موقــع پیگیــری و محقــق شــوند و ا
وعده ای در جایــی و به هر دلیلی با اشــکال مواجه 

شد، برای مردم توضیح داده شود.«
بــه اولویت هــای مهــم، به ویــژه مســائل  توجــه 
دیگــری  نکتــه  فرهنگــی  پیوســت  بــا  اقتصــادی 
کــه  بــود  انقــالب  معظــم  رهبــر  توصیه هــای  از 
رئیس جمهــوری بــه آن اشــاره کــرد و افــزود: »همــه 
مســائل کشــور دارای اهمیــت اســت، امــا مســأله 
اقتصاد از آنجا که به معیشــت مردم مربوط اســت، 
باید با جدیــت دنبــال و اقدامات انجام شــده برای 

مردم تبیین شود.«
رئیس جمهــوری بر ضرورت تقویت اطالع رســانی 
اســتانداری ها  به ویــژه  اجرایــی  در دســتگاه های 
کید  بــرای تبییــن اقدامات خــوب و موثــر دولــت تا
کرد و اظهار داشــت: »روابط عمومی اســتانداری ها 
با همت مضاعف بــه وظایف خــود در زمینه تبیین 
اقدامات و دســتاوردهای دولت در فضای مجازی 

و رسانه ها عمل کنند.«
رئیســی در ادامــه انســجام و یکصدایــی میــان 
اعضــای دولت را امــری ضروری در تحقــق اهداف و 
برنامه های دولــت خواند و خطاب بــه دولتمردان 
کیــد کــرد: »سیاســت ها و برنامه هــای دولــت را با  تا

بیان مناسب و در زمان مناسب، به شکل صحیح و 
دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی و 

اقدامات یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.«
رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود توجــه ویــژه بــه ارتقــای شــاخص های اصلی 
اقتصــاد از جملــه کنتــرل تــورم، رشــد اقتصــادی، 
رشــد ســرمایه گذاری، رشــد اشــتغال، درآمد ســرانه 
کیــد قــرار داد و  و کاهــش فاصلــه طبقاتــی را مورد تا
گفت: »عالوه بــر بانک مرکزی و مرکز آمــار که در این 
زمینــه مســئولیت دارنــد، در معاونــت اقتصــادی 
ریاســت جمهوری نیــز کارگروهــی تشــکیل خواهــد 
شد که شاخصه ها و آمارهای اقتصادی را به صورت 
دقیق احصا کرده و علــل و عوامل کاهش یا افزایش 

آنها را در قالب گزارش کارشناسی شده ارائه دهد.«

رفع موانع تولید
رئیســی در ادامــه توجــه بــه تولیــد را به عنــوان 
یکــی دیگــر از توصیه هــای رهبــر انقــالب بــه دولت 
مورد اشــاره قــرار داد و اظهار داشــت: »اســتانداران 
موظف اند بــا پیگیری های مســتمر موانــع تولید را 
شناســایی و رفــع و واحدهــای تولیــدی تعطیــل یا 
نیمه تعطیل را فعال کنند. گاهی مشکل یک واحد 
تولیدی تعطیل شــده با یــک پیگیری ســاده رفع و 
ظرفیت های تولیدی و اشتغال آن فعال می شود.«

ضــرورت  دیگــر  بــار  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
همراهی شبکه بانکی در احیای واحدهای تولیدی 
کیــد قــرار داد و افــزود: »مجــددا  در کشــور را مــورد تا
کید می کنم که بانک ها به هیچ وجه اجازه تعطیلی  تا
واحدهای تولیدی به بهانه های مختلف را ندهند.«

موضوع مســکن و رفع عقب ماندگی هــا در زمینه 
تولید آن دیگر محور ســخنرانی رئیس جمهوری در 

این جلسه بود.
از  را یکــی  بــرای مــردم  تامیــن مســکن  رئیســی 
مهم تریــن دغدغه هــای دولــت دانســت و گفــت: 
»استانداران مسأله تامین مسکن و کنترل اجاره بها 
را به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در 

این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند.«
ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و  معــادن  فعال ســازی 
کــه  بــود  دیگــری  مســأله  خــدادادی،  منابــع  و 
کید قــرار داد و افزود:  رئیس جمهــوری آن را مــورد تا
»معادن جزو ثروت ها و ذخایر مهم کشور محسوب 
می شــود که زمینــه اشــتغال و ارزش افــزوده زیادی 
دارند و نباید به بهانه های مختلف از جمله مسائل 

زیست محیطی قابل حل وفصل، تعطیل شوند.«
بــا  کــه  نیســت  قبــول  »قابــل  افــزود:  رئیســی 
گذشــت یک ســال از عمر دولت همچنان شــاهد 
معطل ماندن معادنی برای بهره برداری باشــیم. 

هیچ نهاد و سازمانی مجاز نیست به هر بهانه ای 
فعال ســازی و بهره بــرداری از معــادن را متوقــف 

کند.«
رئیس جمهوری استفاده از ظرفیت دریا در زمینه 
اقتصــاد به ویــژه ســواحل مکــران را از اولویت هــای 
و  فعال ســازی  ضــرورت  بــر  و  دانســت  دولــت 
بهره برداری از اقتصاد دریا در اســتان های ساحلی 

کید کرد. کشور تا
رئیس جمهــوری در ادامــه این نشســت بــه برخی 
نــکات مطرح شــده از ســوی اســتانداران از جملــه 
تمرکززدایی، تامین نیروی انســانی کارآمد و انقالبی، 
تفویض اختیارات اســتانداران، اســتفاده از مشــاوره 
و ظرفیت هــای فکــری و برنامه ریــزی اســتان ها در 
ســازمان  فعال ســازی  برنامه وبودجــه،  ســازمان 
بهره وری، پیگیــری و اجرای مصوبات اســتانی برای 
آغــاز دور دوم ایــن ســفرها، مولدســازی دارایی هــا، 
عادالنه کردن نظام پرداخت ها، هدایت سرمایه های 
شــرکت های بزرگ در جهت رونق و رشــد اســتان ها، 
تعاونی هــا،  و  خصوصــی  بخــش  بــه  میــدان دادن 
تشــکیل صندوق ملی عدالــت و انتخاب مشــاور در 
امور زنان در اســتانداری ها اشــاره و دســتوراتی برای 

پیگیری و اجرای این موارد صادر کرد.

سرمایه های انسانی ذخایر کشور هستند
 رئیس جمهــوری دیــروز بــا حضــور در جشــنواره 
شــهید رجایــی بــا بیــان اینکــه مــا »اصحــاب مــا 
می توانیــم« هســتیم و باید تحــول در نظــام اداری 
انجام بگیرد، گفت: »ســرمایه انسانی ما کم نیست 
و اینها ذخایر ما هستند، اما این نیرو در نظام اداری 

مــا، متوقف شــده یا بــه او میــدان داده نمی شــود و 
همین فــرد در بخش خصوصــی، اقدامــات موثری 

انجام می دهد.«
سیدابراهیم رئیســی در جشنواره شــهید رجایی 
که در ســالن اجالس ســران برگزار شد طی سخنانی 
با بیــان اینکه توجه به عملکرد برجســته نیروهایی 
که در نظام اداری کار برجسته انجام می دهند، یک 
اصل اســالمی اســت، گفت: »تالش، دلســوزی و کار 
جهادی همواره باید مورد تقدیر قرار بگیرد. ارزیابی 
مدیــران باید به صــورت دائم انجام شــود تا موجب 

رشد و تعالی نظام اداری کشور شود.«
در  مدیریــت  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
همــه نظام هــا و ســازمان های اداری در دنیا وجود 
دارد، گفــت: »نکتــه مهم آن اســت که چــه باید کرد 
تــا نظــام اداری در هــر کشــور، اقلیــم نظــام کارآمــد 
باشــد؟ دانشــکده مدیریــت، اندیشــه، پژوهــش و 
پایان نامه هــای خــود را حــول همیــن موضــوع قرار 

داده است.«
او با بیان اینکه ما چهار حوزه پاسخگویی را تعریف 
کرده ایم، افــزود: »پاســخگویی به خداونــد متعال، 
پاســخگویی به عموم شــهروندان، پاســخگویی به 
ارباب رجوع و پاسخگویی به سلســله مراتب اداری 

این چهار حوزه را دربرمی گیرد.«
رئیس جمهوری یــادآور شــد: »امیرالمومنین)ع( 
در نامه به مالک اشتر، اصل را هم بر گزینش صحیح 
افراد و هم نظارت دائم نسبت به کارکنان می دانند. 
البتــه کارآمدتریــن نــوع کنتــرل، نظــام خودکنترلی 
اســت که فرد خود را موظــف به این امــر بداند، چه 

ناظر باالی سر او باشد و چه نباشد.«
کید کرد: »کنترل الزم و ضروری اســت،  رئیســی تا
البتــه کنتــرل بــرای مچ گیــری نیســت، بلکــه بــرای 
تــداوم اعتمــاد اســت و تــداوم اعتمــاد نیــز در گــرو 
نظارت است، از این رو نظارت به صورت سیستمی 
بایــد وجــود داشــته باشــد و این بــه معنای ســلب 
اعتمــاد نیســت.« او بــا بیــان اینکــه دســتگاه های 
نظارت بیرونی، کمک به نظارت درونی سازمان ها 
هســتند، گفــت: »به هــر میــزان اخــالق و معنویت 
در یک ســازمان رشــد کند، به همان میزان شــاهد 
کاهش ناهنجاری هــای اداری و تخلفات خواهیم 

بود.«
رئیس جمهوری اضافه کرد: »نظــام اداری ما باید 
کارآمد جلوه کنــد که این قضیه منــوط به کارآمدی 
کارکنان اداری اســت.« رئیســی با بیــان اینکه نظام 
کارآمــد باشــد، افــزود: »بایــد  اداری بایــد نظامــی 
متناســب با ماموریت، سازمان کار تشــکیل شده و 
بعد متناســب با این امر، افــراد به کار گرفته شــوند. 

این نظام اداری کارآمد است.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نیازمنــد تحــول در نظام 
اداری هستیم، گفت: »این تحول شامل عدالت در 
جذب، پرداخت، ارتقا و تمام شــئون اداری است و 

این تحول با نگاه تحولی ممکن خواهد شد.«
رئیس جمهــوری تصریح کــرد: »باید نظــام اداری 
پاســخگو تشــکیل شــود که هر فردی وارد دستگاه 
شــود، بــدون مشــکل کارش انجــام شــود و نبایــد 
تلفن زدن و پارتی داشــتن در نظــام اداری ما وجود 

داشته باشد.«
رئیســی با اشــاره به دیــدار دیــروز هیــأت دولت با 
رهبر انقالب که به مناسبت هفته دولت انجام شد، 
اعالم کرد: »به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری 
در روز گذشــته، صبــح امــروز با اعضــای دولت برای 
اجرایی شدن این فرمایشات جلســه ای داشتیم و 
در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره وری 
اســت.« او بــا بیان اینکــه برخی دســتگاه ها بودجه 
و اعتبــار زیادی دارنــد، اما باید خروجــی و بهره وری 
آن دســتگاه ســنجیده شــود، اظهــار کــرد: »باید در 
بهــره وری دســتگاه ها بازنگــری شــود. بودجه هــا 
تخصیص می یابد، اما مهم تر، بهره وری است. عمر 
افراد صرف می شود و این هزینه است ولی بهره وری 
کارکنــان خــود را  چقــدر اســت؟ دســتگاه ها بایــد 
فراخــوان کــرده و آسیب شناســی مجموعه خــود را 

انجام بدهند.«
رئیسی گفت: »چهل وسه سال از پیروزی انقالب 
گذشــته و مــردان و زنان مصمــم ما امــروز دنیــا را در 
مقابل اراده خــود حیرت زده کردند. چــرا امروز باید 

در نظام اداری دچار مشکل باشیم؟«

رئیس جمهوری درباره حل معضل مسکن خطاب  به استانداران: 

منتظر  دستور مرکز نباشید

همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه شنبه شب به ریاست 
سیدابراهیم رئیســی تشکیل شــد و در این جلسه گزارشــی درباره روند 
کی  کاهشــی تورم ماهانه در کشور به ویژه کنترل رشــد قیمت اقالم خورا

در مردادماه بیان شد.
براساس این گزارش نرخ تورم مرداد 2درصد اعالم شد که در مقایسه 

با ماه های گذشته کاهش محسوسی داشته است.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقالب 
کیــد کــرد: »همــه دســتگاه های اجرایــی  مبنی بــر لــزوم کاهــش تــورم تا
و نهادهــای اقتصــادی ضمــن کنتــرل هزینه هــای خــود، بــا تمــام توان 
برنامه هــای مصــوب را بــرای کاهش هرچه بیشــتر نــرخ تــورم به ویژه در 

کاالهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند.«
در ایــن جلســه همچنیــن وزارت صنعت، معــدن و تجارت گزارشــی از 
نتیجــه اقدامات خــود در زمینــه تولید و عرضــه انواع خــودرو در داخل 

کشور ارائه داد.
براساس این گزارش به همت صنعتگران داخلی میزان عرضه خودرو 
بــدون نقــص قطعــه، در پنــج مــاه اخیــر نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشته رشد فزاینده ای یافته و صنعت خودرو کشور توانسته با تکیه بر 

توان و ظرفیت های داخلی زنجیره تولید را کامل کند.

پس از این گزارش، صنایع خودروسازی کشــور موظف شدند در کنار 
افزایــش تولید، با نــوآوری و ارتقای فناوری و با کمــک گرفتن از صنایع و 
واحدهای دانش بنیان، تــالش خود برای ارتقــای کیفیت خودروهای 

تولید داخل را مضاعف کنند.

خ تــورم را دنبال کنند دســتگاه های اجرایی با تمام توان رفع دغدغه رهبری در کاهش نر

استانداران مسأله تامین مسکن 
و کنترل اجاره بها را به شکل ویژه 

دنبال کنند و در تصمیمات خود در 
این زمینه منتظر دستور یا اجازه از 

مرکز نباشند
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اقتصاد

شــهروند | بــا گذشــت یــک ســال از عمــر دولــت 
مــرور  بــرای  مناســبی  فرصــت  حــاال  ســیزدهم، 
حوزه هــای  در  دولــت  ایــن  مهــم  دســتاورد های 
متعــدد بین المللی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی 
اســت؛ تالش هایی که کم و بیش باعث ترمیم امید 
و بازگشت اعتماد از دست رفته مردم شد. یقینا این 
تالش ها با مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی 
صورت گرفته اســت. »وزارت نیرو« نیز یکی از همین 
دســتگاه ها به شمار می آید که ســعی کرده است در 
یک ســاله گذشــته بــا ارائه خدمــت، امید از دســت 
رفته را به کشــور بازگرداند. حل بحران خاموشی ها 
و جلوگیری از تکرار آن در تابستان امسال و استقرار 
نظام حکمرانی منابع آب از جمله این موارد است 

که باید از آنها یاد کرد.
کبر محرابیــان« در گفت وگو با »شــهروند«   »علی ا
به تشریح و تبیین عملکرد یک ساله این وزارتخانه 

پرداخته است.

  تابســتان امســال کشــور در تب و تاب خاموشی 
کــه ایــران بیشــترین  نبــود. ایــن در حالــی اســت 
مصــرف بــرق را در یــک سال گذشــته تجربه کــرد. به 
اذعان کارشناســان، بــا توجه بــه این مهــم باید به 
عملکرد دولت در این بخش نمره ای باال داد. شــما 
به عملکرد خود در یک ســال گذشــته چــه نمره ای 

می دهید؟
تابســتان امســال را در حالی آغاز کردیم که خاطرات 
تلخ قطعی های مکرر برق، به ویژه در بخش خانگی، در 
ذهن مردم عزیز کشورمان باقی مانده و خسارت های 
زیادی نیز از این محل در حوزه های مختلف همانند 
بخش هــای تجــاری و صنعتــی بــه فعــاالن تولیــدی و 

کسبه وارد شده بود.
بــا توجه بــه تجــارب تلــخ یکــی، دو ســال گذشــته، از 
مدت ها قبل از ورود به روزهای اوج مصرف برق، تالش 
کردیم بــرای ایــن روزهــا برنامه ریزی کنیــم و به همین 
منظــور در بخش های مختلــف صنعتی، کشــاورزی، 
اداری، مصــارف خانگــی و... بــا برنامــه ورود کردیــم و 
تالش مــان این بود که جــدا از برنامه هــای بلندمدتی 
کــه بــرای توســعه ظرفیت هــای تولیــد بــرق داریــم، در 
کوتاه مدت نیز اجــازه ندهیم قطعی های مکرر و بعضا 

بی برنامه برق، برای مردم مشکل آفرین شود.
بر همین اساس با فعاالن بخش کشاورزی و صنعت، 
همچنیــن دســتگاه های اجرایی نقش آفریــن در این 
حــوزه مثــل وزارتخانه های صمــت، کشــاورزی و نفت 
جلسات همفکری متعددی برگزار کردیم که نتایج آن 

را در مقام اجرا در تابستان امسال مشاهده کردید.
به طــور مثــال، در بخــش صنعــت بــا یــک برنامــه 
مدیریــت بار مصــرف منعطــف و متنــوع به اســتقبال 
تابســتان آمدیم و از 630  هزار صنعت فعال در کشــور، 
متعهد شــدیم که بــرق 580 هــزار صنعت را کــه عمدتا 
صنایع خرد یــا حیاتی مثل داروســازی بودنــد، بدون 
محدودیــت تأمیــن کنیــم. همچنیــن بــرق 4۹ هــزار و 
558 مشترک صنعتی دیگر نیز که در سال گذشته به 
صــورت روزانه و از ســاعت 11 صبح تا 20 قطع می شــد، 
امســال تنهــا بــه مــدت 12 ســاعت در هفته طــی یک 
روز، آن هــم تنها از ســاعت 11 تا 23 به صورت گردشــي 

محدود مي شد.

 همچنیــن بــا 442 صنایع بــزرگ که مشــمول طرح 
محدودیــت شــدند، این گونــه بــه تفاهم رســیدیم که 
اوال در طــول ســال میــزان بــرق مــورد نیازشــان را برای 
تولید استاندارد تأمین کنیم، ثانیا ایامی را که مشمول 
بــه دوران تعمیــر و  محدودیــت مصــرف می شــوند 
نوسازی و تعطیالت ســاالنه اختصاص دهند و ثالثا تا 
آنجا که برایشــان مقدور اســت کســری برق روزانه را در 

ایام محدودیت با برق نامحدود شبانه جبران کنند.

در بخش هــای دیگــر مثــل کشــاورزی و اداری نیــز 
برنامه های مجزایی در پیش گرفته شد. مثال در بخش 
کشــاورزی قرار شــد چاه هــای کشــاورزی از بــازه زمانی 
ساعت 11 تا 18 -که البته بسیاری از کارشناسان عقیده 
دارنــد در این ســاعات گــرم آبیــاری خروجــی چندانی 
ندارد- به مدت 5 ساعت خاموش شوند و در ازای این 
تعامل، قبض برق چاه های کشاورزی رایگان شود. در 
بخش اداری نیز مقرر شد عالوه بر اینکه ساعت اداری 
یک ســاعت زودتر شــروع شــود تا در ســاعات گــرم روز 
ادارات دولتی تعطیل شــوند، تالش شــود تا بــا ادارات 
پرمصرف دولتی که بیــش از حد معمــول برق مصرف 

می کنند، برخورد شود.
در بخــش خانگــی کــه بــه نوعی خــط قرمــز ما بــود و 
مصمم بودیم تحت هیچ شرایطی قطعی برق نداشته 
باشــیم، قرار بر این شــد که با سیاســت های تشــویقی 
و تنبیهــی کار را پیــش ببریــم و از همــان اول هم عرض 
کردیــم کــه در صــورت همــکاری و تعامــل مشــترکین 

خانگی در بخش خانگی خاموشی نخواهیم داشت.

 این سیاست های تشویقی و تنبیهی نتیجه بخش 
بود؟

خدا را شکر، سیاســت های تشویقی ما مثل اعطای 
پاداش پنج برابری به مشــترکینی که زیــر الگو، مصرف 
بــرق دارنــد، همچنین نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبــل مصــرف خــود را کاهــش داده انــد، جــواب داد و 
چیــزی حــدود 40 درصــد از مشــترکین از طریــق ایــن 

طرح مشــمول پاداش شــدند و این یعنی نه تنها این 
مشــترکین خانگی میزان مصرف برق خود را به داخل 
الگو رســاندند، بلکه نســبت به ســال گذشته نیز کمتر 
برق مصــرف کردند و در نتیجه به پایداری شــبکه برق 

کمک شایانی کردند. 
ایــن سیاســت گذاری ها، همچنیــن در  از  جــدای 
زمستان سال گذشــته تالش کردیم موضوع بازسازی 
و آماده ســازی نیروگاه هــای حرارتی کشــور را با جدیت 
دنبــال کنیــم و در ســایه تعامــل خــوب بــا وزارت نفت 
موفق شــدیم بیــش از ۹5 درصد نیروگاه های کشــور را 
برای تولید برق در فصل تابســتان آماده کنیم؛ این در 
حالی اســت که در ســال قبل بــا آمادگــی 75 درصدی 

نیروگاه های حرارتی به استقبال تابستان رفته بودیم.
همچنیــن در حوزه تولیــد با اینکه میانگین ســاالنه 
گذشــته 2 هــزار  افزایــش ظرفیــت تولیــد در 8 ســال 
مگاوات بود، در یک ســال گذشــته مصمم شدیم تا 6 
هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد شبکه کنیم که از این 
مقــدار 4250 مــگاوات از طریــق نیروگاه هــای حرارتی، 
500 مــگاوات از طریــق انرژی هــای تجدیدپذیــر و 1100 

مگاوات نیز از طریق ارتقای نیروگاه های فعلی است.
مجموعــه ای از ایــن اقدامــات و سیاســت گذاری ها 
سبب شد تا در سال جاری علی رغم اینکه چندین بار 
رکــورد مصــرف بــرق کشــور شکســته شــد، امــا شــاهد 
قطعی برق در بخش های خانگی و تجاری نباشــیم و 
در بخش های صنعت و کشــاورزی نیــز همان طور که 
گهانی برق  توضیــح داده شــد، دیگر خبــری از قطــع نا
نبــود و محدودیت هایی نیز که برای برخی مشــترکان 
اعمال شــد، در قالب تفاهمنامه و از پیش اعالم شده 

بود.

 مهم تریــن موفقیت هــا و دســتاوردهای دولــت 
سیزدهم در دو حوزه برق و آب از نگاه شما چیست؟
صنایع آب و برق از جمله بخش های خدمت رسانی 
هستند که در طول سال های گذشته آنچنان که باید 
در برنامه ریزی هــای کالن و اســتراتژیک کشــور مــورد 
توجه قــرار نگرفته انــد؛ لــذا در این دو حوزه مشــکالت 
فراوانــی وجــود دارد کــه حل ریشــه ای این مشــکالت 
نیازمند برنامه های بلندمدت است و شاید یک سال 
برای اعالم و ارزیابی دستاوردها زمان مناسبی نباشد. 

بــا وجــود ایــن، در همیــن یــک ســال و در قالــب 
برنامه های متعــددی که از همــان روز اول آغــاز به کار 
دولت شروع شد، تالش کردیم تا مواردی چون تأمین 
گهانی را عملیاتی  برق پایدار و بدون خاموشی های نا
کنیم و همان طور که اشــاره شــد تنها در حوزه افزایش 
ظرفیت تولید برق به اندازه ســه سال قبل از آن، تولید 

برق جدید داشتیم. 
در یک سال گذشته نظام تعرفه گذاری را در صنعت 
برق نیــز اصــالح کردیــم که بــر اســاس رویه جدیــد، نه 
تنها به مشــترکین کم مصرف یارانه پرداخت می شــود 
و بــرق مشــترکین تحــت پوشــش نهادهــای حمایتی 
کــه 50 درصــد الگــو را رعایت کننــد رایگان اســت، بلکه 
هزینه تمام شده برق نیروگاهی از مشترکین پرمصرف 
دریافت خواهد شــد که به توزیع عادالنه انرژی برق در 

کشور کمک خواهد کرد.  
همچنیــن بــرای برنامه هــای بلندمــدت صنعــت 
بــرق حرکت هــای خوبــی شــروع کرده ایــم کــه نتیجــه 

آن تقویــت زیرســاخت های صنعــت بــرق و توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و نیــز راه انــدازی واحدهــای 
کمــک  کــه بعضــا بــا  نیروگاهــی جدیــد بــوده اســت 
شــرکت های دانش بنیان، بخش هایــی از آنها محقق 
شــده و بخش هــای دیگــر نیز بــه یــاری خــدا در ادامه 
مســیر محقق خواهد شــد. در حوزه آب نیز مجموعه 
اقداماتــی چون پیگیــری اجراي پــروژه بزرگ آبرســاني 
غدیــر در خوزســتان، حقابــه از کشــورهای همســایه، 
آغــاز عملیــات آبرســانی پایــدار بــه روســتاها در قالــب 
پروژه بــزرگ جهاد آبرســانی، مدیریت مطلــوب ذخایر 
آبی پشت سدها، مدیریت مشکالت پیش آمده براي 
تامین آب شرب شهرهایي مثل شــهرکرد و... از جمله 

دستاوردهای کوتاه مدت بوده است.

 تبدیــل ایــران به قطــب تولیــد و توزیع بــرق غرب 
آسیا و احیای دیپلماســی انرژی یکی از وعده های 
دولت بــود. در یک ســال گذشــته چــه اقداماتی در 

این باره انجام شده است؟
همان طور که مستحضر هستید، کشور عزیزمان به 
واسطه ظرفیت های باالی ذخایر انرژی و نیز موقعیت 
ژئوپلیتیکــی منحصــر به فــردی کــه دارد، می توانــد به 
قطب انرژی برق غرب آسیا تبدیل شود و این موضوع 
به ویژه از طریق استحصال انرژی از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر کامال امکان پذیر است، اما در طول همه 
ســال های گذشــته این مهم مــورد غفلت واقع شــده 

است.
در طــول یــک ســال گذشــته در مســیر تحقــق این 
مهــم که البتــه بــه زمــان کافــی نیــاز دارد، تالش های 
مهم تریــن  از  یکــی  نمونــه  به طــور  و  شــد  فراوانــی 
اقدامــات همین تغییر نظام تعرفه گــذاری انرژی برق 
بود که از بهمن ماه گذشــته عملیاتی شــد و در حالی 
کــه مصــرف بــرق در چارچــوب الگو نــه تنها مشــمول 
افزایش قیمت نمی شــود، بلکه مشــمول پــاداش نیز 
می شــود، از آن ســو به وســیله اصالح الگــوی مصرف 
بــرق و واقعی شــدن قیمــت آن برای مصارف بیشــتر، 
زمینــه بــرای جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی 
فراهــم شــده اســت کــه ایــن مهــم می توانــد زمینــه 
توســعه پرســرعت این صنعت را در کشــور  مهیا کند؛ 
توســعه ای کــه در کنار ســایر عواملــی که مورد اشــاره 
قرار گرفت، می تواند کشــورمان را به قطب انرژی برق 

منطقه تبدیل کند. 
بــا  تــالش شــده اســت  ایــن حــوزه  همچنیــن در 
کشورهای همسایه تعامل و همکاری های سازنده ای 
صورت بگیرد؛ به طور مثال ســال گذشــته با مسئوالن 
ارشــد حوزه انــرژی کشــور قطــر در همین رابطه ســند 
همــکاری امضــا کردیم و بنــا داریم شــبکه برق ایــران و 
قطــر را بــا اســتفاده از خــط انتقــال دریایی بــه یکدیگر 
متصل کنیم که این می تواند گامی ابتدایی ولی مهم 
برای بازگشــت ایران به مســیر تبدیل شــدن به قطب 
انــرژی منطقــه بــه حســاب آیــد.  همچنیــن بــا وزرای 
انرژی روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و دیگر 
کراتــی داشــته ایم که  کشــورهاي منطقــه دیــدار و مذا
کرات، شــبکه برق کشــور را  امیــدوارم در قالب این مذا
از طریق شبکه برق آذربایجان به روسیه متصل کنیم 
تــا بتوانیــم در ایــام افزایش مصــرف داخلی نســبت به 
ســوآپ انرژی با روسیه اقدام کنیم و نیز در ایام کاهش 

مصرف انرژی مازاد را صادر کنیم.

 احیای عدالــت در پرداخــت یارانه انــرژی و برق و 
بازنگری در نظام تعرفه گذاری یکــی از فعالیت های 
شــاخص وزارت نیــرو در یــک  ســال گذشــته بــوده 
اســت. این سیاســت چه نتایجی به دنبال داشــته 

است؟
بله، همان طور که در پاسخ به پرسش های پیشین 
نیــز مطــرح شــد، یکــی از ریشــه ای ترین اقداماتــی که 
در صنعــت آب و برق باید اجرایی شــود تا نتایــج آن در 
سایر حوزه ها نیز مشاهده شود، همین تغییر در نظام 
تعرفه گذاری با هدف تحقق عدالــت و نیز توجیه پذیر 
کردن این دو صنعت برای ورود ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی به این حوزه است.
خوشــبختانه بــا حمایت ویــژه دولــت و نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اســالمی، از بهمن ماه ســال 
گذشــته و در بند )ی( تبصره )8( قانون بودجه ســال 
1400 کل کشــور، نحــوه محاســبه تعرفه بــرق مصرفی 
مشــترکان تغییر کرد و با اینکه هزینه برق مشــترکینی 
کــه در داخــل الگــو، بــرق مصــرف می کننــد همچنان 
مشــمول یارانــه اســت و مشــموالن تحــت پوشــش 
نهادهای حمایتی مشــروط به مصــرف تا نصف الگو، 
از پرداخــت هرگونــه هزینــه برقــی معــاف هســتند و 
گر نسبت  مشــترکینی که عالوه بر داخل الگو بودن، ا
بــه دوره مشــابه ســال قبــل بــرق کمتــری اســتفاده 
کنند، مشــمول پاداش می شــوند، اما از آن سو هزینه 
بــرق بــرای آن دســته از مشــترکین کــه باالتــر از الگــو 
برق مصــرف می کنند متناســب با قیمت تمام شــده 
محاسبه خواهد شــد و تعرفه برق مشــترکان خانگی 
با مصــرف باالتــر از الگو بــرای مصــارف کمتــر از الگو بر 
 ، اســاس جدول فعلی، مــازاد بر آن تــا یک و نیــم برابر

تــا دو برابــر و مصــارف بیــش از دو برابــر بــه ترتیــب بــا 
ضریــب 1.5 برابــر، 2.5 برابــر و 3.5 برابر هزینــه تأمین 
برق )متوسط نرخ قرارداد های خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های حرارتی دو سال گذشــته به عالوه هزینه 
نقل و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه ســوخت با تعرفه 
نیروگاهــی( محاســبه و دریافــت می شــود؛ مجموعه 
کــه هــدف اصلــی آن اجــرای عدالــت در  اقداماتــی 
صنعت برق است و در سایه آن فرصت های مطلوبی 
بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی نیــز در ایــن 

حوزه فراهم خواهد شد.

خداحافظــی بــا رهاســازی بــدون ضابطــه آب 
ســدهای کشــور از دیگــر وعده هــای دولت بــود. با 
اقدامات انجام شــده برای مدیریت مصــرف آب آیا 
می توان امیدوار بــود که در ســال های آینده ذخایر 

آبی کشور افزایش یابد؟
کشــور در  مدیریــت منابــع و مصــارف ســدهای 
قالب برنامه هــای عملیاتی کــه در ابتدای هر ســال 
آبی تنظیــم و تصویب می شــود، صــورت می پذیرد. 
نظارت بــر عملکرد درســت بهره بــرداران ســدها، در 
چارچــوب برنامــه ابالغی، یکــی از موارد بســیار مهم 
کــه باعــث می شــود رهاســازی ها در ســقف  اســت 

برنامه صورت پذیرد.
 در دولــت ســیزدهم اهتمام جــدی بــه لحاظ کردن 
پیش بینی هــای اقلیمــی در تنظیــم برنامــه مدیریت 
منابــع و مصــارف ســدها و تدقیــق برنامــه ســدها و 
نظارت هــای حیــن بهره بــرداری به طور جــد به عمل 
آمــد و عملکــرد ســدها و انطبــاق آنهــا بــا برنامــه بــه 
صورت هفتگــی رصد شــد و در صــورت نیاز بر اســاس 
پیش بینی ها، محدودیت هــا و ظرفیت های موجود، 
برنامه به روزرســانی شــد. همین امر باعث شد ضمن 
کاهــش تنــش آبــی در بخش هــای مختلــف و بهبــود 
کنــون حــدود 20 درصــد  وضعیــت تولیــد برق آبــی، تا
کاهــش در رهاســازی ها نســبت به ســال قبــل حادث 
شــود. ایــن رونــد تعریف شــده، در ســال های آتــی نیــز 
تداوم خواهد یافت تا از این طریق بتوان باعث بهبود 

در منابع و مصارف آب شد.

 انتقــال آب از دریا به اســتان های دچار تنش  آبی 
یکــی از برنامه هــای ویــژه دولــت اســت. جزییــات 
این طرح چیســت و چقدر می تواند در حل بحران 

کم آبی به کمک آید؟
انتقال آب از دریا به استان های دارای تنش آبی، که 
عمدتا در فالت مرکزی ایران و نوار جنوبی کشــور واقع 
شــده اند، یکی از محورهای اصلی در تامین آب است 

که توسط وزارت نیرو دنبال می شود. 
وزارت نیرو عــالوه بر تخصیص آبی که بــه صورت آب 
شــور در استان های ساحلی کشــور صادر کرده است، 
تخصیص هایــی را هم بــرای نمک زدایــی آب و انتقال 
آن به استان های دارای تنش آبی صادر کرده است که 
این تخصیص ها بر اساس مطالعاتی که نیاز استان ها 
را بــه ویژه در بخش صنعتی تــا افق 1425 بــرآورد کرده، 
صورت پذیرفته اســت. بر اســاس آخرین آمار موجود، 
تخصیص حدود 2 میلیــارد و 800 میلیون متر مکعب 
آب نمک زدایی شده برای این استان ها در نظر گرفته 

شده است. 
  طرح هــای انتقــال آب دریــا در چنــد جبهــه کاری 
دنبال می شــود و طی ســال های آتــی به مــرور در مدار 
بهره برداری قرار خواهد گرفــت. این طرح ها عمدتا در 
قالــب طرح هــای ســرمایه گذاری دنبال می شــود و در 
شــرایطی که نیاز به تامین آب شــرب در منطقه وجود 
داشــته باشــد، وزارت نیرو با خرید تضمینی، آب مورد 
کنون قرارداد  نیاز شرب را تامین می کند، به طوری که تا
خرید تضمینی ساالنه حدود 240 میلیون متر مکعب 
آب شــرب اســتان های جنوبــی توســط وزارت نیــرو 

منعقد شده است.

در حوزه آب مجموعه اقداماتی 
چون پیگیری اجراي پروژه بزرگ 

آبرساني غدير در خوزستان، 
حقابه از کشورهای همسایه، 

آغاز عملیات آبرسانی پایدار 
به روستاها در قالب پروژه 

بزرگ جهاد آبرسانی، مديریت 
مطلوب ذخاير آبی پشت 

سدها، مديریت مشکالت 
پیش آمده براي تامین آب 

شرب شهرهايي مثل شهرکرد 
و... از جمله دستاوردهای 

کوتاه مدت بوده است.

در حوزه تولید با اینکه میانگین 
ساالنه افزایش ظرفیت تولید 

در 8 سال گذشته 2 هزار 
مگاوات بود، در یک سال 

گذشته مصمم شديم تا 6 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید وارد 

شبکه کنیم که از اين مقدار 
4250 مگاوات از طريق 

نیروگاه های حرارتی، 500 
مگاوات از طريق انرژی های 
تجدیدپذير و 1100 مگاوات 

نیز از طريق ارتقای نیروگاه های 
فعلی است.

کبر محرابیان بررسی عملکرد یک ساله وزارت نیرو در گفت وگوی  »شهروند« با علی ا

رکورد مصرف شکست اما برق قطع نشد
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دستگیری ٢ شرور مسلح در مشهد
کالنتــری  دو شــرور مخــل نظــم و امنیــت توســط مامــوران 
هاشــمی نژاد مشــهد دســتگیر و یــک قبضــه اســلحه شــکاری 

غیرمجاز از آنها کشف شد.
ســرهنگ احمــد نگهبــان، فرمانــده انتظامی مشــهد در این 
باره گفت: »در پی دستگیری دو شرور مسلح در مشهد گزارش 
شــهروندان مبنی بــر شــرارت های متعدد توســط چنــد جوان 
در محــدوده خیابــان مطهــری مشــهد، بــا توجــه بــه اهمیــت 
موضــوع، شناســایی آنــان در دســتور کار پلیس قــرار گرفت. در 
تحقیقــات اولیــه ماموران کالنتری 1۳ هاشــمی نژاد، مشــخص 
شد این افراد با قدرت نمایی و حمل سالح شکاری غیرمجاز و 
شــرکت در نزاع دسته جمعی برای شــهروندان ایجاد مزاحمت 
می کننــد. در عملیاتــی ضربتی دو نفــر از مخالن نظــم و امنیت 
دســتگیر و یــک اســلحه شــکاری غیرمجــاز از آنها کشــف شــد. 
متهمــان پس از تشــکیل پرونــده مقدماتــی برای ســیر مراحل 
قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند و تحقیقــات بــرای 

دستگیری دو متهم متواری دیگر ادامه دارد.«

راز قتل خواهر پس از ۱۱ سال برمال شد
راز یــک قتل پس از 11 ســال در شهرســتان قرچک برمال شــد. 
فــردی که در جریــان یک اختــالف خانوادگی خواهر خــود را به 

قتل رسانده بود تحت بازجویی قرار گرفت.
ســرهنگ یدالــه طهماســیان، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
قرچک با اشــاره به افشــای راز یک جنایت گفت: »در پی وقوع 
قتــل مشــکوک دخترخانمــی جــوان در ســال 1۳۹0 و بــه دلیل 
کافی بــودن شــواهد و ادله و عــدم وجود ســرنخ های کافی با  نا
کد باقی  وجود تالش های مامــوران پلیس پرونده به صــورت را
مانده بود. پس از پیگیری های فراوان خانواده مقتول در این 
11 ســال و در جریان رســیدگی های مختلف پرونده در پزشکی 
گاهی شهرســتان  قانونــی و مراجع ذی صالح مامــوران پلیس آ
قرچک به پســر خانواده مشــکوک شــده و بــا تحقیقات بیشــتر 
بــه ســرنخ هایی پیرامــون قتــل خواهــر توســط بــرادر خویــش 
دســت یافتند.« فرمانده انتظامی شهرستان قرچک در ادامه 
گفت: »پــس از هماهنگی هــای قضائی و قوت گرفتــن احتمال 
گاهــی متهم را  قتــل خواهر توســط بــرادرش، مامــوران پلیس آ
دســتگیر کردند. ادلــه پلیس لب بــه اعتراف گشــود و اعالم کرد 
که در ســال 1۳۹0 و در پی اختالف خانوادگی، خواهر خود را به 
قتل رســانده اســت. پلیس با تمام توان شــبانه روز در راســتای 
کشــف جرائم و جنایات تالش کرده و گذر زمان مانع از پیگیری 
پرونده هــا نشــده و مجرمــان بایــد بداننــد به طور حتــم جزای 
اعمــال مجرمانــه خــود را خواهنــد دیــد و اقدامــات مجرمانه و 

هنجارشکنانه از دید تیز پلیس پوشیده نخواهد ماند.«

چهره این مامور قالبی را شناسایی کنید

گاهی استان با انتشار تصویر شخصی که با پوشیدن  پلیس آ
لباس مامــور انتظامــی اقدام بــه کالهبــرداری از طریق ســایت 
گر توســط این شــخص  دیوار می کرد، از شــهروندان خواســت ا
مورد کالهبرداری قرار گرفتند برای شــکایت و پیگیری موضوع 

گاهی البرز مراجعه کنند. به پلیس آ
گاهی اســتان  ســرهنگ »محمــد نادربیگــی«، رئیــس پلیــس آ
البرز دربــاره جزئیات این پرونــده گفت: »در پــی ارجاع چندین 
پرونــده کالهبــرداری ســایت دیــوار از ســوی فــردی کــه  لبــاس 
کارکنــان انتظامــی را بــر تــن داشــته، بررســی موضوع بــه صورت 
کار اداره مبــارزه بــا جعــل و کالهبــرداری قــرار  ویــژه در دســتور 
کی از ایــن بود که متهم  گاهان حا گرفت. بررســی های اولیــه کارآ
، به هنگام  با شناســایی طعمه های خود از طریق ســایت دیــوار
مراجعه بــه محل اعالم شــده از ســوی مالباخته لبــاس کارکنان 
انتظامــی را به تــن می کرد و بــا ارائه رســید جعلــی پرداخت اقالم 
مختلــف اعم از گوشــی طــال و ... را دریافت و متواری می شــد. در 
گاهــان پس از انجــام تحقیقات گســترده و به کارگیری  ادامه کارآ
اقدامــات پلیســی در نهایــت موفــق به شناســایی و دســتگیری 
شناســایی  را  مالباختــگان  از  نفــر   1۹ کنــون  تا و  شــده  متهــم 
کرده اند.« ســرهنگ نادربیگی در پایان گفت: »با دســتور دادیار 
شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳ کرج تصویر بدون 
گــر شــهروندان توســط این  پوشــش متهــم منتشــر می شــود تا ا
شــخص مورد کالهبــرداری قرار گرفته انــد برای پیگیــری پرونده 
گاهی اســتان البــرز در کرج- میــدان طالقانی-  خود بــه پلیس آ

گاهی مراجعه کنند.« بلوار تعاون -ساختمان پلیس آ

ســیما فراهانــی| تصــور می کــرد کــه کلــت 
خالی اســت. هرگز فکرش را هــم نمی کرد که 
کی  وقتی ماشه را می کشد، صحنه وحشتنا
را در مقابــل خــود می بینــد. در یک لحظــه 
همــه چیــز نابود شــد، اســلحه را برداشــت، 
می خواســت  گرفــت،  دوســتش  به طــرف 
نمایش خنده داری را به تصویر بکشــد، اما 
گهان رنــگ خون به خودش  این نمایش نا
، تبدیــل شــد به  گرفــت. نمایــش خنــده دار
ک جنایت؛ اسلحه  یک سناریوی وحشــتنا
کلتی که پســر صاحبخانه بــرای خودنمایی 
روی میــز گذاشــته بــود، بــالی جــان یکی از 
مهمانــان شــد. وحیــد آن را برداشــت و بــه 
طــرف دوســتش گرفــت. می خواســت بــا او 
شوخی کند. ماشــه را کشید، ولی تیر داخل 
اســلحه بــود و جــان پســر جــوان را گرفــت. 
تیــر مســتقیما بــه ســر قربانــی خــورد و حاال 
یکی جــان باختــه و دیگری به جــرم قتل در 

دادسرا بازجویی می شود. 
شــهریورماه  چهــارم  شــب  بــه  ماجــرا 
برمی گــردد. وقتــی صــدای شــلیک از طبقه 
پنجــم ســاختمانی در یکــی از محله هــای 
مرکز تهران شــنیده شد. بعد از آن بالفاصله 
همــان  از  نفــر  چنــد  فریادهــای  صــدای 
آپارتمان آمــد. اهالی ســاختمان به ســمت 
خانه طبقه پنجــم رفتند. چند نفــر در آنجا 

بودنــد و درســت وســط حــال  سراســیمه 
جســد غــرق در خــون پســری جــوان دیــده 
می شــد. بالفاصلــه موضــوع بــه اورژانــس و 
پلیس اطالع داده شــد و ماموران بالفاصله 

خود را به محل حادثه رساندند. 

جنایت در مهمانی
تیمــی از ماموران کالنتــری ابوســعید و در 
ادامــه هــم قاضــی محمــد حســین زارعــی، 
بازپــرس ویــژه قتل دادســرای امــور جنایی 
گاهان اداره دهم  تهران همراه تیمــی از کارآ
گاهــی راهی محل شــدند. ماموران  پلیس آ
پلیــس داخــل اتــاق پذیرایــی طبقــه پنجم 
ســاختمان مسکونی شــدند. آنها در آنجا با 
جسد پسر 22 ســاله ای به نام پرهام روبه رو 
شــدند که با شــلیک گلولــه ای به ســرش به 
قتل رسیده بود. بالفاصله جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و تحقیقات در خصوص این 
جنایــت نیــز آغــاز شــد. طبــق بررســی ها آن 
شــب در آن خانه مهمانی و پارتی به راه بود 
و پرهام با شــلیک گلوله یکی از مهمانان به 

قتل رسید. 
یکــی از مهمانــان در تحقیقات بــه پلیس 
گفــت: »ما معمــوال به ایــن خانــه می آمدیم 
و دورهــم بــزم شــبانه بــه راه می انداختیــم. 
دورهمــی  همیشــه  بودیــم  دوســت  چنــد 

داشتیم. امشــب هم مثل همیشه به اینجا 
گهــان دیدیم  آمدیــم. مشــروب خوردیم. نا
که وحید اسلحه ای در دستش است. او به 
ســمت پرهام گرفت و شلیک کرد. ما مست 
بودیــم و خیلی متوجه نشــدیم کــه ماجرا از 
چــه قرار بــود. فقــط دیدیــم که پرهــام روی 

زمین افتاده است.«

تسلیم پلیس
ایــن در حالــی بــود که مشــخص شــد این 
کلــت صاحبخانــه شــلیک  از اســلحه  تیــر 
شــده اســت. بنابراین پســر جوان نیز تحت 
تحقیــق قــرار گرفــت. او نیــز در این بــاره بــه 
قبــال  را  اســلحه  ایــن  »مــن  گفــت:  پلیــس 
خریــداری کــرده بــودم. داخــل آن فشــنگ 
نبــود. نمی دانســتم یــک تیر درون اســلحه 
اســت. همه مان تصور می کردیم که اسلحه 
خالــی اســت. بــا این حــال نمی دانــم چــرا 
گهان تیر شــلیک  وحیــد آن را برداشــت و نا
شد. خودمان هم شــوکه شده ایم. باورمان 
نمی شود که چنین اتفاقی رخ داد. ما هم با 
هم دوست بودیم و کســی با کسی دشمنی 
یا اختالفی نداشــت. آن شب هم جروبحث 

و دعوایی رخ نداد.«
بدین ترتیــب ماموران پلیــس در ادامه به 
محل زندگــی قاتل فراری رفتنــد و دریافتند 

او پــس از حادثــه بــه خانه شــان مراجعــه 
نکرده و بــه مکان نامعلومی گریخته اســت. 
کــه تحقیقــات بــرای دســتگیری  در حالــی 
روز  ادامــه داشــت صبــح  قتــل  بــه  متهــم 
گذشــته قاتل فــراری بــه اداره پلیــس رفت و 

خودش را تسلیم کرد.

اشک های پشیمانی
ایــن مجــرم 20 ســاله پــس از دســتگیری 
بــرای تحقیــق بــه دادســرای امــور جنایــی 
تهران منتقل شد و در مقابل قاضی زارعی، 
پشــیمانی  اظهــار  بــا  اول  شــعبه  بازپــرس 
در  او  کــرد.  اعتــراف  دوســتش  قتــل  بــه 
گفــت: »اصــال فکــرش  بازجویی هــا چنیــن 
را نمی کــردم کــه قتــل رخ دهــد. هنــوز هــم 
شــوکه ام. باور کنید من قصد کشــتن کســی 
را نداشــتم و همــه چیــز در یــک لحظــه رخ 

داد.«
او در حالیکــه اشــک می ریخــت، ادامــه 
داد: »ما همیشــه دورهم جمع می شــدیم، 
مشــروب می خوردیــم و مســت می شــدیم. 
ایــن بــار اول مــان نبــود. همیشــه مهمانــی 
بــه راه بود. چنــد نفر دوســت ورفیق بودیم. 
آن  شــب هم بــه آن خانــه رفتیم و مشــروب 
را  کلــت  اســلحه  صاحبخانــه  خوردیــم. 
به تازگی به قیمت 17 میلیون تومان خریده 
کری خوانــی و قدرت نمایــی  بــود. او بــرای 
اســلحه اش را بیرون آورد و به ما نشان داد. 
خیلی پز مــی داد و می گفت با قیمت باالیی 
آن را خریــده اســت. در نهایــت هم اســلحه 
را روی میــز گذاشــت تــا عرض اندامــی کرده 
باشد. فشــنگ هایش هم در دســتش بود. 
ایــن یعنی اســلحه خالی بــود. دقایقی بعد، 
مــن اســلحه را برداشــتم. بــه طــرف پرهــام 
کــه دوســتم بــود، گرفتــم. بــه شــوخی ادای 
بازیگرهــا را درآوردم. مثــال می خواســتم ادا 
دربیــاورم تــا همــه بخندنــد. بــدون اینکــه 
بدانم یــک تیر درون اســلحه مانده اســت، 
گهــان دیدم کــه پرهام  ماشــه را کشــیدم. نا
غرق خون روی زمین افتاد. خیلی وحشت 
کــردم. از ترســم فــرار کــردم و بــه شهرســتان 

رفتم.«
صحبت هایــش  ادامــه  در  مجــرم  ایــن 
گفــت: »بــاور نمی کردم کــه چنیــن اتفاقی 
گفــت،  پــدرم  تااینکــه  اســت.  داده  خ  ر
خــودم  بایــد  مــن  و  اســت  مــرده  پرهــام 
عذاب وجــدان  خیلــی  کنــم.  تســلیم  را 
اطــراف  شــهرهای  در  را  مدتــی  داشــتم. 
گذراندم تااینکه در نهایــت تصمیم گرفتم 
خــودم را تســلیم پلیــس کنــم. بــاور کنیــد 
مــن قصــد جنایــت نداشــتم و هنــوز هم از 
این اتفاق شــوکه ام. هیچکــس حتی خود 
صاحب اســلحه هــم نمی دانســت یک تیر 

درون کلت وجود دارد.«
با اعتــراف ایــن قاتل، بــه دســتور بازپرس 
جنایی او برای تحقیقات بیشــتر در اختیار 
گاهــی قــرار  گاهــان اداره دهــم پلیــس آ کارآ
گرفــت و تجســس ها در خصــوص زوایــای 

پنهان این ماجرا همچنان ادامه دارد.

خبر3

 پایان مرگبار 
شوخی با اسلحه 

گزارش »شهروند« از ماجرای جنایتی که در یک بزم شبانه در تهران رخ داد 

فردی که پــس از فروش اپــل آیدی به برخــی از کاربران 
کــردن حســاب و  تلفــن همــراه آیفــون اقــدام بــه قفــل 

اخاذی از آنان کرده بود، دستگیر شد.
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی، رئیس پلیــس فتای 
پایتخت دربــاره جزئیات ایــن خبر گفــت:  »چندی پیش 
یکی از شــهروندان بــه پلیس فتای تهران بــزرگ مراجعه 
و اعــام کــرد کــه فــردی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجاز 
به اپل آیــدی تلفــن همراهــش از او اخاذی کرده اســت. 
کی در ادامــه اظهــارات خــود بــه مامــوران گفــت کــه  شــا
مدتــی قبــل یــک تلفــن همــراه آیفــون و یــک کارت اپــل 
آیــدی خریداری و فعال کرده اســت. حاال بعد از گذشــت 
گوشــی اش قفــل شــده و شــخصی ناشــناس  چندمــاه 
برایش پیام می گذارد که در قبال پول، دستگاهش را باز 

خواهد کرد.«
او بــا بیــان اینکه مامــوران پلیس فتــا تحقیقــات خود را 
در این پرونــده آغاز کردنــد، گفت: »مامــوران در جریان 

تحقیقات خود متوجه شــدند کــه متهم، دامنــه بزرگی از 
اپل آیدی در اختیار داشته و با چاپ اطاعات آنها روی 
کارت هــای اپل آیدی، ایــن کارت ها را در فروشــگاه های 
موبایــل و لــوازم الکترونیکی به فــروش رســانده و پس از 
مدتــی باتوجه بــه اینکــه کلیه اطاعــات اپل آیــدی را در 
اختیار داشته با قفل کردن دســتگاه خریداران اقدام به 

اخاذی از آنان کرده است.«
بر اساس اعام مرکز اطاع رســانی پلیس فتا، گودرزی 
با اشــاره به افزایــش تعداد شــکات این پرونــده در روند 
تحقیقات افزود: »کارشناســان پلیس فتای تهران بزرگ 
در ادامه اقدامات تخصصی خود و با بررســی های فنی و 
ســایبری موفق شــدند ردپای متهم را در فضای مجازی 
شناســایی کنند. پــس از تشــریفات قضائــی او را در یکی 
از مناطــق شــمالی تهران بزرگ دســتگیر و بــه مقر پلیس 

فتای پایتخت منتقل کردند.«
بــه گفتــه رئیس پلیــس فتــای تهران بــزرگ، مجــرم پس 

از حضــور در پلیس فتا و روبه رو شــدن با ادلــه دیجیتال 
جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش جرم خود 
اعتراف کرد که بعد از گذشــت مدتی از فروش کارت های 
اپــل آیدی و باتوجه بــه اینکه اطاعات آنهــا را در اختیار 
داشــته اقدام به قفل کردن دســتگاه ها کــرده و از طریق 
ارســال پیام به تلفــن همــراه شــکات از آنها در قبــال باز 

کردن تلفن همراه شان درخواست پول کرده است.«
گودرزی بــا بیــان اینکه بــرای متهم پرونده ای تشــکیل 
گفــت: »تحقیقــات در ایــن  و بــه دادســرا ارجــاع شــد، 
خصــوص از ســوی مامــوران در حــال انجــام اســت. او 
همچنین بــه شــهروندان توصیه کــرد که به هیــچ عنوان 
بــرای دریافــت اپــل آیدی یــا دیگــر اطاعــات محرمانه و 
شخصی به افراد غریبه و ناشــناس مراجعه نکنند و پس 
از دریافــت اپــل آیدی از فروشــگاه های معتبر گــذرواژه و 
ایمیل پشــتیبان اولیه را تغییر دهنــد و از رمز عبور ایمن و 

قوی برای اپل آیدی خود استفاده کنند.«

سوءاستفاده فروشنده اپل آیدی از کاربران آیفون 
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آغاز ساخت برج پیزا در ایتالیا
789 سال پیش، برابر یکم سپتامبر 1233 میالدی، عملیات احداث برج 
پیزا در ایتالیا آغاز شد. هدف از ســاخت این برج نصب یک ساعت بزرگ بر 
، این برج 55 متری از خط قائم و  بلندای آن بود. اما مدتی بعد از شروِع کار
تراز منحرف شد. انحراف این برج - که منبعی مهم برای صنعت گردشگری 
ایتالیا محســوب می  شود - با تالش کار شناســان کشورهای مختلف تا حد 
قابل توجهی اصالح شده اســت. انحراف برج پیزا 4/2 متر است. این برج 
هر ســال 25 میلی متر به ســمت زمین کج می شــود. احتمال داده اند برج 

پیزا تا 80 سال دیگر سقوط کند و کامال تخریب شود. 

زمین لرزه شدید در بویین زهرا
60 سال پیش، برابر 10 شهریور 1341 خورشیدی، مقارن ساعت 11 صبح، 
زلزله ای شــدید که کانون آن شهرســتان بویین زهرا - از توابع قزوین - بود، 
بخــش وســیعی از ایــران را لرزانــد. در اثر ایــن زلزله کــه از شــدیدترین زمین 
لرزه های یك قرن اخیر به شــمار می رفت، بیش از 25  هزار نفر کشته و ده ها  
هزار نفر زخمی و بی خانمان شــدند. در زلزله بویین زهرا که در مساحتی به 
وســعت 40  هزار کیلومترمربــع روی داد، بیش از 110 روســتا با خاك یکســان 
شــد. اقــدام غالمرضا تختــی پهلــوان و کشــتی گیر ایرانــی برای جمــع آوری 
کمک  به نفع زلزله زده ها در آن زمان مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت.

ظهور سرهنگ قذافی در لیبی
53 ســال پیش، برابر یکم ســپتامبر 1969 میالدی، دســته ای از افســران 
جــوان لیبیایــی بــه رهبــری ســرهنگ معمــر ابومنیــار قذافی بر ضــد ملک 
ادریس سنوسی نخستین و آخرین پادشــاه لیبی که در سفر خارج از کشور 
بود شــورش کــرده و اورا برکنار کردند. سنوســی پــس از این کودتــا از ترکیه با 
کشتی به یونان و ســپس به قاهره رفت و بقیه عمر خود را در آن جا گذراند. 
قذافی و یاران او که تحت تاثیر افکار ناسیونالیســتی جمال عبدالناصر قرار 
داشــتند بعدهــا بر شــعارهای خــود سوسیالیســم اســالمی، اختیــار تنها از 
آن مــردم اســت و... را افزودند. قذافی از آن زمان تا اواســط ســال 2011 عمال 

رهبری لیبی را برعهده داشت. 

خالق رمان »صحرای عشق«
ک،  52 ســال پیــش، برابــر یکــم ســپتامبر 1970 میــالدی، فرانســوا موریــا
ک  شــاعر و نویســنده شــهیر فرانســوی در 84 ســالگی درگذشــت. موریــا
داستان نویســی را از 27 ســالگی آغاز کرد و از همــان ابتدا رویای او نوشــتن 
رمــان و تبدیل شــدن به نویســنده ای بزرگ بــود، اما بــرای تحقق ایــن آرزو 
ک با انتشــار  بایــد تا 40 ســالگی صبر می کــرد. در ســال 1925 میــالدی موریا
کتاب »صحرای عشــق« - ترجمه شــده در ایران با عنوان »برهوت عشق« 
- شــهرتی جهانی یافت خصوصا که جوایز متعددی را نیز به سبب نگارش 

این کتاب از آن خود کرد.   

معمار مورد عالقه پیشوا
41 ســال پیش، برابر یــک ســپتامبر 1981 میالدی، آلبرت اشــپر، معمار برجســته 
گر فیلم ها و عکس های مربوط به رژه  باشــکوه  آلمانی در 76 ســالگی درگذشــت. ا
نظامیان آلمانــی مقابل آدولــف هیتلر، یوزف گوبلــز، هرمان گورین و دیگر ســران 
حــزب نــازی را در تلویزیون و ســایت های خبری دیده  باشــید، الزم اســت بدانید 
یکی از مکان هایی که اغلب همایش های نظامی حزب ناســیونال سوسیالیست 
کارگران آلمان در آن برگزار می شــد اســتادیوم تســپلینفلد شــهر نورنبرگ بود. این 
اســتادیوم به دستور شخص پیشــوای آلمان نازی یعنی آدولف هیتلر و مشخصا 
برای ایــن منظور - برگزاری کنگره های حــزب نازی و انجام رژه نظامــی - در اوایل 
دهه 30 میالدی توســط اشــپر طراحی و ســاخته شد. اشــپر با وجود تحصیالت و 
حرفه اش یعنی معمــاری، با منصب وزیر تســلیحات و تولیدات جنگــی در رایش 
ســوم به خدمت مشــغول بود و به قــدری در این پســت از خود لیاقت نشــان داد 
که در زمــان وزارت او تولید اســلحه در آلمان نازی به رغــم بمباران های پی در پی 
متفقین دچار کاهش یا توقف نشــد. اشــپر بعــد از پایان جنگ جهانــی در دادگاه 
جنایتــکاران جنگــی نورنبــرگ بــه 20 ســال حبــس محکــوم شــد. او پــس از آزادی 

خاطرات خود را در قالب چند کتاب منتشر کرد.  

داستانک3

شرح بی نهایت3

فوکوس3تقویم تاریخ3

فرجام3

معما3

ثمره ســمی تحقیر یک ملت 

رود گولیت در لباس آ.ث.  میالن | 1988
60 ســال پیش، برابر یکم ســپتامبر 1962 میالدی، رود گولیت، بازیکن شــهیر تیــم ملی فوتبال هلند و باشــگاه آ.ث. میالن ایتالیا، در آمســتردام به 
دنیا آمــد. گولیت در طــول حیات حرفه ای خــود، منهای تکنیــک قابل توجه بــه دلیل آرایش خاصــی که به موهای خــود می داد نیز مشــهور بود. 
او را می توان جزو نخســتین صاحبــان »موهای خاص«  تاریــخ فوتبال دنیا به شــمار آورد که در کنار فوتبالیســت هایی چون کارلــوس والدراما، رنه 
، تاریبو وست، آبل ژاویر و... چهره منحصربفردش نیز هم پای هنر فوتبالی  اش مورد توجه قرار داشت. آرایش موهای گولیت  هیگوئیتا، ادگار داویدز
در واقع فریادی اعتراضی بود به سیاســت تبعیض نژادی در کشــور آفریقای جنوبی. او که تباری ســورینامی دارد، در این اعتقاد خود چنان راسخ 
بود کــه جایزه  بهترین بازیکن اروپا و جهان را که ســال 1987 دریافت کرد به نلســون ماندال رهبر مبــارزات ضد آپارتاید آفریقــای جنوبی تقدیم کرد.  

قلب های نزدیک، خیلی نزدیک
گردها سوال کرد: »به نظر  استاد سر کالس از شــا
شما چرا وقتی عصبانی هستیم داد می زنیم؟ چرا 
انســان ها وقتی خشــمگین هســتند صدای خود 
گردها کمی  را بلنــد می کنند و فریاد می زنند؟« شــا
اندیشــیدند و عاقبــت یکــی از آنهــا گفت: »زیــرا در 
آن لحظــه، آرامــش و خونســردی خود را از دســت 
می دهیم.« استاد گفت: »این که آرامش  خود را از 
دست می دهیم درست اســت، اما چرا با وجودى 
که طــرف مقابل کنار مــا قــرار دارد داد می زنیم؟ آیا 
نمی شــود مالیم تر صحبت کرد؟ چــرا هنگامی که 
گردها هر  خشمگین هســتیم فریاد می زنیم؟« شا
کدام جواب هایی دادند، اما پاسخ هاى هیچ یک 
استاد را راضی نکرد. سرانجام استاد چنین توضیح 
داد: »وقتی دو نفر از دســت هم عصبانی هستند، 
قلب هایشــان از یکدیگر فاصله می گیرد. آنها براى 
این که فاصله را جبران کننــد مجبورند داد بزنند. 
هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این 
فاصله بیشتر اســت و آنها باید صدایشان را بلندتر 
کنند. از طرف دیگر هنگامی که دو نفر عاشــق هم 
باشــند اتفاقی شــگرف می افتد. آنها داد نمی زنند 
بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ 
چــون قلب هایشــان بســیار بــه همدیگــر نزدیــک 
کــم اســت  اســت. فاصلــه قلب هایشــان بســیار 
.هنگامــی که عشقشــان بــه هم بیشــتر شــد، چه 
اتفاقــی می افتــد؟ آنها حتــی دیگر حــرف معمولی 
هم با یکدیگــر نمی زنند و فقط در گــوش هم نجوا 
می کننــد و عشقشــان بــاز هــم بیشــتر می شــود. 
سرانجام، حتی از نجوا کردن نیز بی نیاز می شوند 
و فقــط به هم نــگاه می کننــد. این هنگامی اســت 
که دیگــر هیچ فاصلــه اى بین قلب هــاى آنها باقی 

نمانده باشد.«

پند به ابله، کوفتن آب در هاون
مرد شکارچی پرنده ای را به دام انداخت. پرنده 
گفــت: »ای شــکارچی بزرگــوار، تــو در طــول زندگی 
خــود گوشــت گاو و گوســفند بســیار خــورده ای و 
هیچــگاه ســیر نشــده ای. از خــوردن گوشــت من 
گر مــن را آزاد کنی، ســه پند  هم ســیر نمی شــوی. ا
ارزشمند به تو می دهم تا به سعادت و خوشبختی 
برســی. پنــد اول را حــاال در دســتان تــو می  گویــم. 
گــر آزادم کنــی، پنــد دوم را روی بــام خانــه ات بــه  ا
تــو می دهــم. پند ســوم را نیــز هــرگاه که بــر درخت 
بنشــینم.« مرد قبول کــرد. پرنده گفــت: »پند اول 
ایــن که حــرف محــال را از کســی بــاور مکــن.« مرد 
بالفاصلــه او را آزاد کــرد. پرنده بر ســر بام نشســت. 
سپس گفت: »پند دوم، هرگز بر چیزی که از دست 
دادی حســرت مخور.« پرنــده عاقبت روی شــاخ 
درخت پرید و گفت: »ای بزرگوار، بدان که در شکم 
من یک مرواریــد گرانبها به وزن 10 درم هســت. اما 
افسوس روزی و قسمت تو و فرزندانت نبود. وگرنه 
با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی.« شکارچی 
از شــنیدن این سخن بســیار ناراحت شــد و بنای 
گریه ســر داد. پرنده با خنده به او گفــت: »مگر تو را 
نصیحت نکردم که بر گذشته افسوس مخور؟ پند 
مرا نفهمیدی یا کر هســت؟ پند نخست چه؟ مگر 
نگفتم ســخن ناممکن را باور نکن. ای ساده لوح، 
همه وزن من 3 درم بیشتر نیست، چگونه ممکن 
اســت مرواریــدی 10 درمی در شــکم من باشــد!؟« 
مرد به خود آمــد و گفت: »ای پرنــده دانا پندهای 
تو بسیار گرانبهاست. پند ســوم را هم به من بگو.« 
پرنــده گفــت: »بــه آن دو پند عمــل کــردی که پند 

سوم را بگویم؟« سپس پر زد و رفت.

همه  جا دنبال یافتن انسان کامل
مردی از دوست خود پرســید: »بگو ببینم هیچ 
وقــت بــه فکــر ازدواج افتــاده ای؟« پاســخ شــنید: 
»فکــرش را کــه کــرده ام. جــوان کــه بــودم، تصمیم 
گرفتم زن کاملــی پیدا کنــم. از صحرا گذشــتم و به 
دمشق رفتم و با زن پر حرارت و زیبایی آشنا شدم 
اما او از دنیا بی خبــر بود. بعد به شــیراز رفتم، آنجا 
هم با زنی آشــنا شــدم که معلومات زیــادی درباره 
آسمان داشــت، اما زیبا نبود. بعد به زنگبار رفتم و 
نزدیک بود با دختر زیبا، بــا ایمان و تحصیل کرده  
ازدواج کنــم.« مرد پرســید: »پــس چرا بــا او ازدواج 
نکردی؟« و پاسخ شنید: »خب رفیق، متاسفانه او 

هم دنبال مرد کاملی می گشت!«

83 ســال پیــش، برابر یکــم ســپتامبر 1939 میالدی، 
راس ساعت 5 و 45 دقیقه بامداد، با حمله آلمان نازی 
ک لهستان جنگ بین الملل دوم به شکل رسمی  به خا
آغاز شد. ارتش آلمان »دانتزیک« یا به قول لهستانی ها 
»گدانسک« را که براساس معاهده پایان جنگ جهانی 
اول در ســال 1918، از امپراتــوری آلمــان منفــک و بــه 
گذار شــده بود تا پایــان ایــن روز پس گرفت.  لهســتان وا
حمله نظامی آلمان به لهســتان، در پــی انعقاد پیمان 
عــدم تجاوز میان هیتلر و اســتالین کلید خــورد و دو روز 
بعد با اعالن جنگ لندن و پاریس به برلین، اوضاع بیش 
از پیش به شکل و شمایل یک جنگ جهانی درآمد. به 
عقیده بسیاری از تاریخ نگاران جنگ جهانی دوم هرگز 
گر دولت های فاتح جنگ جهانی اول  اتفاق نمی افتاد ا
در ژوئــن 1919 و ذیــل »کنفرانس ورســای«، برای تنبیه 
آلمان سماجت و سرسختی نشان نمی دادند. »ضبط 
دارایی هــای آلمــان در ســایر کشــورها«، »تحویل همه 
کشــتی های آلمان - جنگی و تجــاری - به انگلســتان و 

فرانســه«، »تولیــد رایگان 5 هــزار موتــور قطــار و 150 هزار 
اتومبیــل بــرای متفقیــن«، »تحویــل ده ها میلیــون تن 
زغال ســنگ بــه فرانســه، ایتالیا و بلژیــک برای مــدت 10 
ســال«، »نظارت طرف های پیروز در جنگ بــر واردات و 
صادرات آلمان به مدت 5 ســال«، »پرداخت 7 میلیون 
لیــره اســترلینگ بــه صــورت نقــدی جهــت غرامــت بــه 
گــذاری منطقــه سرشــار از زغــال ســنگ  متفقیــن«، »وا
ســار برای 15 سال به فرانســه«، »کاهش ارتش آلمان به 
100 هــزار نفر، بدون تانک، ســالح ســنگین، خودروهای 
زرهــی، زیردریایی و نیــروی هوایی«... این تنها بخشــی 
از مفــاد معاهــده ورســای بــا موضوع تنبیــه برلیــن بود، 
معاهــده ای که بر اســاس آن آلمــان 75 درصــد از منابع 
روی، 55 درصد از منابع سنگ آهن، 45 درصد از منابع 
زغال ســنگ و همچنین 57 درصد از منابع ســرب خود 
را از دســت داد. همه ایــن غرامت های ســنگین در کنار 
گذاری ســرزمین هایی چون آلزاس و لــرن )انضمام به  وا
فرانســه(، اوپن و مالمــدی )انضمام به بلژیــک( پزناتی، 

گدانســک و سلیســیا )انضمام به لهســتان(، شــلزویگ 
)انضمام به دانمــارک( بندر ممل )انضمام به لیتوانی( و 
کی( منهای فقر مطلق،  هولشتین )انضمام به چکسلوا
گین دیگــری نیز برای آلمــان و آلمانی ها به  عایدی زهرآ
دنبال داشــت که چیزی نبود جز حــس تحقیر و خفت 
بی پایانــی کــه گویــی تنهــا چــاره درمــان آن یــک جنگ 
گــر دولت هــای سرمســت  بــزرگ دیگــر بــود. یحتمــل ا
بــاده پیــروزی پیش بینــی می کردنــد میــوه ســمی  از 
جریحه دارکــردن غــرور ملــی آلمانی هــا، نفرتی اســت که 
ســال ها بعد توســط حزب نازی و شــخص آدولف هیتلر 
چیــده خواهــد شــد، در تحمیــل بندهــای تحقیرآمیــز 
مکــرر بــه طــرف شکســت خورده انصــاف بیشــتری بــه 
خرج می دادند. ارتش آلمان نازی در چنیــن روزی وارد 
ک لهســتان شــد تا انتقام معاهده نویســان ورســای   خا
را از لهســتانی ها بگیرد و این میان کســی گمان نمی برد 
این مقدمه ای خواهد شــد بر خونبارترین معرکه تاریخ 

معاصر که جنگ جهانی دوم نام گرفت.

سرو خرامان
دیگر به کجا می رود این سرو خرامان/چندین دل صاحب نظرش دست به دامان
مردست که چون شمع سراپای وجودش/می سوزد و آتش نرسیدست به خامان

خون می رود از چشم اسیران کمندش/یک بار نپرسد که کیانند و کدامان
گو خلق بدانید که من عاشق و مستم/در کوی خرابات نباشد سر و سامان

در پای رقیبش چه کنم گر ننهم سر/محتاج ملک بوسه دهد دست غالمان
دل می تپد اندر بر سعدی چو کبوتر/زین رفتن و باز آمدن کبک خرامان

یا صلح متی یرجع نومی و قراری/انی و علی العاشق هذان حرامان
سعدی

ره میخانه
من و انکار شراب این چه حکایت باشد/غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد
تا به غایت ره میخانه نمی دانستم/ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز/تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد
زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است/عشق کاری ست که موقوف هدایت باشد

من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ/این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد
بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند/پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت/حافظ ار مست بود جای شکایت باشد
حافظ


